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PENDAHULUAN

Berakhirnya VISION 2020
menghasi lkan beberapa tantangan
baru. Pertama, tantangan telah
berubah. Dunia berada diambang
el iminasi  beberapa penyakit
menular,  namun penyakit  t idak
menular,  perubahan gaya hidup,
dan populasi  lanjut usia akan
menjadi  tantangan yang baru.
Kedua, tantangan semakin
berkembang. Terdapat 1,1 mil iar
orang di  seluruh dunia hidup
dengan kehi langan pengl ihatan
karena mereka t idak memil iki
akses ke pelayanan kesehatan
dasar.  Angka ini  diperkirakan akan
meningkat menjadi  1,8 mil iar pada
2050. Pelayanan kesehatan mata
masih berada pada kondisi
kekurangan sumber daya dan
tidak terjangkau untuk banyak
orang. Terdapat 1,1 mil iar orang
yang hidup dengan kondisi
kehi langan pengl ihatan,  90%
diantaranya merupakan
masyarakat dengan pendapatan
rendah dan sedang. 

Prevalensi  kebutaan turun
dari  4.8% menjadi  3.1% dalam
30 tahun.
Trakoma dan onkoserkariasis
dapat diel iminasi  dalam 10
tahun kedepan j ika perhatian
dan pembiayaan tetap berada
pada kondisi  yang sama
dengan dekade terakhir
intervensi  target.
90 juta orang diseluruh dunia
telah menjalani  pencegahan
atau tatalaksana terhadap
gangguan pengl ihatannya
sejak tahun 1990.

Keberhasilan VISION 2020 :
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TUJUAN IN SIGHT 2030 

PADA 2030, KITA INGIN MELIHAT DUNIA
DENGAN :

Tidak ada orang yang mengalami kehilangan
penglihatan yang dapat dicegah.
Pelayanan kesehatan mata dan rehabilitasi mudah
diakses, inklusif dan terjangku untuk semua orang
dimanapun dan kapanpun dibutuhkan.
Orang mengerti pentingnya menjaga kesehatan
mata dan kebutuhkan untuk mengakases layanan
kesehatan, tanpa ada beban stigma sosial.
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Pemahaman dan kesadaran 
Terdapat kekurangan pemahaman tentang manfaat kesehatan, sosial dan ekonomi
terkait layanan penglihatan yang komprehensif. Masih ada stigma sosial seputar
kehilangan penglihatan, yang sangat dirasakan oleh masyarakat di beberapa bagian di
seluruh dunia.

Komitmen dan keuangan
Terdapat kesenjangan pendanaan yang signifikan untuk mendukung akses ke layanan
kesehatan mata, terutama dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, dan dalam
cakupan yang lebih luas termasuk pendidikan, industri dan bisnis.

Sistem dan orang
Sering terjadi kurang koordinasi dan integrasi dengan layanan kesehatan mata yang
mengakibatkan kurangnya pembiayaan, layanan, personel serta sistem dan data yang
terkoordinasi.

Peraturan dan pasar
Kerangka peraturan dapat memperburuk kekurangan sumber daya dengan menciptakan
hambatan terhadap jumlah dan luasnya orang yang dapat memberikan layanan
kesehatan mata. Hal ini semakin diperparah oleh kerangka kebijakan dan peraturan lain
yang menghambat akses yang adil dan merata.

R INTANGAN

Tantangan,
Dunia yang berubah dengan cepat

Perubahan sosial dan teknologi akan menghasilkan efek fundamental yang
akan mempengaruhi penglihatan. Tahun 2021 dihadapkan pada kondisi

populasi lanjut usia yang meningkat, perubahan gaya hidup dan peningkatan
angka penyakit tidak menular seperti diabetes. Perubahan aktivitas seperti

peningkatan paparan terhadap layar pada anak-anak mengakibatkan
peningkatan angka myopia. 
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MENINGKAT

Menjadikan penglihatan sebagai isu
mendasar dalam bidang ekonomi, sosial,
dan pembangunan

Apa ?

a. Mendorong kebijakan politis dan pembiayaan program
Kita perlu mendorong para pemimpin politik dan penyandang dana untuk memprioritaskan kesehatan mata.
Prioritas politik dibutuhkan dalam resolusi, rencana pembangunan, kebijakan dan anggaran nasional. Kita
juga perlu membangun aliansi dengan mitra terkait dan melakukan advokasi bersama.

b. Tetapkan target baru dan mendorong peran serta pemerintah untuk mencapainya
Langkah awal dapat dilakukan dengan menerapkan target World health Organization (WHO) yaitu kesehatan
mata sebagai bagian dari Universal Health Coverage dan menetukan indikator global kesehatan mata dalam
SDG. Kesehatan mata saat ini tidak secara khusus dirujuk dalam tujuan SDG, tetapi dimuat dalam kerangka
kerja pada tahun 2025. Target ini dapat dijadikan acuan dalam mendorong peran serta pemerintah di bidang
kesehatan mata.

c. Memanfaatkan sekolah dan pendidikan
Sebagian besar gangguan penglihatan pada anak usia sekolah disebabkan oleh kelainan refraksi yang tidak
terkoreksi. Pemeriksaan mata yang komprehensif, skrining koreksi refraksi dan penyediaan kacamata dan
jenis alat bantu membaca lainnya akan sangat memperbaiki masalah ini. Kegiatan promosi kesehatan mata,
skrining dan penyediaan kacamata secara luas dapat dilakukan di sekolah. Kita perlu meyakinkan mitra
pendidikan yang lebih luas, termasuk kementerian pendidikan, bahwa hasil pendidikan dapat ditingkatkan
dengan menerapkan kesehatan mata ke dalam program kesehatan sekolah yang ada.

d. Memberi target kepada penyedia lapangan kerja
Penanganan masalah penglihatan dan kesehatan mata di bidang bisnis dapat meningkatkan produktivitas
sebesar 20% hingga 30%. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk lingkungan kerja yang melindungi
kesehatan mata, mulai dari menyediakan layanan edukasi hingga pencegahan kecelakaan kerja termasuk
memberi pencahayaan cukup di ruang kerja dan jeda waktu untuk isitrahat. Kita harus mengadvokasi
penguatan kerangka kerja global tentang kesehatan dan keselamatan kerja melalui Organisasi Perburuhan
Internasional dan meyakinkan pemerintah untuk memasukkan pemeriksaan mata dan perlindungan
kesehatan mata dalam kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja nasional.

e. Mencakup kerangka kerja yang komprehensif
Terdapat 17 tujuan pada SDG yang saling terkait satu sama lain. Kita bertanggung jawab untuk
mengadvokasi dan melaksanakan seluruh sasaran dengan baik, seperti kesetaraan gender dan emisi gas
rumah kaca. Penting untuk memastikan layanan kesehatan menyediakan akses yang mudah bagi
perempuan dan anak. Perawatan kesehatan global diperkirakan menyumbang sekitar 5% dari semua emisi
gas rumah kaca, dan pelayanan kesehatan mata berkontribusi di dalamnya. Ini adalah masalah global yang
perlu diperhatikan oleh setiap negara terlepas dari sistem kesehatan atau status ekonomi mereka. Operasi
katarak juga merupakan salah satu penyumbang sampah plastik yang besar.

Penglihatan merupakan bagian penting dari
pengurangan kemiskinan, peningkatan
produktivitas, peningkatan akses ke
pendidikan dan pekerjaan, dan peningkatan
kesetaraan gender dan kesetaraan yang lebih
luas. Meningkatkan kesehatan mata adalah
cara efektif untuk mencapai Sustainable
Development Goals (SDG).

Mengapa ?

Bagaimana ?
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Harapan untuk tahun 2030

Resolusi majelis umum Perserikatan Bangsa bangsa (PBB)
mengakui pelayanan kesehatan mata sebagai masalah kesehatan
dan pembangunan sehingga menciptakan perubahan yang
signifikan dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan
komitmen.

Kesehatan mata menjadi bagian dari pencapaian SDG, yang didorong
oleh semua orang yang bekerja di sektor perawatan mata.

Model pendanaan dan kemitraan memberikan peningkatan
sumber daya untuk mengatasi masalah gangguan penglihatan
yang terus berkembang.

Data membuktikan bahwa intervensi yang ditargetkan telah
meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan mata.

Sektor pelayanan kesehatan mata mengarah kepada pengurangan
penggunaan plastik dan gas rumah kaca yang terkait dengan
pelayanan kesehatan global.

Serikat pekerja di seluruh dunia mulai merancang kampanye dan
menyusun strategi untuk mendorong pengusaha dan industri
untuk mendukung kesehatan mata.

Pelaku bisnis di seluruh dunia meningkatkan komitmen mereka
terhadap kesehatan mata dengan membuat program yang
mendukung disertai pengakuan global untuk pelaku bisnis yang
berkomitmen terhadap kesehatan mata.

Kesehatan mata diintegrasikan ke dalam kebijakan kesehatan
sekolah sehingga sekolah-sekolah di seluruh dunia secara rutin
menawarkan tes penglihatan dan promosi kesehatan mata.
Pencegahan gangguan penglihatan  diajarkan dalam lingkungan
pendidikan.
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TERINTEGRASI

Menggabungkan kesehatan mata dalam
sistem pelayanan kesehatan yang lebih
luas.

Apa ?

a. Mendorong kesehatan mata untuk masuk dalam Universal Health Coverage
Universal health coverage bertujuan agar setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas
yang gratis atau terjangkau tanpa kesulitan keuangan, di mana pun atau kapan pun dibutuhkan. Saat ini
perawatan mata tidak terjangkau bagi banyak orang. Biaya operasi katarak di beberapa bagian Asia Timur
mencapai setengah dari rata-rata pendapatan rumah tangga tahunan. Harus ada pembiayaan yang lebih
besar yang dialokasikan untuk kesehatan mata melalui anggaran kesehatan nasional atau asuransi
nasional.

b. Memberikan perawatan mata terintegrasi yang berpusat pada masyarakat
Pelayanan kesehatan mata yang berpusat pada masyarakat/Integrated People Centered-Eye Care (IPEC)
adalah cara untuk dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pelayanan kesehatan yang terus meningkat,
menangani perubahan demografi dan gaya hidup yang lebih luas yang berdampak pada kesehatan mata,
meningkatkan layanan, dan mengatasi ketidaksetaraan yang mempengaruhi akses dan hasil. IPEC
merancang sumber daya lebih dekat dengan pasien dan perawatan primer dengan jalur rujukan yang jelas
sehingga menunjang diagnosis dan perawatan spesialistik. Kita perlu mewujudkan IPEC dengan
mempromosikan agenda ini kepada pemerintah. 

c. Melatih dan mengembangkan tenaga kerja yang beragam dan tangguh
Kita perlu meningkatkan jumlah tenaga kerja dan memastikan keterampilan mereka digunakan dengan cara
yang paling tepat. Kita perlu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih baik. Mereka yang cukup
kompeten untuk memberikan layanan harus mampu memberikan layanan di tingkat primer. Kita juga harus
meningkatkan akses ke skrining dan diagnosis di tingkat dasar. Hal ini akan membuat waktu dokter
spesialis menjadi lebih efektif dalam melakukan tatalaksana spesialistik, sehingga keterampilan dan potensi
mereka dapat digunakan secara maksimal. Integrasi yang lebih baik antar tenaga kesehatan sangat penting
untuk membangun ketahanan dan memastikan mekanisme layanan kesehatan mata berjalan dengan baik.

d. Merangkul solusi teknologi
Teknologi akan menjadi bagian dari masa depan kesehatan mata. Kita perlu memastikan teknologi
dikembangkan dengan tepat dan digunakan sesuai dengan kebutuhannya, seperti penggunakan
smartphone untuk pemeriksaan penglihatan di fasilitas kesehatan primer atau sekolah hingga artificial
intelligence yang dapat digunakan untuk menunjang penapisan, diagnosis dan pengolahan data. Teknologi
juga akan membantu meningkatkan dan memperluas jangkauan pelatihan. Penggunaan teknologi di bidang
kesehatan mata perlu diintegrasikan dalam sistem kesehatan yang lebih luas dan didistribusikan secara
luas agar dapat digunakan di tempat-tempat yang membutuhkan.

Sistem kesehatan di seluruh dunia
membutuhkan integrasi yang lebih baik
dengan kesehatan mata. Penglihatan banyak
orang akan terselamatkan jika pelayanan
kesehatan mata terintegrasi dengan baik
kepada sistem kesehatan utama. 

Mengapa ?

Bagaimana ?
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Harapan untuk tahun 2030

Pelayanan kesehatan mata termasuk dalam paket pendanaan kesehatan
nasional untuk Universal Health Coverage sehingga setiap orang dapat
mengakses layanan kesehatan mata yang mereka butuhkan tanpa
mengalami kesulitan keuangan.

Pelayanan kesehatan mata termasuk dalam rencana kesehatan nasional,
sistem informasi, perencanaan tenaga kesehatan dan diintegrasikan
dalam layanan kesehatan lainnya (seperti diabetes, kesehatan anak dan
ibu, perawatan orang tua).

Layanan kesehatan mata diberikan dalam pelayanan kesehatan primer
dan berbasis masyarakat oleh lebih banyak petugas kesehatan, dengan
jalur rujukan yang jelas ke tingkat sekunder dan tersier.

Layanan untuk operasi katarak dan koreksi kelainan refraksi ditingkatkan
secara signifikan, dilakukan oleh semua negara sejalan dengan target
global WHO.

Semua negara menerapkan paket intervensi pelayanan kesehatan mata
minimum sesuai standar WHO. Rehabilitasi tersedia secara luas dan
rutin bagi siapa saja dengan gangguan penglihatan atau kebutaan.

Sektor swasta telah bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah untuk
memberikan layanan kesehatan mata yang terjangkau, terutama di
negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Kerangka kompetensi pelayanan kesehatan mata WHO telah diterapkan di
setiap negara di dunia.

Perangkat seluler terstandarisasi secara rutin digunakan untuk
penapisan di tingkat komunitas terutama di daerah pedesaan dan
dalam populasi yang sulit dijangkau.

Artificial intelligence dan kemajuan teknologi telah didistribusikan secara
adil antar negara, menjembatani kesenjangan sumber daya dan
memungkinkan akses yang lebih terjangkau dan fleksibel.
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AKTIF

Mendorong perubahan pasar.

Apa ?

a. Kampanye di level baru
Edukasi mengenai kesehatan mata harus dimulai sejak usia anak. Setiap orang diberikan informasi
mengenai langkah-langkah yang penting dilakukan menjaga kesehatan mata seperti mengurangi screen
time dan mencari bantuan jika terdapat gangguan penglihatan. Kesadaran ini dibangun melalui jalur
pendidikan dan lingkungan kerja. Kita juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai
bagaimana dan dimana mendapatkan bantuan untuk pengobatan mata, akses menuju layanan kacamata
yang terjangkau. Menciptakan perubahan perilaku seperti ini membutuhkan kerjasama banyak sektor dan
cara penyampaian informasi yang baru dan beragam.

b. Mengatasi stigma negatif
Sebanyak 43,3 juta orang di dunia seringkali mendapat stigma negatif, dikucilkan dan tidak bisa
menyampaikan pendapat. Terdapat stigma negatif seputar pemakaian kacamata, terutama pada
perempuan dan anak. Mereka menjadi tidak percaya diri sehingga lebih memilih tidak dapat melihat dengan
baik daripada menggunakan kacamata. Beberapa bagian di dunia menganggap menggunakan kacamata
sebagai kelemahan. Kerjasama, kampanya dan program yang efektif dengan berbagai lapisan masyarakat
dibutuhkan untuk mengubah perilaku sosial seperti ini. 

c. Membangun kemitraan publik-swasta
Pelayanan kesehatan mata tidak dapat ditingkatkan tanpa kontribusi besar dari pihak swasta, seperti
kerjasama sektor farmasi dalam menangani onchocerciasis dan trachoma. Kita dapat belajar dari
pengalaman ini dan memperluas konsep ini dalam mengatasi masalah kesehatan mata seperti diabetik
retinopati dan menciptakan pasar kacamata yang berkelanjutan, terjangkau, dan mudah diakses. LSM dan
sektor swasta harus bekerja sama untuk kepentingan kedua sektor. Kedua sektor dapat memanfaatkan
kekuatan, hubungan, reputasi, keterampilan, sumber daya, dan pendanaan masing-masing untuk
menemukan solusi dan menerapkan kekuatan kolektif untuk menghasilkan perubahan. 

d. Menciptakan lingkungan dengan peraturan yang baik
Sepasang kacamata dapat dianggap sebagai produk pembantu, tetapi dapat juga dikenakan pajak sebagai
aksesoris. Kombinasi tersebut menghasilkan hambatan yang sangat tinggi untuk masyarakat dengan
keterbatasan ekonomi. Hal ini membutuhkan perubahan untuk mengatasinya. Pertama, kita perlu membuka
tempat di mana konsumen bisa membeli kacamata dengan harga terjangkau, khususnya kacamata baca.
Kedua, pemerintah harus memotong pajak kacamata, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah
dan menengah. Kacamata saat ini telah menjadi bagian dari daftar produk bantuan WHO dan kita harus
menggunakannya sebagai dasar diskusi dengan pemerintah. Ketiga, kita perlu memastikan regulasi kualitas
dalam sistem pengadaan dan distribusi. 

Penyediaan akses layanan kesehatan dan
produk penunjangnya tidak tersebar secara
merata dan kebijakan untuk menciptakan
akses layanan kesehatan mata yang terbuka,
adil dan terjangkau belum terlaksana. 

Mengapa ?

Bagaimana ?
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Harapan untuk tahun 2030

Kesehatan mata termasuk dalam skema promosi kesehatan nasional
untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan perilaku
mengakses layanan kesehatan.

Berbagai sektor telah menghasilkan kampanye kesadaran lintas
sektoral yang sukses dan berdampak, menghubungkan kesehatan
mata secara langsung dengan masalah kesehatan dan gaya hidup
yang lebih luas.

Ada sejumlah kampanye global termasuk Hari Penglihatan Sedunia
yang menghasilkan perubahan langsung dalam kesadaran dan perilaku
konsumen, menjaga tekanan pada pemerintah, pemasok, bisnis, dan
penyedia layanan.

Pemerintah telah memastikan sistem perpajakan tidak menjadi
penghalang bagi penyediaan kacamata yang terjangkau bagi negara
berpenghasilan rendah.

Kerangka peraturan yang menentukan siapa yang dapat meresepkan
kacamata telah dimodernisasi untuk meningkatkan akses terjangkau ke
layanan kesehatan mata.

Penyedia komersial kesehatan mata telah menanggapi permintaan
pasar, perawatan dan alat bantu penglihatan dengan harga yang
kompetitif dan wajar serta lebih mudah diakses.

Perkembangan teknologi telah menciptakan kekuatan dalam
sektor swasta dan menghasilkan bisnis baru, produk, dan layanan
baru yang menjangkau lebih banyak orang.
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10 Prioritas untuk 
10 tahun kedepan

Membangun kepemimpimpinan dimulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional,
seperti memimpin pengembangan layanan perawatan mata secara lokal dan
berintegrasi dengan sistem kesehatan yang lebih luas untuk dapat bekerjasama
dengan berbagai macam mitra dengan berbagai tujuan dan cara kerja yang
berbeda.

1 

Melakukan advokasi mulai dari perubahan peraturan seputar pajak hingga
memasukkan pencegahan dan promosi kesehatan ke dalam rencana pendidikan
nasional. Penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan,
dan sumber daya kita untuk melakukan advokasi di luar wilayah kementerian
kesehatan seperti di kementerian keuangan, ekonomi, pendidikan, transportasi.

2

Visi tahun 2030 yang berdasarkan pada SDG terkait dengan basis ekonomi dan
sosial yang kuat. Hal ini memberikan peluang baru dan menarik minat pendana
global. Pendekatan terpadu yang disampaikan melalui kemitraan yang lebih luas
dan dengan rencana strategis yang diperbarui dapat membuka sumber
penyandang dana baru yang ingin mendukung terbentuknya solusi yang besar,
berkelanjutan, dan terintegrasi. 

3

Teknologi telah menyediakan alat untuk meningkatkan akses dan menjangkau
hal yang sulit dijangkau. Kita harus memasukkan teknologi dalam model
pemberian pelayanan, mengembangkan sarana untuk mengakreditasi teknologi,
dan memberikan perhatian kepada teknologi yang dapat meningkatkan akses.

4

Membangun Kepemimpinan 

Rangkul solusi teknologi

Menjamin bentuk pendanaan baru

Melakukan advokasi secara berbeda

Teknologi telah menyediakan alat untuk meningkatkan akses dan menjangkau
hal yang sulit dijangkau. Kita harus memasukkan teknologi dalam model
pemberian pelayanan, mengembangkan sarana untuk mengakreditasi teknologi,
dan memberikan perhatian kepada teknologi yang dapat meningkatkan akses.

5 Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta
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10 Prioritas untuk 
10 tahun kedepan

Hal ini dimulai dengan membangun kolaborasi dalam lingkungan kesehatan mata
dan membangun koalisi baru untuk mengintegrasikan seluruh layanan
kesehatan, misalnya dengan tim penyakit tidak menular, kesehatan ibu dan
perawatan orang tua. Kita juga perlu bekerja sama dengan kelompok non-
pemerintah yang akan membantu mewujudkan kesehatan mata dalam konteks
baru. Ini termasuk serikat pekerja, pengusaha dan organisasi pendidikan global.

6 Membuat kerjasama baru

Melakukan advokasi mulai dari perubahan peraturan seputar pajak hingga
memasukkan pencegahan dan promosi kesehatan ke dalam rencana pendidikan
nasional. Penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan,
dan sumber daya kita untuk melakukan advokasi di luar wilayah kementerian
kesehatan seperti di kementerian keuangan, ekonomi, pendidikan, transportasi.

7

Kita harus terus mengembangkan penelitian untuk mendukung dan meningkatkan
kualitas pelayanan. Kita membutuhkan sistem yang lebih baik untuk memahami
distribusi penyakit, penggunaan layanan, dan dampaknya. Tanpa data distribusi
sosial tunanetra dan penggunaan layanan, kita tidak akan dapat menerapkan
dan mengembangkan strategi untuk memberikan layanan yang proporsional dan
memenuhi kebutuhan semua orang. Kita juga harus memprioritaskan penelitian
yang diperlukan untuk mendukung kebijakan dan melakukan advokasi kepada
penyandang dana penelitian di tingkat global dan nasional untuk memastikan
penelitian yang tepat dapat dilakukan.

8

Kita perlu mengembangkan target, menetapkan standar, melakukan akreditasi,
dan berbagi pembelajaran seperti pembuatan skor tingkat negara dan publikasi
data untuk meningkatkan kinerja. Kita juga perlu memberikan dukungan kepada
negara untuk mengumpulkan data dan melaporkan serta menindaklanjutinya. 

9 Meningkatkan akuntabilitas

Pembuktian kasus

Mengembangkan tenaga kerja

Tujuan untuk menciptakan perubahan sikap, masyarakat, dan pasar yang meluas
akan membutuhkan kampanye, pembangunan kesadaran, dan promosi
kesehatan dalam skala baru. Kita perlu mengembangkan teknik komunikasi
dengan jangkauan lebih luas untuk audiens global, regional dan nasional hingga
tingkat lokal dan komunitas. 

10 Pengaruhi khalayak luas
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Bagaimana
implementasinya?

Implementasi adalah tanggung jawab semua orang dan akan membutuhkan upaya kolektif di
seluruh sektor untuk mencapainya. Ini juga akan membutuhkan upaya berkelanjutan selama
sepuluh tahun ke depan. Salah satu pelajaran penting dari VISION 2020 adalah sektor pelayanan
kesehatan mata dan anggota IAPB memainkan peran penting. Pemerintah nasional yang
didukung secara global oleh WHO perlu memimpin proses tersebut. Pemerintah nasional harus
memastikan kesehatan mata menjadi bagian cakupan kesehatan universal untuk negara mereka.
Sektor swasta, pengusaha dan organisasi terkait lainnya perlu mendukung dan bekerja sama
dengan pemerintah untuk mewujudkan visi global 2030 dan menjadikannya mudah diterapkan
dalam konteks nasional, dengan mempertimbangkan prioritas dan sumber daya lokal. 

Kita perlu mendorong perhatian politik di tingkat global pada kesehatan mata dan
memastikannya menjadi bagian dari diskusi kebijakan yang lebih luas baik di PBB, WHO, atau
forum regional lainnya. Kita juga harus menjalin hubungan global baru seperti dengan kelompok
pengusaha atau kelompok yang mewakili orang tua, dan mengembangkan kampanye yang
menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kita juga terus melakukan diskusi untuk mencapai
pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan reformasi peraturan yang menghambat akses ke
layanan. Visi ini akan tercapai jika setiap negara memiliki peta jalan yang jelas untuk
implementasinya. Kita perlu mengembangkan struktur dan mekanisme untuk mendorong
implementasinya seperti pendekatan untuk pemantauan dan indikator untuk mengukur
kemajuan.
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4 Fase
Implementasi
di level negara

Berdiskusi dengan pemangku kebijakan
pelayanan kesehatan mata nasional untuk
koordinasi dan memulai proses implementasi
strategi.
Melakukan penilaian pelayanan kesehatan
mata di tingkat negara untuk mengidentifikasi
peluang dan tantangan dalam melaksanakan
kerangka kerja yang terintegrasi dan aktif.
Memahami prioritas pemerintah nasional untuk
kesehatan, pendidikan dan industri serta
proses perencanaan strategis kesehatan dan
pembangunan.
Melakukan analisis lingkungan dan memahami
kepentingan mana yang sesuai dengan tujuan.
Memetakan pemangku kepentingan utama
yang perlu dilibatkan di sektor kesehatan.
Menilai kepentingan terorganisir dalam
masyarakat sipil yang harus dilibatkan dan
menggunakan media pendekatan yang sesuai.

1 Persiapan dan Koordinasi 

Memulai dialog kebijakan nasional dengan
semua pemangku kepentingan yang relevan
termasuk WHO, departemen pemerintah
termasuk kemetrian lain diluar kesehatan,
serta sektor swasta, serikat pekerja,
organisasi pendidikan, asosiasi profesional
dan organisasi pembangunan lainnya.
Menyetujui jadwal dan proses untuk
mengembangkan strategi nasional.
Gunakan luaran dari latihan pemetaan
pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi
dan menyetujui peran, sumber daya, dan
tanggung jawab.

2 Dialog dan Kebijakan

Menghasilkan rencana strategis nasional yang
menerjemahkan visi global ke dalam prioritas
lokal yang diartikulasikan dengan jelas untuk
tindakan dan tujuan yang ingin dicapai yang
mencakup kerangka kerja peningkatan,
integrasi, dan aktivasi. Rencana tersebut
harus mencakup memastikan kesehatan mata
diintegrasikan ke dalam pendidikan yang lebih
luas, pengembangan dan proses dan rencana
kesehatan, dan mengidentifikasi peluang
untuk membangun aliansi yang lebih luas.
Identifikasi alat yang tepat untuk memastikan
implementasi yang efektif dan kompeten
dalam penggunaannya (misalnya
menggunakan pendekatan kampanye yang
tepat untuk populasi yang berbeda).
Menetapkan indikator kesehatan mata
menggunakan data dan wawasan untuk
menetapkan target.
49,2 juta orang dapat dijangkau melalui media
sosial.

3 Rencana strategis
nasional

Menjamin komitmen politik dan sumber daya
yang diperlukan.
Memasukkan dan mengintegrasikan rencana
strategis kesehatan mata nasional ke dalam
proses perencanaan strategis kesehatan dan
pembangunan nasional lainnya. 
Memantau proses dan mengadopsi siklus
pembelajaran berkelanjutan, dan merevisi
rencana yang sesuai.

4 Implementasi Rencana
Strategis
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KESIMPULAN

Tahun 2030 dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks dan
membutuhkan pemahaman, komitmen, pembiayaan, dan regulasi yang
mendukung untuk mengatasinya. Terdapat tiga misi utama yang akan

dilaksanakan dalam 10 tahun kedepan,

01

02

03

Menjadikan penglihatan sebegai isu mendasar dalam
bidang ekonomi, sosial,  dan pembangunan.

Menggabungkan kesehatan mata dalam sistem
pelayanan kesehatan yang lebih luas. 

Mendorong perubahan pasar.
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https://www.iapb.org/wp-content/uploads/2022/02/2030inSight-
Strategy-Document-Sep2021-English.pdf

https://www.iapb.org/wp-content/uploads/2022/02/2030inSight-Strategy-Document-Sep2021-English.pdf

