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Upaya penanggulangan gangguan penglihatan secara nasional, diperlukan suatu
strategi dan perencanaan yang matang dan dituangkan dalam satu buku Peta Jalan yang 
menggambarkan rencana kerja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penang-
gulangan gangguan penglihatan dan kebutaan.

Pada tahun 2014-2016, lndonesia telah menyelesaikan survey cepat untuk kebutaan atau 
Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB), sebagai data dasar berupa angka kebutaan 
yang valid dan reliable. Hasil survey di lima belas (15) provinsi tersebut menunjukkan bahwa 
prevalensi kebutaan di lndonesia mencapai 30%, dengan penyebab utama gangguan 
penglihatan dan kebutaan adalah katarak.

Penanggulangan gangguan penglihatan di lndonesia dilakukan dengan mengutamakan 
upaya promotif-preventif, meliputi pengendalian faktor risiko, deteksi dini, serta pe-
nanganan gangguan penglihatan dan kebutaan, khususnya pada kelompok berisiko, 
dengan tetap melakukan penguatan terhadap akses masyarakat pada layanan kesehatan 
yang komprehensif, bermutu, dan terjangkau.

Kami menyambut baik atas tersusunnya Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Peng-
lihatan dan Kebutaan ini. Apresiasi dan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-
tingginya kami sampaikan kepada tim penyusun, editor, dan semua pihak yang telah ber-
kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan 
sebaik-baiknya.

Terima kasih.

Jakarta,       September2017
Direktur Jenderal,

dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP. 196201191989021001
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Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, yang telah melimpahkan 
rahmat-NYA kepada kita semua, sehingga buku Peta Jalan Penanggulangan Gangguan 
Penglihatan di Indonesia Tahun 2017-2030 dapat disusun sebagai salah satu karya kita 
dalam rangka mewujudkan Vision 2020 – The Right to Sight dan Universal Eye Health.

Sampai saat ini, gangguan penglihatan merupakan permasalahan kesehatan masyarakat. 
Dengan meningkatnya angka gangguan penglihatan di Indonesia, tentunya diperlukan 
berbagai upaya meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

lmplementasi program dilaksanakan secara terintegrasi dengan program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan program terkait lainnya melalui pendekatan 
keluarga. Kami mengharapkan peran serta dari berbagai lintas program dan lintas sektor, 
serta mitra kerja, dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan penglihatan ini.

Diharapkan buku Peta Jalan ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan Program 
Penanggulangan Gangguan Penglihatan di pusat maupun di daerah dalam kurun waktu 
untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak 
yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini.

Jakarta,      Oktober 2017

dr. Lily S. Sulistyowati, MM
                                                                                                             NIP.195801131988032001
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Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
bimbingan dan memudahkan jalan bagi para stakeholder penanggulangan gangguan 
penglihatan di lndonesia dalam menyusun Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Peng-
lihatan ini.

Sejak tahun 2000 lndonesia bergabung dengan lnisiatif Global VlSlON 2020: The Right to 
Sight dalam upaya menurunkan prevalensi gangguan penglihatan dan kebutaan di dunia. 
Persatuan Dokter Spesialis Mata lndonesia (Perdami) selalu berusaha menyumbangkan 
pikiran dan tenaga serta upaya terbaiknya dalam membantu Pemerintah, dalam hal ini 
Kementerian Kesehatan Republik lndonesia, menurunkan prevalensi kebutaan di lndo-
nesia. Melalui para anggotanya, Perdami akan selalu berdampingan dengan Pemerintah 
dan para stakeholder Penanggulangan Gangguan Penglihatan lainnya dalam memberi-kan 
kajian akademis, inisiasi implementasi program dan upaya-upaya strategis lainnya dalam 
membantu masyarakat lndonesia untuk mendapatkan hak untuk melihat dan terbebas dari 
Gangguan Penglihatan dan Kebutaan.

Universal Health Coverage (UHC) pada saat ini menjadi strategi kesehatan global yang telah 
diadopsi negara-negara anggota World Health Organization (WHO). Prinsip-prinsip UHC 
menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan dengan 
standar kesehatan tertinggi dan melindungi masyarakat dari risiko-risiko �nansial yang 
menyertai pelayanan kesehatan. lmplementasi UHC dijalankan melalui suatu sistem kese-
hatan yang dibentuk oleh 6 Building Blocks, yaitu: tata kelola pemerintahan, sumber daya 
manusia, tata kelola keuangan, obat-obatan/teknologi kesehatan, teknologi informasi, dan 
penyediaan layanan kesehatan. Melalui 6 Building Blocks dari sistem kesehatan ini, di-
harapkan tujuan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat 
dapat dicapai melalui suatu program kesehatan terintegrasi dan terstruktur.

Dalam mencapai tujuan dari UHC di bidang Penanggulangan Gangguan Penglihatan, WHO 
membuat konsep Universal Eye Health (UEH) yang diimplementasikan melalui Global Action 
Plan (GAP) 2014-2019. Target dari Globol Action Plan ini adalah menurunkan Prevalensi 
Gangguan penglihatan yang dihindari sebesar 25%. Untuk memonitor pelaksanaan GAP 
terdapat 3 lndikator yang harus dipantau, yaitu ketersediaan data gangguan penglihatan, 
tersedianya sumber daya manusia yang terlatih dan Cataract Surgical Rate (CSR).

Dalam penyusunan Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan, Kementerian 
Kesehatan Rl mengadopsi prinsip-prinsip dari UHC dan UEH. Perdami terlibat langsung 
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dalam penyusunan Peta Jalan ini dan secara aktif memberikan masukan-masukan yang 
konstruktif sehingga Peta Jalan ini mempunyai kekuatan akademis dan implementasinya 
sesuai dengan program global penanggulangan gangguan penglihatan. Peta jalan ini 
merupakan panduan dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan gangguan peng-
lihatan yang terstruktur dan terintegrasi dengan sistem kesehatan yang ada.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi Rahmat dan Hidayah kepada kita 
semua sehingga upaya penanggulangan kebutaan di Indonesia dapat berlangsung sesuai 
dengan yang kita harapkan.

Ketua Pengurus pusat
Persatuan Dokter Spesialis Mata lndonesia

                                    
dr. M. Sidik, Sp. M
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Vision 2020 The Right To Sight adalah merupakan inisiatif global yang dicanangkan oleh 
WHO dan IAPB dengan tujuan mengeliminasi kebutaan yang dapat dicegah sehingga 
setiap individu mempunyai fungsi penglihatan yang optimal. Tekad lndonesia untuk aktif 
mendukung dan memberantas kebutaan ini ditandai dengan ikut serta menandatangani 
inisiatif global tersebut pada tahun 2000 oleh Wakil Presiden Megawati.

Survei kebutaan cepat berbasis populasi atau dikenal dengan sebutan Rapid Assessment of 
Avoidable Blindness (RAAB) yang dilakukan di 15 provinsi di lndonesia, cukup memberikan 
gambaran bahwa lndonesia memiliki masalah kebutaan yang cukup serius. Angka kebu-
taan lndonesia mencapai 30% merupakan Negara dengan angka kebutaan tertinggi di Asia 
Tenggara.

Untuk menanggulangi masalah kebutaan tersebut tentu diperlukan program pencegahan 
kebutaan yang baik dan mampu laksana serta memiliki arah yang dapat membantu agar 
pencapaiannya tepat waktu dan tepat sasaran. Oleh sebab itu dibuatlah suatu dokumen 
yang disebut Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan. Peta ini merupakan 
dokumen yang disusun melalui proses yang partisipatif, melibatkan individu yang mum-
puni untuk mewakili pemangku kepentingan di bidang kesehatan mata. Struktur Peta Jalan 
mengikuti kerangka kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengkonsepkan 
bahwa sistem kesehatan harus disusun setidaknya dengan enam pilar dasar, yaitu: tata 
kelola (governance), sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan, pemberian 
pelayanan, produk medis dan teknologi, dan sistem informasi kesehatan. Selain ke-6 kom-
ponen tersebut, sesuai kesepakatan, maka ditambahkan satu komponen tambahan yang 
dianggap cukup penting, yaitu kemitraan.

Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan bertujuan agar setiap orang di lndo-
nesia mempunyai penglihatan optimal dan dapat sepenuhnya mengembangkan potensi 
dirinya. Tujuan ini diharapkan dapat terjadi selama kurun waktu 13 tahun, dari tahun 2017 
hingga 2030. Mengingat sekitar 80% kebutaan di lndonesia disebabkan oleh katarak, maka 
percepatan penanggulangan katarak dengan mendorong sebanyak mungkin skrining dan 
operasi katarak di semua daerah di lndonesia menjadi strategi utama Peta Jalan ini. Meski 
bakti sosial katarak cukup mendominasi penanggulangan kebutaan di lndonesia, namun 
Peta Jalan ini mengarahkan pada perbaikan sistem kesehatan yang memampukan warga 
negara lndonesia untuk dapat mengakses layanan kesehatan mata yang diperlukan kapan 
pun dan di manapun di wilayah Republik lndonesia.

Pada tahun 2015, Komite Mata Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan 
Kebutaan (Komatnas PGPK) kembali diaktifkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik lndonesia nomor HK.02.02 MENKES/155/2015. Terdapat harapan yang sangat 
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besar dengan dibentuknya kembali komite mata ini. Beberapa agenda kunci telah di-
jalankan dengan dukungan Kementerian Kesehatan dan stakeholder terkait, seperti peren-
canaan, pelaksanaan dan diseminasi hasil RAAB, perencanaan program kesehatan mata di 
beberapa provinsi berdasarkan hasil RAAB, dan yang terkini adalah penyusunan Peta Jalan 
ini.

Peluncuran Peta Jalan ini sangat stategis, bertepatan dengan peringatan Hari Penglihatan 
Sedunia (World Sight Day) yang jatuh setiap hari Kamis, minggu ke dua di bulan Oktober. 
Peluncuran akan dilakukan oleh lbu Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, 
Sp.M (K) bersama dengan Komite Mata Nasional pada tanggal 12 Oktober 2017 di Pon-
tianak, Kalimantan Barat. Dengan adanya Peta Jalan Penanggulangan, Gangguan Peng-
lihatan ini maka diharapkan semua pihak yang terlibat dalam usaha pemberantasan ke-
butaan dan gangguan penglihatan dapat menjalin kerjasama dengan tujuan yang sama 
sehingga penurunan angka kebutaan menjadi lebih cepat tercapai.

Jakarta, Oktober 2017
Ketua Komite Mata Nasional

     
Andy F Noya
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1.1      LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan ditekankan pada upaya promosi kesehatan dan pencegahan 
penyakit, di samping memantapkan upaya pengobatan dan upaya rehabilitasi. Hal ini se-
jalan dengan amanat Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang 
menyatakan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan promotif, pre-
ventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan ber-
kesinambungan. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat berperan penting dalam 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang antara lain ditentukan oleh kua-
litas indera penglihatan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang 
bertujuan untuk membangun tingkat sosial ekonomi masyarakat dan menurunkan tingkat 
kemiskinan. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengacu pada visi misi 
presiden. Visi presiden adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini dilakukan 
melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, di mana pada misi ke-4 adalah mewujudkan kualitas 
hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

Pembangunan Nasional 2015-2019 berupaya membangun kemandirian di bidang eko-
nomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam budaya yang dikenal dengan 
TRISAKTI. Untuk mewujudkan TRISAKTI tersebut maka ditetapkan 9 agenda prioritas 
(NAWACITA), di mana pada agenda ke-5 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup 
manusia lndonesia yang akan dicapai melalui Program lndonesia Pintar, Program, lndo-
nesia Sehat dan Program lndonesia Kerja dan Program lndonesia Sejahtera.

Program lndonesia Sehat terdiri dari 3 komponen yang akan diwujudkan yaitu:
 1.  Mewujudkan Paradigma Sehat.
 2.  Penguatan Pelayanan Kesehatan.
 3.  Jaminan Kesehatan Nasional.

Program tersebut dilaksanakan dengan pendekatan keluarga sehingga keluarga sehat 
dapat terwujud. Untuk mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga ini, pemerintah juga 
melakukan penguatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan.

Penguatan sistem pelayanan kesehatan sangat ditentukan juga oleh terjaminnya akses 
seluruh masyarakat pada pelayanan kesehatan. Akses masyarakat pada pelayanan kese-
hatan sangat menentukan keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan. Masyarakat 
harus bebas dari hambatan �nansial dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jaminan Ke-
sehatan Nasional menjadi tulang punggung Universal Health Coverage tahun 2019. 
Universal Health Coverage (UHC) adalah upaya untuk menjangkau seluruh masyarakat pada 
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pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu dan mencakup upaya promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pencapaian Universal Health Coverage ( UHC ) harus didukung oleh 6 elemen :
 1.  Alokasi budget yang mencukupi
 2.  Ketersediaan SDM yang berkualitas
 3.  Ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan
 4.  Adanya sistem informasi kesehatan yang berjalan baik
 5.  Adanya kebijakan kesehatan di tingkat nasional yang mendukung
 6.  Akses pelayanan kesehatan yang terjangkau seluruh masyarakat yang kompre-

hensif dan bermutu.

Pelaksanaan Universal Health Coverage harus didukung oleh suatu sistem kesehatan yang 
baik. Sistem kesehatan yang baik menjamin akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan 
yang dibutuhkan bagi masyarakai tanpa adanya hambatan �nansial. Untuk itu diperlukan 
suatu sistem pengalokasian anggaran kesehatan yang terstruktur dan sistematis. Petugas 
kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan agar pelayanan kesehatan yang berkualitas 
dan aman dapat diakses oleh masyarakat. Pencatatan dan pelaporan harus difasilitasi oleh 
suatu sistem informasi yang baik sehingga pengambil kebijakan dapat merancang suatu 
regulasi kesehatan yang berdasarkan evidence based. Ketersediaan alat kesehatan dan 
teknologi yang tepat guna diperlukan untuk pelayanan kesehatan yang komprehensif dan 
cost effective.

Sistem Kesehatan Nasional dilaksanakan mengacu pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 72 Tahun 
2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui 
pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya 
kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan 
secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang 
setinggi-tingginya.

Universal Health Coverage penanggulangan gangguan penglihatan dijabarkan melalui kon-
sep Universal Eye Health. Konsep tersebut tertuang dalam Globol Action Plan 2014-2019 
menuju Universal Eye Health. Target dari Global Action Plan 2014-2019 adalah menurunkan 
prevalensi kebutaan dan gangguan penglihatan yang dapat ditangani sebanyak 25% dari 
data tahun 2010.

Global Data on Visual lmpairments 2010, menyebutkan bahwa diseluruh dunia terdapat 285 
juta orang dengan gangguan penglihatan. 39 juta orang buta dan 246 Juta penyandang low 
vision. Dari jumlah tersebut, 65% dari semua gangguan penglihatan dan 82% dari orang 
dengan kebutaan berusia di atas 50 tahun. Sekitar 90% dari mereka yang terganggu 
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penglihatannya di dunia tinggal di wilayah berpenghasilan rendah. Sekitar 80% dari semua 
gangguan penglihatan dapat dicegah atau disembuhkan.

Berdasarkan survey tahun 1993 - 1996, prevalensi kebutaan lndonesia adalah 1,5% dari total 
populasi. lndonesia kemudian bergabung dengan program penanggulangan kebutaan 
global Vision 2020 pada tahun 2000 dan memberi koordinator nasional dan rencana aksi 
pada tahun 2005. Pada tahun 2015 Kemenkes Rl merestrukturisasi koordinator nasional 
menjadi Komite Mata Nasional.

Kementerian Kesehatan Rl bersama Komite Mata Nasional, PERDAMI, dan Non Government 
Organization (NGO) merancang 5 poin strategi, yaitu:

1.  ldenti�kasi besarnya permasalahan gangguan penglihatan melalui survey Rapid 
Assessment of Avoidable Blindness (RAAB).

2.  Analisa situasi dan pembuatan Plan of Action.
3.  Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk kesehatan mata.
4.  Penguatan sistem rujukan
5.  lntegrasi pelayanan kesehatan mata dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

seluruh strategi tersebut dikonsepkan melalui peta Jalan Penanggulangan 
Gangguan Penglihatan.

1.2      TUJUAN

 1.2.1  Tujuan Umum
 Tujuan umum dari Program Penanggulangan Gangguan Penglihatan   
 adalah:

  Tersedianya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas untuk seluruh  
 masyarakat lndonesia yang membutuhkan tanpa adanya hambatan 
 ekonomi sehingga setiap orang di Indonesia mempunyai penglihatan optimal 
 dan dapat sepenuhnya mengembangkan potensi diri.

 1.2.2  Tujuan Khusus
 1.  Pada tahun 2030 terdapat penurunan prevalensi gangguan penglihatan  

  yang dapat dicegah sebesar 25% dari prevalensi hasil RAAB tahun 2014-
  2016.

  2.  Pada tahun 2030 tersedia pelayanan rehabilitasi yang efektif dan ter-
  jangkau bagi paling tidak 50% orang dengan gangguan penglihatan 
  permanen.

1.3  SASARAN
 Sasaran langsung program penanggulangan gangguan penglihatan adalah masya-
 rakat yang berisiko dengan mengikuti siklus hidup manusia melalui pendekatan 
 keluarga.
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1.4  PENGERTIAN
a.  Gangguan Penglihatan adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan tajam 

penglihatan ataupun menurunnya luas lapangan pandang, yang dapat meng-
akibatkan kebutaan.

 b.  Penanggulangan Gangguan Penglihatan adalah semua kegiatan yang dilakukan 
meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan 
untuk meningkatkan derajat kesehatan Penglihatan pada masyarakat.

c.  Surveilans Gangguan Penglihatan yang selanjutnya disebut Surveilans adalah 
kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan 
informasi tentang kejadian faktor risiko gangguan serta kondisi yang mem-
pengaruhi terjadinya peningkatan kejadian Gangguan Penglihatan untuk 
memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penang-
gulangan secara efektif dan e�sien.

 d.  Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang diguna-
kan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas 
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 
upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan 
upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

 f. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pen-
didikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan 
untuk melakukan upaya kesehatan.

g. Slogan LIHAT yaitu sebuah singkatan:
L  :  Lakukan pemeriksaan mata melalui kegiatan posbindu
I   :  ldenti�kasi gangguan tajam penglihatan oleh kader
H :  Hitung jari jarak enam (6) meter
A : Antarkan ke fasilitas kesehatan (rujuk) bila tidak bisa hitung jari jarak enam (6) 

meter
T : Terapi (operasi) bila didiagnosa katarak

h.  Glaukoma akut adalah glaukoma yang diakibatkan peningkatan tekanan intra 
okular yang mendadak. Glaukoma akut dapat bersifat primer atau sekunder. 
Glaukoma primer timbul dengan sendirinya pada orang yang mempunyai bakat 
bawaan glaukoma, sedangkan glaukoma sekunder timbul sebagai penyulit 
penyakit mata lain ataupun sistemik.
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i.  Astigmatisma adalah keadaan di mana sinar sejajar tidak dibiaskan secara seim-
bang pada seluruh meridian.

j.  Hipermetropia merupakan keadaan gangguan kekuatan pembiasan mata 
di mana sinar sejajar jauh tidak cukup kuat dibiaskan sehingga titik fokusnya 
terletak di belakang retina.

k.  Glaukoma adalah kelompok penyakit mata yang umumnya ditandai kerusakan 
saraf optik dan kehilangan lapang pandang yang bersifat progresif serta ber-
hubungan dengan berbagai faktor risiko terutama tekanan intraokular (TIO) yang 
tinggi.

l.  Low Vision adalah turunnya fungsi penglihatan seseorang secara permanen dan 
tidak dapat diperbaiki dengan bantuan kacamata/alat bantu optik standar. Pasien 
dengan low vision mengalami penurunan penglihatan yang bervariasi, mulai 
kurang dari 30% sampai hanya mampu melihat cahaya dan/atau disertai dengan 
lapang pandang yang sempit.

m.  Miopia ringan adalah kelainan refraksi dimana sinar sejajar yang masuk ke mata 
dalam keadaan istirahat (tanpa akomodasi) akan dibiaskan membentuk 
bayangan di depan retina. Dapat dikoreksi dengan lensa steris negatif S-0.25 
sampai S-3.00 D.

n.  Presbiopia adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan usia di mana peng-
lihatan kabur ketika melihat objek berjarak dekat. Presbiopia merupakan proses 
degeneratif mata yang pada umumnya dimulai sekitar usia 40 tahun.

o.  Buta adalah jika tajam penglihatan satu atau kedua mata setelah koreksi 
maksimal < 3/60.

p.  Retinopathy of Prematurity (RoP) atau Retinopati Prematuritas adalah gangguan 
mata yang berpotensi membutakan. Kondisi ini terutama terjadi pada bayi 
prematur dengan berat sekitar 1250 gram atau kurang, yang lahir sebelum 
minggu ke-31 kehamilan (jangka waktu kehamilan yang dianggap cukup bulan 
adalah 38-42 minggu). Semakin kecil bayi ketika lahir, semakin besar kemung-
kinannya untuk terkena ROP. Gangguan ini yang biasanya mengenai kedua mata 
adalah salah satu penyebab paling umum dari kehilangan penglihatan pada usia 
dini dan dapat menyebabkan gangguan penglihatan seumur hidup dan kebu-
taan.

q.  Retinopati Diabetik adalah adalah suatu mikroangiopati yang mengenai preka-
piler retina, kapiler dan venula, sehingga menyebabkan oklusi mikrovaskuler dan 
kebocoran vaskuler, akibat kadar gula darah yang tinggi dan lama. Retinopati 
diabetik dapat menyebabkan penurunan visus dan kebutaan, terutama akibat 
komplikasi seperti edema makula, perdarahan vitreus, ablasio retina traksional 
dan glaukoma neovaskular.
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2.1 DEMOGRAFI DAN GEOGRAFI INDONESIA
Populasi lndonesia merupakan ke-empat terbesar di dunia, setelah Republik Rakyat 
Tiongkok, lndia dan Amerika Serikat. Menurut data BPS dalam Statistik Indonesia 
2016, jumlah penduduk lndonesia pada tahun 2015 mencapai 255.461.000 jiwa. Dari 
jumlah tersebut sebanyak 28.889.764 jiwa atau 11,31% merupakan penduduk yang 
berusia di atas 50 tahun. Sekitar 57% populasi lndonesia terdapat di Pulau Jawa.

lndonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang 
mencapai 17.504. Selain lima pulau besar; Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan 
Jawa, beberapa daratan lndonesia berada di wilayah kepulauan seperti Nusa 
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau dan Maluku, serta Maluku Utara 
yang terdiri dari banyak pulau kecil yang tersebar di wilayah perairan yang luas. Letak 
pulau-pulau atau gugus pulau-pulau kecil ini menjadi tantangan tersendiri terkait 
dengan penyediaan sarana transportasi dan akses terhadap pelayanan kesehatan. 
Keterbatasan untuk mengakses pelayanan kesehatan juga masih terjadi di beberapa 
tempat atau desa di pulau Jawa.

Di lndonesia, terdapat tiga jenis daerah, berdasarkan tingkat kesulitan terhadap akses 
pelayanan kesehatan mata, yaitu tidak terpencil, terpencil dan gugus kepulauan. 
Daerah tidak terpencil merupakan wilayah yang mempunyai pelayanan kesehatan 
yang dapat diakses dengan relatif mudah dan mempunyai sumber daya manusia dan 
infrastruktur yang memadai. Daerah terpencil, biasanya merupakan daerah yang 
mempunyai pelayanan kesehatan yang lebih sulit di jangkau dan mempunyai keter-
batasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Daerah gugus pulau merupakan 
daerah terpencil yang paling sulit mengakses pelayanan kesehatan dengan keter-
sediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang sangat terbatas atau bahkan 
tidak ada.

2.2 BESARNYA MASALAH GANGGUAN PENGLIHATAN INDONESIA
Data terakhir tentang prevalensi gangguan penglihatan diperoleh melalui survey 
Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) di 15 provinsi pada periode tahun 
2014-2016. RAAB merupakan metode pengumpulan data kebutaan dan gangguan 
penglihatan penduduk usia 50 tahun ke atas yang direkomendasikan oleh WHO, 
melalui Global Action Plan (GAP) 2014 - 2019. Dari 15 Provinsi yang melakukan survey 
RAAB, Kemenkes Rl melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
(Litbangkes) mendanai penuh di 12 provinsi. Dari hasil di 15 provinsi, prevalensi 
kebutaan di atas usia 50 tahun di lndonesia berkisar antara 1,7% sampai dengan 4,4%. 
Prevalensi kebutaan di lndonesia adalah 3,0%.

BAB II
ANALISA SITUASI
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Tabel 1. Hasil Rapid Assessment of Avoidable Blindness di 15 Provinsi

   
SURVEI

 
TAHUN

 

ANGKA
 KEBUTUHAN (%)

JUMLAH
 KEBUTAAN (N)

PERSENTASE
 KATARAK

     
Nusa Tanggara Barat 

 
2014

 
4
 

27.000
 

78,1%
 

Sulawesi Selatan
 

2014
 

2,6
 

8.515
 

64,3%
 

Jawa Barat
 

2014
 

2,6 180.663 71,7% 
Jawa Timur  2015  4,4 371.599 81,1% 
Jawa Tengah  2015  2,7 176.977 73,8% 
Bali  2015  2,0 18.016 78,0% 

Jakarta  2015  1,9 23.464 81,9% 

Sumatera Selatan  2016  3,6 37.310 85,2% 

Kalimantan Selatan  2016  2,0 9.748 87,7% 

Sulawesi Utara  2016  1,7 8.461 82,2% 

Sumatera Barat  2016  1,7 14.329 86,7% 

Nusa Tenggara Timur
 

2016
 

2,0
 

16.394
 

71,4%
 

Sumatera Utara
 

2016
 

1,7
 

30.252
 

77,8%
 

Papua Barat
 

2016
 

2,4
 

1.606
 

94,1%
 

Maluku
 

2016
 

2,9
 

5.377
 

88,0%
 

 

2.3  SARANA KESEHATAN

2.3.1.  Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang puskesmas menyebutkan 
bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan ma-
syarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Jumlah puskesmas di lndonesia 
sampai dengan Desember 2016 (Pusdatin, Kemenkes RI) sebanyak 9.167 unit. Jumlah 
tersebut terdiri dari 3.411 unit puskesmas rawat inap dan 6.356 unit puskesmas non rawat 
inap. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat digambarkan secara umum 
oleh indikator rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Peningkatan jumlah puskes-
mas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, ternyata sejalan dengan peningkatan 
rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk yaitu dari 1,17 menjadi 1,13.
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2.3.2 Rumah Sakit

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan rumah 
sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan 
rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan 
pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit 
khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang 
atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, 
jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Rumah sakit publik di lndonesia dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNl/Polri, Kementerian lain serta Swasta non 
Pro�t (organisasi keagamaan dan organisasi sosial). Jumlah rumah sakit publik di 
lndonesia sampai dengan tahun 2016 sebanyak 2.601 unit, yang terdiri atas Rumah 
Sakit Umum (RSU) berjumlah 2.045 unit dan Rumah Sakit Khusus (RSK) berjumlah 556 
unit.

Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 
rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur 
terhadap 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di lndonesia pada tahun 
2016 sebesar. 1,12 per 1.000 penduduk. Rasio ini lebih rendah dibandingkan tahun 
2015 sebesar 1,21 Per 1.000 penduduk.
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Katarak merupakan penyebab utama gangguan penglihatan di lndonesia. Sekitar               
70 - 80% gangguan penglihatan berat dan kebutaan disebabkan oleh katarak, sehingga 
prioritas Program Penanggulangan Gangguan Penglihatan pada Peta Jalan ini adalah 
menurunkan prevalensi gangguan penglihatan akibat katarak, dengan tetap melakukan 
upaya penanggulangan gangguan penglihatan dengan penyebab lainnya.

Secara umum telah disusun strategi melalui lima langkah sebagai berikut:
1)  ldenti�kasi besarnya permasalahan gangguan penglihatan di masing-masing 

wilayah.
2)  Analisa situasi dan pembuatan Plan of Action di tiap provinsi dan kabupaten/kota.
3)  Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk penanggulangan 

gangguan penglihatan.
4)  Penguatan sistem informasi dan rujukan.
5)  lntegrasi pelayanan kesehatan mata dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sasaran penanggulangan gangguan penglihatan di lndonesia dibagi menjadi dua, yaitu 
gangguan penglihatan akibat katarak dan gangguan penglihatan bukan akibat katarak 
berdasarkan penyebab lainnya seperti kelainan refraksi, retinopati diabetikum, glaukoma, 
retinopati prematuritas, dan low vision. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

3.1 Upaya Penanggulangan Gangguan Penglihatan Akibat Katarak:
a.  Meningkatkan jumlah, kualitas, dan cakupan media komunikasi, informasi, dan 

edukasi terkait katarak secara cepat dan optimal.
b.  Meningkatkan jumlah, kualitas, dan cakupan deteksi dini dan operasi katarak 

secara cepat dan optimal.
c.  Mendorong pelaksanaan penanggulangan katarak di setiap daerah secara 

komprehensif dan inklusif dengan mempertimbangkan aspek demogra� dan 
geogra� serta prevalensi kebutaan akibat katarak.

d.  Meningkatkan jumlah, kualitas, dan cakupan rujukan dan operasi katarak secara 
cepat dan optimal mulai dari tingkat masyarakat, Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP), hingga ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), 
yang merupakan jalur utama program PGP.

e.  Membuat model sistem penanggulangan katarak yang disesuaikan dengan 
sumber daya di masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB III
STRATEGI PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN
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3.2 Upaya Penanggulangan Gangguan Penglihatan dengan Penyebab    
Lainnya
a.  Menjamin terkoreksinya penglihatan anak usia sekolah dengan kelainan 

refraksi.
b. Mengembangkan pola pelayanan kesehatan komprehensif penderita 

retinopati diabetikum, glaukoma, Retinopathy of Prematurity (RoP), dan 
low vision.

c.  Mengembangkan konsep rehabilitasi penglihatan yang komprehensif 
dan inklusif.
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Target capaian disusun untuk mengetahui jangka waktu dan sasaran yang akan dicapai 
untuk keberhasilan program Penanggulangan Gangguan Penglihatan antara tahun 
2017 - 2030.

Tabel 2. Target Capaian Program Penanggulangan Gangguan Penglihatan

BAB IV
TARGET CAPAIAN
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Program percepatan penanggulangan gangguan penglihatan berbasis 6 building blocks 
WHO, yaitu Tata Kelola (Governance), Sumber Daya Manusia (Human Resources), Sistem 
Keuangan (Health Financing), Teknologi lnformasi (Health lnformation), Obat-obatan dan 
Teknologi Kesehatan (Consumables and Technology) dan Akses Layanan Kesehatan (Service 
Delivery), ditambah dengan Kemitraan (Partnerships). Peta Jalan Penanggulangan Gang-
guan Penglihatan dirancang dengan mengadaptasi penanggulangan gangguan peng-
lihatan yang berbasis sistem kesehatan dan berintegrasi dengan sistem kesehatan yang 
ada. Upaya ini dilakukan untuk menuju Universal Eye Health dan Universal Health Coverage.

Tabel 3. Penjabaran Program dalam Peta Jalan penanggulangan 
Gangguan Penglihatan

BAB V
KERANGKA PEMIKIRAN PETA JALAN
PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN
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Tabel 4. Aktivitas Program dan Monitoring
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6.1.  Tata Kelola (Governance)
1.  Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menerima, memahami serta berkomitmen 

melaksanakan program PGP daerah sesuai dengan arahan yang termuat di dalam 
Peta Jalan Percepatan PGP 2017-2030.

2.  Mendorong Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Komite Mata Daerah yang 
beranggotakan para pemangku kepentingan terkait dan/atau peduli dengan 
tujuan PGP.

3.  Semua Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat Rencana Aksi Daerah berdasarkan 
situasi dan kondisi setempat.

4.  Semua instansi lintas sektor terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota memahami tuju-
an dan substansi rencana aksi daerah serta menyatakan komitmen untuk atau te-
lah membantu dan mendukung program PGP daerah.

5.  Proses pembuatan draft Peraturan Daerah atau peraturan lain bagi percepatan 
PGP telah selesai tuntas di semua Kabupaten/Kota.

6.2.  Sumber Daya Manusia (Human Resources) dan Peralatan Kesehatan Mata
1.  Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan mata profesional (dokter spesialis 

mata, perawat mata dan refraksionis optisien) secara tetap maupun sementara, 
serta peningkatan kemampuan mereka telah dirancang, dianggarkan dan dilak-
sanakan prosesnya oleh pemerintah pusat dan daerah.

2.  Adanya peraturan tentang kewajiban menjalani tugas di daerah bagi lulusan baru 
Dokter Spesialis Mata guna memenuhi kebutuhan daerah yang belum mem-
punyai Dokter Spesialis Mata.

3.  Kebutuhan akan berbagai alat dan instrumen untuk kesehatan mata/PGP telah di-
identi�kasi, direncanakan dan dianggarkan pengadaannya oleh semua fasilitas 
pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

6.3.  Akses Layanan Kesehatan Mata (Service Delivery)
1.  Semua Dinkes dan/atau RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota meningkatkan jumlah 

operasi katarak, melalui pelayanan tetap atau kegiatan operasi katarak masal.
2.  Semua Dinas Kesehatan dan/atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menye-

lenggarakan pemeriksaan refraksi dan pemberian kacamata bagi penyandang 
kelainan refraksi di wilayah terpencil.

BAB VI
KELUARAN YANG DIHARAPKAN
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6.4.  Sistem Keuangan (Health Financing)
1.  Adanya komitmen pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah untuk 

alokasi anggaran yang proporsional untuk program PGP.
2.  Adanya sistem pembiayaan yang terstruktur untuk membantu masyarakat 

penyandang katarak kurang mampu untuk mengakses layanan operasi katarak.
3.  Peningkatan cakupan jumlah kepesertaan BPJS dan cakupan pelayanan kese-

hatan mata pada fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJ5.

6.5.  Obat-obatan danTeknologi Kesehatan (Consumables and Technology)
Sistem pemantauan yang efektif guna menjamin tersedianya obat-obatan, bahan, 
dan alat kesehatan mata yang memenuhi syarat yang dibutuhkan. Di setiap Kabu-
paten/Kota.

6.6.  Teknologi lnformasi (Health lnformation)
1.  Semua Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai peta situasi PGP yang kompre-

hensif.
2.  Tersedia dan berfungsinya sistem pendokumentasian data dan informasi serta 

pelaporan yang komprehensif terkait pelaksanaan PGP yang distandarkan untuk 
diterapkan di semua daerah secara online.

6.7.  Kemitraan (Partnership)
1.  Meningkatnya jumlah mitra nasional dan internasional yang relevan, dalam pro-

gram PGP.
2.  Adanya Komite Mata Daerah di semua Provinsi/Kabupaten/Kota yang beranggo-

takan berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk kemitraan dalam PGP 
tingkat daerah.

3.  Adanya peningkatan tingkat partisipasi mitra dalam upaya PGP antara Dinas 
Kesehatan dan Komite Mata Daerah dengan para pemangku kepentingan yang 
peduli di wilayahnya.
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Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan (PGP) ini memerlukan evaluasi formatif 
atau evaluasi proses dilaksanakan secara berkala. Hal ini didasarkan pada data pemantauan 
yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Evaluasi sebaiknya disertai dengan pengumpulan 
informasi melalui wawancara mendalam di beberapa Dinas Kesehatan dan pelaksana 
lapangan di Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih secara acak maupun terarah (purposive) 
sebagai veri�kasi bagi data sekunder yang telah ada. Evaluasi ini diharapkan dapat 
memberikan umpan balik dan masukan untuk perbaikan program PGP secara nasional.

Pencapaian target pelaksanaan program PGP di seluruh lndonesia, diukur melalui evaluasi 
yang dilaksanakan secara mendalam dan bertahap yang disesuaikan dengan ketersediaan 
anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil kegiatan guna 
memantau hasil program PGP.

BAB VII
EVALUASI
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BAB VIII
TIM PENYUSUN

PETA JALAN PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN
di indonesia tahun 2017 - 2030
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 dr. Liesa Zulhidya Subuh, Sp.M(K)
 Hans Limburg, MD, PhD
 Dr. Babar Qureshi
 Dr. Med. Manfred Moerchen, MD, FEBO, MPH(c)
 Dr. Taraprasad Das
 Mr. Yuddha Dhoj Sapkota
 Prof. Dr. Rita S. Sitorus, SpM(K), PhD
 dr. M. Sidik, SpM(K)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l



27PETA JALAN PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DI INDONESIA TAHUN 2017 - 2030

 Andi F. Noya
 dr. Nirawan Putranto, SpM
 dr. Amyta Miranti, SpM(K)
 dr. Astrianda Suryono, SpM(K)
 Dr. dr. Iwan Sovani, SpM(K), MM
 Prof. Dr. dr. Habibah Muhiddin, SpM(K)
 dr. Syumarti, SpM(K)
 dr. Sriana Wulansari, SpM
 dr. Hera Dwi Novita, SpM
 dr. Daniel, SpM
 dr. Gilbert Simanjuntak, SpM
 Sri Handini, SH, M.Kes, MH
 dr. Upik Rukmini
 Dewi Nurul Triastuti, SKM
 Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Provinsi Jawa Tengah
 Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek
 Rumah Sakit Mata Cicendo
 Komite Mata Nasional
 International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)
 Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI)
 Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN) 
 Ikatan Perawat Mata Indonesia (IKPAMI)
 Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) 
 Christoffel Blindenmission (CBM)
 Helen Keller International (HKI)
 The Fred Hollows Foundation (FHF)
 LAYAK Foundation

Pengarah Kreatif & Editor Desain 
 drg. Anitasari, SM

Desain Gra�s
 Ira Carlina Pratiwi dan Ning Hayu Nindia

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l




