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Penatalaksanaan Ptosis Kongenital Bilateral dengan Reseksi Aponeurosis 

Levator dan Frontal Sling 

 

 

ABSTRACT 

Introduction 

Ptosis refer to vertical narrowing of the palpebra fissure secondary to drooping of 

the upper eyelid to a lower than normal position. Ptosis is considered congenital if 

present at birth. There are variations in surgical procedure for correction of 

congenital ptosis.  

Purpose 

To report a case of surgical correction techiques in management of bilateral 

congenital ptosis with levator aponeurotic resection and frontal sling. 

Methods 

A case report was taken from a 17th years old boy who came to Cicendo Eye 

Hospital, Bandung with chief complaint of droop both eyelids since birth. From 

examination he was diagnosed as bilateral congenital ptosis. Each eyelid was 

managed properly with different surgical correction techniques, the right eyelid 

was managed by doing the levator aponeurotic resection while the left one with the 

frontal sling.  

Conclusions 

Selection of one technique over another depends on the consideration of several 

factor including clinical presentation and surgeon experience. Both of the 

procedures provide the significant improvement in ptosis correction, peripheral 

vison, and quality of life activity. Undercorrection was the most common 

complication noted and resurgery in view of undercorrection was required. 

 

I. Pendahuluan 

     Blefaroptosis yang lebih dikenal dengan istilah ptosis merupakan suatu keadaan 

abnormal yaitu inferodisplacement atau turunnya kelopak atas mata. Ptosis dapat 

diklasifikasikan berdasarkan onset, yaitu kongenital dan didapat. Klasifikasi ptosis 

lainnya adalah berdasarkan etiologi, yaitu miogenik, aponeurotik, neurogenik, 

mekanikal, dan traumatik. Ptosis kongenital paling sering diakibatkan oleh 

disgenesis atau malformasi dari otot levator palpebra (miogenik), sementara 

penyebab tersering dari ptosis didapat adalah tarikan atau disinsersi dari 

aponeurosis levator (aponeurotik).1,2,3,4 

     Ptosis yang menutupi pupil sehingga menghalangi visual aksis dapat 

mengganggu perkembangan visual yang normal sehingga menyebabkan terjadinya 
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ambliopia pada anak. Pada dewasa, ptosis dapat mengganggu lapang pandang 

penglihatan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Ptosis kongenital adalah 

ptosis yang terjadi sejak lahir, dimana sebagian besar (70%) terjadi unilateral 

namun dapat pula terjadi bilateral dan dapat terjadi secara terisolasi atau 

berhubungan dengan penyakit atau kondisi sistemik lainnya. Anak dengan ptosis 

kongenital rentan terhadap gangguan penglihatan akibat tertutupnya aksis visual 

dan terbatasnya penglihatan lapang pandang atas yang seringkali memerlukan 

tindakan pembedahan yang cepat untuk menaikkan kelopak matanya. Koreksi 

keadaan ptosis merupakan salah satu tantangan yang sulit yang dihadapi oleh dokter 

mata. Terdapat berbagai prosedur pembedahan untuk koreksi pada ptosis 

kongenital. Pemilihan teknik koreksi tergantung dari berbagai faktor berdasarkan 

presentasi klinis pasien dan pengalaman dari operator.5,6 

     Laporan kasus ini mempelihatkan penggunaan prosedur pembedahan dengan 

teknik reseksi aponeurosis levator dan frontal sling untuk tatalaksana pasien dengan 

ptosis kongenital bilateral. 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang laki – laki berusia 17 tahun datang ke Poliklinik Rekonstruksi, 

Onkologi, dan Okuloplasti Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada 

tanggal 11 Juni 2015 dengan keluhan utama kedua kelopak atas mata turun. Kedua 

kelopak atas mata tampak turun sejak pasien lahir dan tidak bertambah parah, 

namun dirasakan lebih turun pada mata kiri. Pasien mengeluhkan kesulitan dalam 

membuka mata sehingga merasa terhambat untuk melihat ke atas. Hal ini 

menyebabkan pasien harus mengangkat kepalanya agar lapang pandang atas lebih 

jelas. Keluhan penglihatan buram, penglihatan ganda, hambatan gerak bola mata, 

dan kelainan sistemik disangkal pasien. Riwayat trauma pada mata, operasi mata 

sebelumnya, penggunaan lensa kontak atau kelainan pada mata lainnya juga 

disangkal. Riwayat persalinan normal spontan dan tidak terdapat keluhan yang 

sama pada anggota keluarga pasien.  

     Status generalis didapatkan kesadaran umum kompos mentis dengan tanda-

tanda vital dalam batas normal. Status oftalmologis didapatkan visus dasar kedua 
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mata 1.0, posisi bola mata ortotropia, dan  pergerakan bola mata baik ke segala arah 

pada kedua mata. Pemeriksaan ukuran – ukuran pada kelopak mata didapatkan pada 

mata kanan fisura interpalpebra 7 mm, marginal reflex distance 1 (MRD1) 2 mm, 

MRD2 5 mm, fungsi levator 7 mm. Pemeriksaan ukuran – ukuran pada kelopak 

mata kiri didapatkan fisura interpalpebra 6 mm, marginal reflex distance 1 (MRD1) 

1 mm, MRD2 5 mm, dan fungsi levator 4 mm. Pada kedua mata didapatkan Bell’s 

phenomenon +.  Tekanan intraokular dengan palpasi dalam batas normal pada 

kedua mata. Pemeriksaan segmen anterior dengan lampu celah mata kanan dan kiri 

ditemukan ptosis pada palpebral superior, lid crease -, lagoftalmus -, palpebra 

inferior dalam batas normal, konjungtiva bulbi dalam batas normal, kornea jernih, 

bilik mata depan Van Herrick derajat III dengan flare/cell -/-,  pupil bulat diameter 

3 mm dengan refleks cahaya +/+ serta Relative Afferent Pupillary Defect (RAPD) 

negatif, iris sinekia -, dan lensa jernih. Pemeriksaan segment posterior kedua mata 

didapatkan media jernih, papil bulat batas tegas dengan C/D ratio dan A/V ratio 

fisiologis, retina flat, dan refleks fundus +. 

 

 

Gambar 2.1 Foto klinis pasien sebelum prosedur pembedahan koreksi ptosis 
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     Pasien didiagnosis dengan ptosis kongenital bilateral. Pasien kemudian 

disarankan untuk dilakukan koreksi ptosis yaitu reseksi aponeurosis levator pada 

mata kanan dan frontal sling pada mata kiri dalam anestesi umum. Prognosis pada 

pasien ini quo ad vitam ada bonam dan quo ada functionam dubia ad bonam. 

     Pada tanggal 8 Juli 2015 dilakukan tindakan koreksi pembedahan dengan teknik  

reseksi aponeurosis levator pada mata kanan dan frontal sling pada mata kiri dengan 

mengambil fasia lata dari tungkai atas sebelah kanan dalam anestesi umum. 

Prosedur operasi pertama dilakukan dengan teknik reseksi aponeurosis levator pada 

mata kanan dengan terlebih dahulu dibuat marker pada lid crease sekitar 7 mm dari 

tepi margo kemudian dibuat insisi yang diperdalam dengan menggunakan kauter 

hingga mencapai tarsus, otot levator palpebra superior dipisahkan dari jaringan 

lemak dan tarsus, kemudian dibuat jahitan dari tarsus ke aponeurosis levator 

berbentuk huruf U yang disimpul di tiga tempat lalu sisa levator digunting, 

kemudian kulit dijahit (kulit-tarsus-kulit) untuk membuat lid crease. Prosedur 

kedua dengan teknik frontal sling pada mata kiri dengan terlebih dahulu dibuat 

marker pada lid crease sekitar 7 mm dari tepi margo kemudian dibuat insisi yang 

diperdalam dengan menggunakan kauter hingga mencapai tarsus, kemudian dibuat 

insisi di atas alis sejajar dengan lid crease lalu dibuat tunnel dari atas alis ke lid 

crease, diambil fasia lata dari tungkai atas kanan pasien sepanjang sekitar 1 x 3 cm, 

kemudian fasia lata dijahitkan ke tarsus dan disisipkan ke tunnel lalu dijahitkan  

fasia lata - otor frontalis ke lid crease dan kulit, kemudian kulit di atas alis dijahit. 

Pasien kemudian diberi terapi pasca operasi berupa amoksisilin tablet 3 x 500 mg, 

meloxicam tablet 2 x 15 mg, kloramfenikol salep mata 3 x aplikasi.  Pasien dapat 

berobat jalan 1 hari pasca operasi. 
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Gambar 2.2 Foto klinis pasien 1 hari post reseksi aponeurosis levator mata kanan dan fontal 

                 sling mata kiri 

 

 

     Pasien datang kontrol pertama kali pada tanggal 22 Juli 2015. Pada saat itu 

pasien merasa posisi kelopak mata atas sudah naik dan lapang pandang bagian atas 

lebih jelas, namun pasien mengeluhkan adanya rasa mengganjal pada mata dan 

tinggi kelopak atas kedua mata belum sama dan ingin agar tinggi kelopak kedua 

mata tampak sama. Pada pemeriksaan didapatkan visus dasar kedua mata 1.0. Posisi 

mata ortotropia dan pergerakan bola mata baik ke segala arah pada kedua mata. 

Pemeriksaan ukuran – ukuran pada kelopak mata didapatkan fisura interpalpebra 

mata kanan 11 dan mata kiri 8 mm, MRD1 mata kanan 6 mm dan mata kiri 4 mm, 

MRD2 kedua mata 5 mm, fungsi levator mata kanan 13 mm dan mata kiri 5 mm. 

Pada pemeriksaan kedua mata didapatkan pada segmen anterior palpebra superior 

terdapat jahitan baik dan terdapat lagoftalmus pada mata kiri 2 mm. pemeriksaan 

konjungtiva, kornea, bilik mata depan, pupil, iris serta lensa dalam batas normal. 

Pemeriksaan tungkai atas sebelah kanan tempat diambilnya fasia lata didapatkan 

jahitan baik. Pasien kemudian direncanakan untuk dilakukan repair post frontal 

sling mata kiri dalam anestesi lokal untuk menyamakan tinggi kelopak atas kedua 

mata. 
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Gambar 2.3 Foto klinis pasien 2 minggu post reseksi aponeurosis levator mata kanan dan fontal 

              sling mata kiri 

 

     Pada tanggal 23 Juli 2015 dilakukan tindakan repair post reseksi aponeurosis 

levator mata kanan dan frontal sling mata kiri dalam anestesi lokal. Prosedur 

operasi dilakukan dengan melakukan adjustment tinggi kelopak mata intraoperasi 

dengan menurunkan tinggi kelopak pada post reseksi aponeurosi levator mata 

kanan dan menaikkan tinggi kelopak pada post frontal sling mata kiri juga 

memperbaiki lid crease dengan membuat tambahan lid crease di daerah medial dan 

lateral dari kelopak atas mata kiri.  Pasien kemudian diberi terapi pasca operasi 

berupa amoksisilin tablet 3 x 500 mg, asam mefenamat tablet 3 x 500 mg, metil 

prednisolon 1 x 16 mg, dan kloramfenikol salep mata 3 x aplikasi. 

     Pada kontrol pasien 1 hari pasca operasi repair pasien merasa puas. Pada 

pemeriksaan didapatkan visus dasar kedua mata 1.0. Posisi mata ortotropia dan 

pergerakan bola mata baik ke segala arah pada kedua mata. Pemeriksaan ukuran – 

ukuran pada kelopak mata didapatkan fisura interpalpebra mata kanan 10 dan mata 

kiri 9 mm, MRD1 mata kanan 5 mm dan mata kiri 4 mm, MRD2 kedua mata 5 mm, 

fungsi levator mata kanan 12 mm dan mata kiri 6 mm. Pada pemeriksaan kedua 

mata didapatkan pada segmen anterior palpebra superior terdapat jahitan baik dan 

edema serta terdapat lagoftalmus pada mata kiri 3 mm. pemeriksaan konjungtiva, 

kornea, bilik mata depan, pupil, iris serta lensa dalam batas normal.  
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Gambar 2.4 Repair post reseksi aponeurosis levator mata kanan dan frontal sling mata kiri dengan 

melakukan adjustment intaoperasi 

 

      

 

Gambar 2.5 Foto klinis pasien 1 hari pasca repair 

 

III. Pembahasan 

     Ptosis (blefaroptosis) adalah salah satu penyebab masalah okuloplastik yang 

tersering yaitu suatu kondisi turunnya kelopak atas mata.  Kondisi ptosis tersebut 
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dapat bersifat kongenital yaitu yang terjadi sejak lahir atau didapat yang terjadi 

setelah lahir. Ptosis kongenital merupakan penyebab ptosis yang paling sering pada 

anak. Ptosis kongenital terjadi akibat suatu distrofi dari perkembangan otot levator 

palpebra yang memiliki karakteristik adanya fibrosis dan defisiensi otot lurik. 

Sebagian besar ptosis kongenital bersifat idiopatik namun dapat pula diturunkan 

secara autosomal dominan yang menunjukan adanya defek pada gen. Beberapa gen 

yang terlibat pada terjadinya ptosis telah teridentifikiasi, yaitu PTOS1, PTOS2, dan 

ZFH-4 yang berhubungan dengan terjadinya ptosis kongenital yang bersifat 

terisolasi. Ptosis kongenital juga dapat berhubungan dengan sindroma kongenital 

lain seperti sindroma blefarofimosis, sindroma Marcus Gunn jaw winking, atau 

sindroma Horner kongenital. Tidak diketahui adanya preferensi ras ataupun jenis 

kelamin, dan sebagian besar terjadi secara unilateral namun dapat pula terjadi secara 

bilateral. Ptosis kongenital bilateral biasanya bersifat asimetris.6,7,8 

     Pada ptosis kongenital, ptosis disebabkan adanya distrofi pada otot levator 

namun secara umum bersifat nonprogresif. Menurunnya fungsi levator 

berhubungan dengan lid crease yang minimal atau tidak ada. Pada ptosis kongenital 

juga posisi kelopak atas pada posisi down gaze tetap tinggi menujukkan gambaran 

lid lag. Pasien dengan ptosis kongenital akan memberikan gejala yang berhubungan 

dengan penglihatan yang tebatas pada lapang pandang atas dan pada kasus yang 

lebih parah menyebabkan hilangnya penglihatan sentral. Keadaan tersebut 

memerlukan tatalaksana dengan pembedahan untuk menaikkan kelopak mata.5,7,9 

     Pasien merupakan seorang anak laki – laki yang memiliki kelainan turunnya 

kelopak atas kedua mata sejak lahir sehingga pasien mengeluh sulit membuka 

kelopak atas mata yang menyebakan pasien kesulitan untuk mendapatkan lapang 

pandang atas namun tidak bertambah berat. Kelainan pada pasien tanpa didapatkan 

adanya penyebab, keluhan atau kelainan sistemik lainnya sehingga pasien 

didiagnosis dengan ptosis kongenital bilateral.  

     Evaluasi ptosis memerlukan pemeriksaan kondisi lid crease juga pengukuran 

penurunan ptosis dan fungsi otot levator. Derajat ptosis ditentukan berdasarkan 

pengukuran tingginya fungsi levator, fisura interpalpebra, dan margin reflex 

distance1 (MRD1). Fisura interpalpebra ditentukan dengan mengukur jarak antara 
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margo palpebra superior dan inferior pada keadaan posisi primer dengan nilai 

normal 9 – 10 mm. Margin reflex distance1 (MRD1) yang menggambarkan posisi 

dari kelopak mata adalah jarak antara refleks cahaya kornea dengan margo palpebra 

superior pada posisi primer yang memiliki nilai normal 4 – 5 mm. Fungsi levator 

menunjukan kekuatan dari otot levator palpebra superior yang diukur dengan 

menentukan jarak palpebra superior dari posisi pandangan ke bawah dengan posisi 

pandangan ke atas dalam keadaan jari pemeriksa menekan daerah dahi untuk 

mencegak efek dari otot frontalis. Derajat fungsi levator yaitu sangat baik (13 – 15 

mm), baik sekali (10 – 13 mm), baik (8 – 10 mm), cukup (5 – 7 mm), buruk (< 4 

mm). Klasifikasi derajat keparahan ptosis dibagi menjadi derajat ringan (ptosis ≤ 2 

mm), sedang (ptosis = 3 mm), dan berat (ptosis ≥ 4 mm). Pemeriksaan Bell’s 

phenomenon harus dilakukan untuk mengevaluasi adanya resiko terjadinya 

exposure keratitis setelah koreksi kelopak mata.4,6,7,8,9 

     Pemeriksaan ukuran – ukuran pada kelopak mata pasien didapatkan fisura 

interpalpebra kedua mata 7 mm, MRD1 mata kanan = 2 mm dan mata kiri = 1 mm, 

fungsi levator mata kanan = 7 mm (cukup) dan mata kiri 5 mm (cukup). 

Pemeriksaan derajat ptosis mata kanan adalah 3 mm (sedang) dan mata kiri adalah 

4 mm (berat). Pada pasien didapatkan Bell’s phenomenon yang positif sehingga 

menghindarkan kejadian exposure keratitis setelah koreksi pembedahan. 

     Berat ringannya ptosis dan pilihan tatalaksana dapat ditentukan dari hasil 

pengukuran kelopak mata yang ditentukan dari fungsi levator. Penatalaksanaan 

ptosis kongenital bisanya dilakukan dengan pembedahan dan sebagian besar pasien 

memperoleh kepuasan dengan membaiknya penglihatan dan komplikasi yang 

jarang terjadi. Kesuksesan dari penatalaksanaan tidak hanya tergantung dari teknik 

yang tepat tetapi juga pemilihan prosedur yang sesuai untuk setiap pasien. Tingkat 

kenyaman dan pengalaman operator dengan berbagai prosedur juga merupakan 

faktor yang penting. Ptosis kongenital dapat dikoreksi dengan pilihan tiga teknik 

operasi, yaitu reseksi atau advancement aponeurois levator secara transkutan, 

reseksi otot Muller dan Fasanella-Servat secara transkonjungtiva, atau frontalis 

muscle suspensions (frontal sling). Pasien dengan fungsi levator yang baik, koreksi 

pembedahan biasanya ditujukan pada aponeurosis levator. Otot levator berperan 
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paling penting untuk elevasi kelopak mata pada pasien. Prosedur transkonjungtiva 

digunakan pada pasien dengan ptosis derajat ringan (2 mm) dan fungsi levator yang 

sangat baik. Reseksi atau advancement aponeurosis levator secara transkutan 

biasanya digunakan untuk koreksi ptosis dengan fungsi levator lebih dari 5 mm. 

Namun apabila fungsi levator palpebra buruk (≤ 4 mm), teknik frontalis muscle 

suspension merupakan prosedur koreksi yang terpilih. 1,8,9,10 

     Kekurangan dan kelebihan dari masing – masing prosedur harus dipertimbangan 

untuk menghindari terjadinya komplikasi. Prosedur reseksi aponeurosis levator 

adalah dengan membuat insisi sepanjang lid crease kelopak atas lalu mengeksisi 

aponeurosis levator dan melekatkan kembali dengan tarsus anterior sehingga akan 

mengelevasi kelopak atas. Keuntungan dari teknik ini adalah tetap 

mempertahankan anatomi dan struktur normal dari kelopak mata. Prosedur frontal 

sling adalah dengan membuat hubungan antara otot frontalis, tarsus, dan jaringan 

epitarsus dari kelopak atas agar dapat mengelevasi kelopak menggunakan otot 

frontalis akibat fungsi otot levator yang buruk. Material yang dapat digunakan 

sebagai sling adalah fasia lata autogen, dari bank fasia lata, atau materi sintetis. 

Kekurangan dari prosedur ini adalah mengakibatkan resiko lagoftalmus dan lid lag 

pada posisi down gaze, timbulnya jaringan parut, dan ketegangan pada kulit 

pretarsal dan preseptal.1,5 

     Penilaian hasil akhir pada koreksi ptosis tidak hanya secara kosmetik namun 

juga secara fungsi menghasilkan perbaikan pada fungsi visual. Evaluasi post 

operasi dengan menilai ukuran – ukuran kelopak mata serta adanya lagoftalmus 

berlebihan yang dapat menyebabkan keratitis exposure. Komplikasi yang sering 

terjadi adalah undercorrection yang memerlukan penyesuaian kembali dalam 2 

minggu post operasi bila diindikasikan. Penilaian diperlukan untuk membedakan 

antara undercorrection atau edema post opersi yang tampak seperti 

undercorrection. Potensi komplikasi lainnya adalah overcorrection, asimetri dari 

kontur kelopak mata atau lid crease, jaringan parut, atau lagoftalmus yang 

menyebabkan keratitis exposure. Jenis anestesia ditentukan berdasarkan usia dan 

antisipasi kooperatif pasien saat operasi. Untuk usia dewasa dan kooperatif, anestesi 
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lokal lebih dipilih agar memungkinkan untuk evaluasi yang dinamis untuk menilai 

tinggi dan gerakan kelopak mata intraoperasi.1,8,10 

     Prosedur pembedahan untuk koreksi pada pasien ini adalah reseksi aponeurosis 

levator pada mata kanan dan frontal sling pada mata kiri dengan menggunakan fasia 

lata autogen. Operator memilih prosedur tersebut dengan melihat bahwa 

berdasarkan pemeriksaan preoperasi didapatkan derajat dan fungsi levator pada 

mata kiri lebih buruk dibandingkan dengan mata kanan. Prosedur operasi yang 

pertama dilakukan dalam anestesi umum mengingat usia pasien masih muda (17 

tahun) yang dikhawatirkan pasien sulit untuk kooperatif. Hasil operasi didapatkan 

perbaikan secara anatomi dan fungsi visual. Untuk mendapatkan kondisi yang 

simetris pada kedua mata dilakukan perbaikan dalam anestesi lokal agar dapat 

dilakukan adjustment yang optimal pada intraoperasi sehingga menghasilkan 

perbaikan secara kosmetik yang maksimal.  

     Pada evaluasi post operasi didapatkan peningkatan dari ukuran – ukuran kelopak 

mata dan tinggi kelopak mata yang cukup simetris antara kedua mata setelah 

dilakukan perbaikan dalam 2 minggu dari operasi sebelumnya, serta tidak terjadi 

lagoftalmus yang berlebihan yang dapat mengakibatkan resiko terjadinya keratitis 

exposure. Kedua prosedur pembedahan untuk koreksi ptosis kongeital bilateral ini 

memberikan kepuasan kepada pasien baik secara kosmetik maunpun fungsional.  

     Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ada bonam karena dari pemeriksaan 

tidak didapatkan adanya kelainan sistemik yang mengancam jiwa dan quo ada 

functionam dubia ad bonam karena kedua prosedur koreksi pada kedua mata telah 

memberikan perbaikan secara anatomis maupun fungsional namun tetap harus 

dilakukan follow up untuk menilai perkembangan post operasi. 

 

IV. Kesimpulan  

     Prosedur pembedahan untuk koreksi ptosis kongenital merupakan salah satu 

tantangan paling sulit bagi dokter mata. Terdapat berbgai prosedur untuk koreksi 

ptosis. Keberhasilan dalam koreksi ptosis tidak hanya tergantung dari teknik yang 

tepat tetapi pemilihan prosedur yang sesuai untuk setiap pasien yang dipengaruhi 

oleh berbagai faktor seperti pemeriksaan klinis ataupun preverensi operator. 
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Kesuksesan prosedur operasi tidak hanya ditentukan secara kosmetik seperti 

simetris dan kontur dari kelopak mata tetapi juga hasil secara fungsional dari 

perbaikan fungsi visual. Baik dengan prosedur reseksi aponeurosi levator dan 

frontal sling memberikan penatalaksanaan yang efektif dalam mengkoreksi ptosis 

kongenital. 
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