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I. Pendahuluan

Gangguan penglihatan dan kebutaan merupakan masalah kesehatan yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan di seluruh dunia terutama 

di negara berkembang. World Health Organization (WHO) memperkirakan pada 

tahun 2010 terdapat 285 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan 

penglihatan. Tiga puluh sembilan juta orang di antaranya mengalami kebutaan 

dan 246 juta mengalami cacat penglihatan. Delapan puluh persen dari seluruh 

kasus tersebut dapat dihindari, baik melalui pencegahan maupun pengobatan.1,2

Angka kebutaan di Indonesia yaitu 1,5% dan merupakan angka yang tertinggi 

di Asia Tenggara. Insidensi kebutaan di Indonesia yaitu 0,1% per tahun. Studi 

validasi Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Persatuan Dokter Spesialis Mata 

Indonesia (PERDAMI) tahun 2013 memperlihatkan angka kebutaan nasional 

sebesar 0,6%.3,4

Penyebab gangguan penglihatan dan kebutaan cukup bervariasi. Gangguan 

penglihatan di dunia disebabkan oleh kelainan refraksi yang tidak terkoreksi 

(42%), katarak (33%), glaukoma (2%), retinopati diabetika (1%), trakhoma (1%), 

kekeruhan kornea (1%), age-related macular degeneration (AMD) (1%), dan 

childhood blindness (1%), sedangkan kebutaan dapat disebabkan oleh katarak 

(51%), glaukoma (8%), AMD (5%), kekeruhan kornea (4%), childhood blindness 

(4%), trakhoma (3%), kelainan refraksi yang tidak terkoreksi (3%), dan retinopati 

diabetika (1%). Katarak yang tidak diobati merupakan penyebab utama kebutaan 

di Indonesia (0,78%), diikuti oleh glaukoma (0,20%), kelainan refraksi (0,14%), 

penyakit retina (0,13%), dan kelainan kornea (0,10%).  Populasi di Indonesia juga 

cenderung menderita katarak 15 tahun lebih dini dari negara subtropis lainnya.1-4

Gangguan penglihatan dan kebutaan mempengaruhi kualitas hidup dan status 

sosioekonomi pasien dan keluarga. Pasien dengan gangguan penglihatan memiliki 

keterbatasan dalam aktivitas fisik sehingga berpengaruh pada pendidikan dan 

pekerjaan. Gangguan penglihatan dan kebutaan lebih sering terjadi pada 

kelompok usia tua yang merupakan tulang punggung keluarga secara sosial dan 

ekonomi. Data WHO memperlihatkan pada tahun 2010 sebesar 80% pasien 
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dengan kebutaan dan 65% pasien dengan gangguan penglihatan termasuk ke 

dalam kelompok usia lebih dari 50 tahun.1-3, 5

Usaha untuk mengentaskan kebutaan telah dilakukan beberapa dekade terakhir. 

Jumlah kebutaan diperkirakan akan meningkat sebanyak dua kalinya pada tahun 

2020 sehingga usaha yang lebih keras sangat diperlukan di masa yang akan 

datang. World Health Organization bekerja sama dengan International Agency for 

Prevention of Blindness (IAPB) telah memprakarsai suatu inisiasi global yang 

disebut “VISION 2020 – the right to sight” dengan tujuan untuk mengeliminasi 

kebutaan pada tahun 2020. Rencana kerja telah disusun dalam Global Action Plan

2014 – 2019 untuk mengurangi prevalensi gangguan penglihatan dengan target 

penurunan sebesar 25% pada tahun 2019 dari tahun 2010. Bacaan kepustakaan ini 

akan membahas mengenai penyebab dari gangguan penglihatan dan kebutaan 

serta strategi untuk mencegah terjadinya gangguan penglihatan dan kebutaan di 

masyarakat.2,6

II. Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan dalam bidang kesehatan yaitu upaya untuk mencegah 

terjadinya suatu penyakit dan mengurangi progresivitas serta konsekuensi yang 

ditimbulkan oleh penyakit. Tindakan pencegahan dalam oftalmologi dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya penyakit mata dan mengurangi progresivitas penyakit 

mata yang mengarah pada gangguan penglihatan serta kebutaan. Tindakan 

pencegahan terdiri dari tiga tahapan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan 

tersier.7,8

Pencegahan primer merupakan upaya untuk mencegah terjadinya onset suatu 

penyakit sehingga insidensi penyakit dapat dikurangi. Pencegahan primer 

dilakukan dengan mengelola faktor risiko penyakit melalui promosi kesehatan dan 

perlindungan spesifik. Promosi kesehatan dilakukan dengan tujuan agar terjadi 

perubahan pola dan perilaku hidup setiap individu menjadi lebih sehat. Promosi 

kesehatan dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Contoh promosi kesehatan 

secara aktif yaitu edukasi atau penyuluhan untuk menghindari rokok serta edukasi 

sumber nutrisi vitamin A dalam pencegahan xeroftalmia. Promosi kesehatan 
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secara pasif dapat dilakukan contohnya melalui fortifikasi vitamin A dalam 

makanan. Pencegahan primer melalui perlindungan spesifik dilakukan dengan 

tujuan meningkatkan resistensi individu terhadap paparan faktor penyebab 

penyakit tertentu. Contoh dari perlindungan spesifik yaitu vaksinasi campak.7,8

Pencegahan sekunder merupakan upaya untuk deteksi dini suatu penyakit

sehingga penyakit dapat ditangani pada stadium awal. Tujuan pencegahan 

sekunder yaitu memperlambat atau menghentikan progresivitas suatu penyakit 

sebelum menimbulkan keluhan lebih lanjut. Pencegahan sekunder dalam 

oftalmologi bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan penglihatan dan 

kebutaan akibat penyakit mata. Deteksi dini dapat dilakukan melalui skrining. 

Skrining merupakan pokok dari pencegahan sekunder. Contoh dari skrining yaitu

pemeriksaan tajam penglihatan pada anak sekolah untuk mendeteksi kelainan 

refraksi serta pemeriksaan Amsler grid untuk deteksi dini AMD.7,8

Pencegahan tersier merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya disabilitas 

atau penyulit yang timbul akibat suatu penyakit. Pencegahan tersier dilakukan 

dengan terapi adekuat terhadap penyakit dan rehabilitasi terhadap disabilitas yang 

ditimbulkan. Contoh dari rehabilitasi yaitu penggunaan kacamata atau kaca 

pembesar pada pasien dengan cacat penglihatan atau keratoplasti pada kekeruhan 

kornea.7-9

III. Gangguan Penglihatan dan Kebutaan

Gangguan penglihatan adalah keterbatasan sistem visual dengan manifestasi 

berupa berkurangnya tajam penglihatan atau sensitivitas kontras, gangguan lapang 

pandang, distorsi visual, dan/atau kesulitan persepsi visual. World Health 

Organization mendefinisikan gangguan penglihatan dan kebutaan yang tergabung 

dalam International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems, 10th revision (ICD-10). Seseorang dikatakan menderita kebutaan bila 

memiliki tajam penglihatan <3/60 pada mata dengan penglihatan terbaik setelah 

dikoreksi maksimal atau lapang pandang <10 derajat dari fiksasi sentral. 

Seseorang dikatakan menderita cacat penglihatan bila tajam penglihatan <6/18 

tetapi ≥3/60 pada mata dengan penglihatan terbaik setelah dikoreksi maksimal.2,10-12
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Definisi kebutaan dan gangguan penglihatan mengalami perubahan. Kelainan 

refraksi yang tidak terkoreksi sebagai salah satu penyebab kebutaan belum

tercakup dalam definisi karena kebutaan dan gangguan penglihatan ditegakkan 

setelah penglihatan dikoreksi maksimal. World Health Organization selanjutnya 

melakukan revisi dengan mengubah definisi kebutaan dari ‘koreksi terbaik’ 

menjadi ‘penglihatan yang dipresentasikan’ serta mengganti definisi cacat 

penglihatan menjadi gangguan penglihatan kategori 1 dan 2. Seseorang dikatakan

menderita gangguan penglihatan sedang (kategori 1) bila tajam penglihatan <6/18 

tetapi ≥6/60 pada mata dengan penglihatan terbaik dengan koreksi refraksi yang 

tersedia, serta gangguan penglihatan berat (kategori 2) bila tajam penglihatan 

<6/60 tetapi ≥3/60 pada mata dengan penglihatan terbaik dengan koreksi refraksi 

yang tersedia. Definisi gangguan penglihatan dan kebutaan yang telah direvisi 

dapat dilihat pada Tabel 1.10,12

Tabel 1. Klasifikasi WHO mengenai gangguan penglihatan dan kebutaan (revisi)

Kategori 
gangguan 

penglihatan

Tajam penglihatan yang 
dipresentasikan dengan koreksi yang 

tersedia
Atau lapang 

pandang 
sentral

Diklasifikasikan 
sebagai

Maksimum 
kurang dari

Minimum setara 
atau lebih baik 

dari
0 6/18

0,3
20/70

Gangguan penglihatan 
sedang atau tanpa 

gangguan penglihatan
1 6/18

0,3
20/70

6/60
0,1

20/200

Gangguan penglihatan 
sedang

2 6/60
0,1

20/200

3/60
0,05

20/400

Gangguan penglihatan 
berat

3 3/60
0,05

20/400

1/60 
0,02

20/1200
(hitung jari pada 
jarak satu meter)

10º atau 
kurang

Buta

4 1/60 
0,02

20/1200
(hitung jari pada 
jarak satu meter)

Persepsi sinar Buta

5 Tidak ada persepsi sinar Buta
9 Tidak dapat ditentukan Tidak dapat ditentukan

Dikutip dari: Murthy G, Johnson G12
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Epidemiologi penyebab gangguan penglihatan dan kebutaan dunia telah 

mengalami pergeseran dari penyakit infeksi ke noninfeksi. Usaha pencegahan 

yang telah dilakukan beberapa dekade terakhir telah cukup sukses mengurangi 

angka kebutaan dunia karena xeroftalmia, onkosersiasis, dan trakhoma. 

Pergeseran epidemiologi tersebut berpengaruh pada perubahan fokus utama 

pencegahan kebutaan yaitu menjadi upaya pengentasan penyakit yang 

berhubungan dengan usia, terutama katarak. Kasus infeksi tetap mendapat 

perhatian di beberapa negara, terutama di Afrika. Sikatriks kornea karena 

trakhoma, defisiensi vitamin A, dan penggunaan obat mata tradisional 

menyebabkan 44% kebutaan bilateral dan 39% kebutaan monokular di Republik 

Tanzania. Hal ini menyebabkan kasus infeksi tetap termasuk dalam fokus 

pencegahan kebutaan dunia saat ini.6,13

World Health Organization telah menetapkan penyakit mata yang 

diprioritaskan untuk mengeliminasi kebutaan. Penyakit mata prioritas tersebut

yaitu lima penyakit yang dapat diobati atau dicegah, yaitu katarak, kelainan 

refraksi, trakhoma, onkosersiasis, dan defisiensi vitamin A. Penentuan prioritas 

tersebut didasarkan pada fakta bahwa 85% kebutaan terjadi di daerah miskin di 

dunia dan 75% dari kebutaan tersebut diakibatkan oleh lima penyakit prioritas 

pertama. Penyakit lain yang menjadi perhatian WHO yaitu retinopati diabetika, 

glaukoma, dan AMD. Berikut ini akan dibahas mengenai penyakit-penyakit 

tersebut dan strategi pencegahannya.6,9,14

3.1. Katarak

Katarak merupakan penyebab utama angka kebutaan di dunia (51%). Jumlah 

penderita katarak secara global pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 20 juta

sehingga saat ini katarak menjadi prioritas pertama dalam melawan kebutaan. 

Katarak sering berhubungan dengan proses penuaan tetapi dapat terjadi secara 

kongenital sejak anak-anak. Katarak juga dapat muncul setelah trauma mata, 

inflamasi, dan penyakit mata lainnya.14,15

Faktor risiko terjadinya katarak meliputi usia, paparan ultraviolet, penggunaan 

obat-obatan, diabetes mellitus, alkohol, rokok, dan defisiensi antioksidan. Obat-
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obatan yang sering berhubungan dengan terjadinya katarak yaitu steroid, 

fenotiazin, aspirin, dan amiodaron. Fenotiazin sering dihubungkan dengan 

terjadinya katarak nuklear, aspirin dengan katarak subkapsularis posterior, dan 

amiodaron dengan katarak kortikal.14,15

Pencegahan primer terjadinya katarak dapat dilakukan melalui kontrol 

terhadap faktor risiko terjadinya katarak. Pencegahan primer tersebut meliputi 

penggunaan topi atau kacamata pelindung atau mengurangi waktu beraktivitas di 

luar ruangan pada siang hari, menghindari rokok dan alkohol, mengelola kadar 

gula darah, mengurangi penggunaan obat-obatan yang berhubungan dengan 

terjadinya katarak, serta suplementasi antioksidan.9,14,15

Pencegahan kebutaan karena katarak dilakukan melalui tindakan operasi.

World Health Organization telah menetapkan jumlah operasi katarak sebagai 

salah satu indikator dalam Global Action Plan 2014-2019 yang dinyatakan dalam 

Cataract Surgical Rate (CSR) dan Cataract Surgical Coverage (CSC). Cataract 

Surgical Rate adalah jumlah operasi katarak yang dilakukan per tahun per sejuta 

populasi penduduk. Jumlah tersebut minimal sebanding dengan kasus katarak 

baru yang muncul agar dapat mengurangi penumpukan (backlog) jumlah katarak 

yang belum dioperasi. Cataract Surgical Coverage adalah jumlah kasus katarak 

yang telah dioperasi dibandingkan dengan jumlah seluruh katarak yang terindikasi 

untuk dioperasi.9,16

Gambar 1. Analisis pelayanan operasi katarak 
Dikutip dari: Foster A16



7

World Health Organization menyebutkan angka CSR Indonesia berkisar 465

pada tahun 2006. Data saat ini belum ada yang menyebutkan besarnya angka CSR 

Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belum adanya sistem 

pengumpulan dan pelaporan data operasi katarak yang baik. PERDAMI pernah

menyebutkan pada pertemuan tahunan tahun 2012 bahwa kemungkinan angka 

CSR Indonesia berkisar 700 – 800 tetapi angka tersebut masih memerlukan 

pembuktian data yang baik. Estimasi kemampuan operasi katarak oleh tenaga 

kesehatan mata di Indonesia yaitu sebesar 150.000 - 180.000 per tahun. Insidensi 

kebutaan setiap tahun yaitu sebesar 0,1% sehingga jumlah kasus baru katarak di 

Indonesia diperkirakan sebesar 210.000 per tahun. Beban ini makin lama akan 

semakin besar bila program pemberantasan kebutaan tidak dilakukan secara

komprehensif dan terkoordinasi secara nasional.3,4

Banyak hambatan yang menghalangi pasien untuk mendapat akses 

pembedahan. Hambatan tersebut meliputi ketakutan pasien akan operasi, biaya 

operasi yang mahal, jarak yang sulit dijangkau, hasil operasi yang kurang baik, 

serta kurangnya tenaga kesehatan mata profesional. Case finding merupakan 

bentuk pencegahan sekunder katarak dengan secara aktif mencari kasus katarak di 

masyarakat sehingga dapat dioperasi sebelum terjadi kebutaan.9,16,17

Strategi untuk mengeliminasi kebutaan karena katarak dapat dilakukan dengan 

meningkatkan jumlah operasi katarak, meningkatkan kualitas hasil operasi, dan 

meminimalisasi biaya pembedahan. Peningkatan jumlah operasi katarak dapat 

dicapai dengan meningkatkan jumlah dan efektivitas kerja tenaga kesehatan mata

serta mengatasi hambatan terhadap akses operasi katarak. Kualitas hasil operasi 

perlu ditingkatkan dengan penanaman lensa intraokular setelah ekstraksi lensa, 

penggunaan metode operasi katarak dengan insisi kecil, pemeriksaan biometri, 

dan melakukan evaluasi dan pengawasan paska operasi.9,16

3.2. Kelainan Refraksi

Sebanyak 2,3 milyar penduduk di seluruh dunia menderita kelainan refraksi. 

Sebagian besar di antaranya dapat dibantu penglihatannya dengan kacamata tetapi 

hanya 1,8 milyar penduduk yang memiliki akses pemeriksaan mata dan koreksi 
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optik yang terjangkau. Sekitar 500 juta penduduk sisanya tidak terkoreksi 

kelainan refraksinya sehingga mengalami gangguan penglihatan dan kebutaan. 

Sebagian besar penduduk ini berada di negara berkembang. Sembilan belas juta 

anak-anak di seluruh dunia menderita gangguan penglihatan dan 12 juta di 

antaranya memiliki kelainan refraksi yang tidak terkoreksi.6,18

Pencegahan primer untuk mengeliminasi kelainan refraksi yang tidak 

terkoreksi dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan tenaga kesehatan mata, 

sarana pemeriksaan refraksi, serta jumlah alat bantu penglihatan yang cukup dan 

terjangkau. Kacamata merupakan alat bantu penglihatan yang paling sederhana 

dan murah dibandingkan metode korektif visual yang lain, seperti lensa kontak 

dan operasi refraktif. Ketersediaan kacamata yang murah, berkualitas, dan 

terjangkau merupakan komponen penting dalam pelayanan refraktif.6,18

Pemberian pelayanan kesehatan mata terutama di tingkat primer harus 

ditingkatkan. Tenaga kesehatan primer dilatih untuk mahir melakukan 

pemeriksaan refraksi, koreksi optik, dan deteksi dini kelainan mata. Alat-alat 

untuk pemeriksaan refraksi harus disediakan, seperti kartu Snellen, near vision 

chart, trial frame, dan trial lenses. Pelayanan primer juga sebaiknya dapat 

memberikan pelayanan pemberian kacamata. Strategi tersebut dilakukan agar 

pelayanan kesehatan mata dapat lebih terjangkau oleh masyarakat.18,19

Pencegahan sekunder dalam pelayanan kesehatan mata dilakukan dengan 

mencari kasus kelainan refraksi secara proaktif di masyarakat, salah satunya yaitu 

program skrining refraksi di sekolah. Anak-anak dilakukan skrining refraksi yaitu 

satu kali saat di sekolah dasar (usia 6 – 11 tahun) dan satu kali saat di sekolah 

menengah (12 – 14 tahun). Pemeriksaan refraksi dapat dilakukan mulai usia 

remaja bila terdapat keterbatasan sarana pemeriksaan dan sumber daya. Kelompok 

usia remaja dipilih karena memiliki kejadian myopia yang tinggi. Anak pada usia 

remaja juga dapat kooperatif menjalani pemeriksaan refraksi dan kemungkinan 

kacamata yang diresepkan digunakan lebih besar.18-20

Skrining refraksi dimulai dengan menilai tajam penglihatan dan menentukan

apakah anak memiliki kelainan refraksi yang harus dikoreksi dan memerlukan 

pemeriksaan lebih lanjut. Kacamata untuk mengkoreksi kelainan refraksi pada 
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anak sebaiknya tidak diberikan untuk kasus kelainan refraksi minimal. Anak-anak 

tidak merasakan perbedaan penglihatan yang signifikan sehingga sering tidak 

menggunakan kacamatanya. Kacamata diberikan bila myopia ≥−0.50 D, 

hipermetropia ≥+2.00 D, atau astigmatisme ≥ 0.75 D. Pemeriksaan refraksi 

sebaiknya diulang dengan interval 1 – 2 tahun terutama pada anak-anak karena 

sering terjadi progresivitas myopia.18-20

3.3. Trakhoma

Trakhoma masih terjadi secara endemis di 49 negara terutama di Afrika, 

daerah Mediterania timur, dan sebagian Asia Tenggara. Penyebab dari trakhoma 

yaitu Chlamydia trachomatis dan ditransmisikan melalui lalat, tangan, atau 

pakaian yang terkontaminasi. Trakhoma dapat menyebabkan pembentukan 

jaringan parut di konjungtiva, entropion, trikhiasis, ulkus kornea, hingga berakhir 

dengan kebutaan karena kekeruhan kornea. Kekeruhan kornea karena trakhoma 

sulit untuk diterapi karena hasil transplantasi kornea sering mengecewakan akibat 

permukaan okular yang kering dan rusak.13,21,22

Pencegahan primer terjadinya trakhoma dilakukan melalui peningkatan

higienitas personal dan sanitasi lingkungan. Peningkatan higienitas personal 

dilakukan dengan menjaga kebersihan wajah untuk mengurangi risiko transmisi 

C. trachomatis. Anak-anak dengan lalat dan sekret nasal di wajahnya memiliki 

risiko trakhoma aktif sebesar dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak 

tanpa tanda tersebut. Pakaian atau handuk yang terkontaminasi sekret juga harus 

dibersihkan. Trakhoma sering terjadi pada lingkungan padat penduduk dengan 

higienitas yang buruk. Kondisi lingkungan yang padat meningkatkan 

kemungkinan kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi atau melalui pakaian 

yang terkontaminasi.21,23

Peningkatan sanitasi lingkungan dilakukan dengan menjamin ketersediaan air 

bersih yang cukup dan jamban yang sehat. Ketersediaan air bersih berhubungan 

langsung dengan higienitas personal. Beberapa penelitian memperlihatkan 

terdapat hubungan positif antara jarak rumah tangga ke sumber air dengan 

prevalensi trakhoma aktif. Ketersediaan jamban yang sehat juga berhubungan 
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dengan prevalensi trakhoma yang rendah. Tersedianya jamban di setiap rumah 

tangga memberantas tempat berkembang biaknya lalat vektor.21,23

Pencegahan sekunder trakhoma dilakukan untuk mengurangi risiko 

pembentukan jaringan parut di konjungtiva, entropion, trikhiasis, serta ulkus 

kornea. Infeksi trakhoma yang berulang menyebabkan terbentuknya jaringan 

parut pada konjungtiva yang mengakibatkan terjadinya entropion dan trikhiasis. 

Entropion dan trikhiasis menyebabkan erosi pada permukaan kornea sehingga 

dapat terjadinya ulkus kornea dan kekeruhan kornea. Terapi trakhoma aktif yang 

adekuat diperlukan agar tidak terjadi infeksi trakhoma kronis dan berulang. 

Trakhoma aktif diterapi dengan antibiotik azitromisin 1 gram atau 20 mg/kgBB 

dosis tunggal dan tetrasiklin 1% salep mata setiap hari selama 4 – 6 minggu.

Pembedahan perlu dilakukan pada trakhoma dengan entropion dan trikhiasis 

untuk mengurangi risiko ulkus dan kekeruhan kornea. World Health Organization

merekomendasikan bilamellar tarsal-rotation BLTR procedure (BTRP) untuk 

mengkoreksi entropion dan trikhiasis.21-23

World Health Organization mencanangkan program Global Elimination of 

Trachoma by 2020 (GET 2020) untuk mengeliminasi trakhoma. Program ini 

meliputi strategi SAFE yang terdiri dari pembedahan untuk entropion atau 

trikhiasis (Surgery), antibiotik untuk trakhoma yang infeksius (Antibiotics),

higienitas wajah untuk mengurangi transmisi (Facial cleanliness), dan 

peningkatan kesehatan lingkungan dengan mengkontrol lalat penyebar penyakit 

dan akses air bersih (Environmental improvements).13,21-23

3.4. Xeroftalmia

Xeroftalmia disebabkan oleh defisiensi vitamin A. Xeroftalmia masih 

merupakan salah satu penyebab utama kebutaan pada anak. Sebanyak 1,5 juta 

anak mengalami kebutaan dan 5 juta mengalami gangguan penglihatan di dunia 

akibat defisiensi vitamin A.13,24

Pencegahan primer xeroftalmia dilakukan dengan mencegah terjadinya 

defisiensi vitamin A. Defisiensi vitamin A dapat dicegah melalui pemberian 

suplemen vitamin A, vaksinasi campak, dan edukasi nutrisi. Pemberian suplemen 



11

vitamin A di Indonesia dilakukan secara gratis melalui program Bulan Vitamin A. 

Pemberian vitamin A pada bayi dan balita dilakukan sebanyak dua kali dalam 

setahun, yaitu setiap bulan Februari dan Agustus. Sasaran program ini yaitu balita 

dari usia 6 bulan sampai dengan 59 bulan. Vitamin A yang dibagikan merupakan

vitamin A dosis tinggi. Ada 2 jenis vitamin A yang diberikan yaitu kapsul biru 

(100.000 IU) untuk bayi usia 6 hingga 11 bulan dan kapsul merah (200.000 IU) 

untuk usia 12 hingga 59 bulan.24,25

Edukasi nutrisi tentang makanan yang mengandung vitamin A penting untuk 

dilakukan. Makanan yang kaya akan vitamin A dapat berasal dari produk hewani 

seperti hati, kuning telur, dan susu. Beberapa produk nabati juga mengandung 

vitamin A, seperti sayur-sayuran berwarna, seperti wortel, bayam, labu, mangga, 

dan pepaya. Vitamin A juga dapat berasal dari hasil fortifikasi pada beberapa 

bahan pangan seperti dalam minyak goreng, margarin, dan beberapa jenis mie 

instan.24,26

Defisiensi vitamin A dapat memberikan gambaran klinis xeroftalmia yang 

bervariasi. Gambaran klinis tersebut dapat berupa rabun senja, xerosis 

konjungtiva, Bitot’s spots, xerosis kornea, ulkus kornea, keratomalasia, dan 

jaringan parut kornea. Pencegahan sekunder xeroftalmia dilakukan dengan 

mengoreksi defisiensi vitamin A dan mengelola manifestasi mata. Rekomendasi

terapi pada anak dengan xeroftalmia dapat dilihat pada Tabel 2.27,28

Tabel 2. Rekomendasi terapi anak dengan defisiensi vitamin A
Usia Anak Dosis Vitamin A (IU) Frekuensi
< 6 bulan 50.000 Hari 1, hari 2, dan hari 14

6 – 12 bulan 100.000 Hari 1, hari 2, dan hari 14
> 12 bulan 200.000 Hari 1, hari 2, dan hari 14

Dikutip dari: Gilbert C27

3.5. Onkosersiasis

Onkosersiasis (river blindness) disebabkan oleh infeksi cacing parasit 

Onchocerca volvulus. Onkosersiasis terjadi secara endemis di 31 negara di Afrika 

dan beberapa daerah di Amerika Latin. Delapan belas juta penduduk dunia 

terinfeksi O. volvulus dan 300.000 penduduk di antaranya telah mengalami 

kebutaan. Penularan penyakit ini melalui gigitan dari lalat Simulium betina yang 
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terinfeksi. Lalat ini berkembang biak di sungai dengan arus cepat sehingga 

onkosersiasis sering mengenai masyarakat pertanian sekitar sungai. Cacing

dewasa di dalam tubuh manusia memproduksi mikrofilaria, kemudian bermigrasi 

ke kulit, mata, dan organ lain. Mikrofilaria O. volvulus menyebabkan respon 

inflamasi di retina dan kornea berupa korioretinitis dan keratitis berat. 13,22,29

Gambar 2. Siklus Onkosersiasis
Dikutip dari: World Health Organization29

Pencegahan primer terjadinya onkosersiasis dilakukan melalui distribusi masal 

obat ivermektin dan kontrol terhadap vektor lalat Simulium. Ivermektin bekerja 

dengan membunuh mikrofilaria dalam tubuh manusia sehingga dapat mencegah 

progresivitas infeksi mata yang mengarah pada kebutaan, mengurangi dermatitis 

dan rasa gatal yang disebabkan oleh mikrofilaria, dan mensupresi pelepasan 

mikrofilaria oleh cacing dewasa. Ivermektin diberikan setiap 6 – 12 bulan dengan 

dosis 150 µm/kg. Ivermektin tersedia dalam bentuk tablet 3 mg dan 6 mg. Anak-

anak usia 5 tahun atau tinggi <90 cm, wanita hamil, ibu laktasi dalam satu minggu 

setelah melahirkan, serta pasien dengan penyakit kronis yang berat dieksklusikan 

dari pengobatan. Eliminasi vektor lalat Simulium juga penting dilakukan untuk 

mengurangi risiko transmisi penyakit. Eliminasi vektor lalat Simulium dengan 
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penyempotan serial insektisida yang ramah lingkungan terbukti dapat 

menurunkan angka kejadian onkosersiasis.30,31

Berbagai program telah dilakukan untuk mengeliminasi kebutaan karena 

onkosersiasis. Program tersebut meliputi Onchocerciasis Control Programme

(OCP) (1975 – 2002) dan African Programme for Onchocerciasis Control

(APOC) (1995 – 2015) di Afrika, serta Onchocerciasis Elimination Program of 

the Americas (OEPA) sejak tahun 1992 di Amerika. Guatemala telah sukses 

mengimplementasikan program tersebut dan dinyatakan bebas onkosersiasis pada 

Juli 2016, mengikuti Kolombia (2013), Ekuador (2014), dan Meksiko (2015).14,29-31

3.6. Retinopati Diabetika

Retinopati diabetika sering ditemukan pada pasien yang telah memiliki 

diabetes mellitus dalam waktu lama. Oklusi dan dilatasi vaskular retina terjadi di

tahap awal retinopati diabetika yang kemudian berkembang menjadi retinopati 

diabetika proliferatif dengan pembentukan pembuluh darah retina yang baru. 

Insidensi diabetes mellitus semakin meningkat sehingga jumlah penderita

retinopati diabetika juga semakin besar. Retinopati diabetika yang tidak ditangani 

dengan baik dapat menyebabkan kebutaan.14,15

Pencegahan primer dari retinopati diabetika dilakukan dengan mengelola 

faktor risiko. Faktor risiko terjadinya retinopati diabetika meliputi durasi diabetes 

mellitus, kadar gula darah, adanya tekanan darah tinggi, ketergantungan terhadap 

insulin, hamil, dan faktor genetik. Pengontrolan kadar gula darah yang baik 

menurunkan risiko munculnya kasus baru dan mengurangi progresivitas

retinopati. Pasien perlu diedukasi mengenai pentingnya menjaga kadar gula darah 

dan tekanan darah melalui pola asupan makanan, aktivitas fisik, dan terapi 

medikamentosa. Target kontrol diabetes mellitus yang direkomendasikan yaitu 

HbA1c ≤ 7,0%.14,15, 32

Pencegahan sekunder dilakukan dengan pemeriksaan fundus secara berkala 

pada pasien dengan diabetes mellitus untuk deteksi dini kasus retinopati disertai 

pengontrolan kadar gula darah yang baik. Pemeriksaan fundus dimulai sejak 5 

tahun setelah onset penyakit untuk pasien dengan diabetes mellitus tipe I dan saat 
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didiagnosis untuk pasien diabetes mellitus tipe II. Wanita penderita diabetes 

mellitus yang hamil juga menjalani pemeriksaan sejak awal kehamilan dan awal 

trimester pertama kehamilan. Pemeriksaan ulang dilakukan setiap 3 – 12 bulan 

untuk diabetes tanpa retinopati atau retinopati diabetika nonproliferatif

(nonproliferative diabetic retinopathy/NPDR) sedang serta 1 – 3 bulan untuk 

NPDR berat untuk memantau progresivitasnya. Fotokoagulasi laser pada retina 

dapat dilakukan untuk kasus retinopati yang disertai dengan ancaman gangguan 

penglihatan. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) telah 

membuat klasifikasi retinopati diabetika beserta penanganannya. Klasifikasi 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.9,32,33

Tabel 3. Klasifikasi retinopati diabetika menurut ETDRS
Kategori dengan Deskripsi Penanganan

Nonproliferative diabetic retinopathy (NPDR)
Tanpa DR Pemeriksaan ulang setiap 12 bulan.
NPDR sangat ringan
Hanya mikroaneurisma

Pemeriksaan ulang setiap 12 bulan.

NPDR ringan
Terdapat sebagian atau seluruhnya dari hal-hal berikut: 
mikroaneurisma, perdarahan retina, eksudat, dan 
cotton wool spots. Tanpa intraretinal microvascular 
anomalies (IRMA) atau beading yang bermakna.

Pemeriksaan ulang setiap 6 – 12 bulan.

NPDR sedang
∑ Perdarahan retina berat (sekitar 20 buah per 

kuadran) dalam 1 – 3 kuadran atau IRMA ringan.
∑ Venous beading yang signifikan pada <1 kuadran.
∑ Cotton wool spots biasanya ditemukan.

Pemeriksaan ulang setiap 6 bulan.
Progresivitas PDR mencapai 26% dari 
seluruh kasus dengan risiko menjadi 
PDR dalam setahun sebesar 8%.

NPDR berat
Kriteria 4-2-1, yaitu ditemukan satu atau lebih dari hal-
hal berikut.
∑ Perdarahan hebat di 4 kuadran.
∑ Venous beading yang signifikan pada ≥2 kuadran.
∑ IRMA sedang pada ≥1 kuadran. 

Pemeriksaan ulang setiap 4 bulan.
Progresivitas PDR mencapai 50% dari 
seluruh kasus dengan risiko menjadi 
PDR dalam setahun sebesar 15%.

NPDR sangat berat
Dua atau lebih dari kriteria NPDR berat.

Pemeriksaan ulang setiap 2 – 3 bulan.
Risiko progresivitas menjadi PDR 
mencapai 45% dalam setahun.

Proliferative diabetic retinopathy (PDR)
PDR ringan-sedang
Pembuluh darah baru pada diskus (new vessels on the 
disc/NVD) atau di mana saja (new vessels 
elsewhere/NVE), tetapi belum cukup untuk memenuhi 
kriteria PDR risiko tinggi. 

Pengobatan dilakukan tergantung pada 
derajat keparahan, stabilitas penyakit, 
faktor sistemik, dan kepatuhan pasien. 
Pemeriksaan ulang setiap 2 bulan bila 
pasien belum diobati.

PDR risiko tinggi
∑ NVD > 1/3 area diskus
∑ NVD dengan perdarahan vitreus
∑ NVE >½ area diskus dengan perdarahan vitreus.

Pengobatan harus segera dilakukan.

Dikutip dari: Bowling B33
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Dokter umum di tingkat pelayanan primer memegang peranan penting dalam 

penanganan retinopati diabetika. Dokter umum bertugas dalam pengelolaan faktor 

risiko retinopati diabetika dan memastikan setiap pasien dengan diabetes harus 

menjalani pemeriksaan secara berkala untuk skrining dan pemantauan 

progresivitas penyakit. English National Screening Programme for Diabetic 

Retinopathy (ENSPDR) atau NHS Diabetic Eye Screening Programme (NDESP)

telah merumuskan kriteria tingkatan retinopati diabetika yang berguna dalam 

program skrining. Tingkatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.31,34

Tabel 4. Tingkatan retinopati diabetika menurut ENSPDR/NDESP
Level Tingkatan Deskripsi
Retinopati 
R0 Tidak ada -
R1 Background Mikroaneurisma, perdarahan retina dengan/tanpa eksudat yang tidak 

termasuk definisi makulopati.
Venous loop

R2 Preproliferative Venous beading
Reduplikasi vena
IRMA
Perdarahan blot multipel (cotton wool spots tidak termasuk, tetapi 
bila ditemukan sebaiknya memperhatikan adanya tanda-tanda R2 di 
atas)

R3A Proliferative 
(aktif)

∑ NVD
∑ NVE
∑ Riwayat terapi laser dengan retinopati belum stabil
∑ Gambaran baru yang mengindikasikan adanya reaktivasi dari 

proliferasi atau proliferasi fibrosis yang berpotensi mengancam 
penglihatan.

∑ Perdarahan preretina atau vitreus
R3S Proliferative

(stabil)
∑ Riwayat terapi laser dengan retinopati stabil
∑ Fibrosis preretina stabil dengan/tanpa retinal detachment

Makulopati
M0 Tidak ada -
M1 Makulopati ∑ Eksudat dalam 1 diameter diskus (disc diameter/DD) pada fovea.

∑ Kelompok eksudat ≥1/2 area diskus dalam makula.
∑ Penebalan retina dalam 1 DD pada foveola.
∑ Mikroaneurisma atau perdarahan dalam 1 DD fovea jika tajam 

penglihatan dengan koreksi terbaik ≤6/12.
Fotokoagulasi
P0 Tidak ada -
P1 Fotokoagulasi ∑ Riwayat laser pada makula.

∑ Riwayat peripheral scatter laser.
Tidak dapat diklasifikasikan

Tidak dapat 
diklasifikasikan

Tidak dapat ditentukan derajatnya.

Dikutip dari: Broadbent D34
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3.7. Glaukoma

Glaukoma merupakan neuropati optik yang ditandai dengan perubahan struktur 

diskus optikus dengan manifestasi berupa gangguan lapang pandang. Glaukoma 

dapat dibedakan menjadi glaukoma sudut terbuka primer (primary open angle 

glaucoma/POAG) yang berjalan lambat dengan onset perlahan serta glaukoma 

sudut tertutup (angle closure glaucoma/ACG) yang terjadi lebih jarang tetapi 

lebih akut. Glaukoma dapat terjadi secara primer atau sekunder. Usia, ras, dan 

faktor genetik merupakan faktor risiko utama glaukoma primer, sedangkan faktor 

risiko glaukoma sekunder disertai dengan faktor risiko lain yang dapat 

dimodifikasi seperti diabetes mellitus, kelainan refraksi yang berat, penggunaan 

kortikosteroid, dan trauma mata atau penyakit mata sebelumnya. Jumlah 

penduduk dunia yang menderita kebutaan karena glaukoma primer yaitu sebanyak 

4,5 juta. Pencegahan kebutaan karena glaukoma, terutama POAG, sulit dilakukan 

karena kebanyakan kasus tidak bergejala pada stadium awal sehingga pasien tidak 

meyadari bahwa mereka menderita glaukoma hingga terjadi kerusakan berat pada 

saraf optik dan retina serta menyebabkan gangguan penglihatan. 9,14,31

Strategi skrining glaukoma merupakan komponen penting untuk mencegah 

kebutaan. Skrining sangat efektif karena penderita glaukoma dapat diketahui lebih 

awal dan memperoleh terapi sedini mungkin. Skrining dilakukan dengan

pemeriksaan berkala tekanan intraokular dan penilaian diskus optikus. Pasien 

yang dicurigai glaukoma selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapang pandang.

Pemeriksaan sederhana yang dapat dilakukan di tingkat pelayanan primer adalah 

pemeriksaan tonometri Schiotz, funduskopi, serta tes konfrontasi untuk 

pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan skrining dilakukan setiap dua tahun 

untuk pasien berusia 40 – 60 tahun, dan setiap tahun untuk pasien berusia di atas 

60 tahun. Pasien dengan faktor risiko glaukoma, seperti diabetes mellitus, riwayat 

glaukoma dalam keluarga, dan penggunaan steroid jangka lama sebaiknya 

dilakukan pemeriksaan lebih awal.9,15,31

Pasien yang telah menderita glaukoma perlu mendapatkan penanganan yang 

adekuat untuk mengurangi progresivitas gangguan penglihatan. Penanganan 

glaukoma dapat dilakukan dengan obat-obatan, tindakan laser, ataupun 
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pembedahan. Dasar pemilihan untuk penanganan disesuaikan dengan kondisi 

pasien.9,14

3.8. Age-Related Macular Degeneration

Age-related macular degeneration merupakan gangguan penglihatan pada usia 

tua berupa hilangnya penglihatan sentral karena adanya lesi degeneratif di daerah 

makula retina. Angka kejadian AMD sekitar 0,2% ditemukan pada usia 55 – 64 

tahun dan 13% pada usia di atas 85 tahun. Usia merupakan faktor risiko utama 

AMD. Faktor risiko lain meliputi kebiasaan merokok, hipertensi, diet rendah 

karotenoid, kadar zinc serum yang rendah, paparan sinar matahari yang lama, 

konsumsi alkohol berlebihan, rendahnya kadar estrogen postmenopause, dan 

inaktivitas fisik. Pencegahan primer dilakukan dengan mengelola faktor risiko 

AMD seperti menghindari paparan sinar matahari yang lama dan menggunakan 

kacamata atau topi pelindung, menghentikan kebiasaan merokok atau minum 

minuman beralkohol, diet tinggi antioksidan, beraktivitas fisik secara teratur, serta 

rutin mengontrol penyakit sistemiknya.15,35

Pencegahan sekunder AMD dilakukan melalui deteksi dini dengan 

menggunakan Amsler grid. Amsler grid terdiri dari garis-garis lurus dengan titik 

hitam di tengahnya. Pemeriksaan ini cukup sederhana sehingga dapat diajarkan 

pada pasien AMD dini untuk pemeriksaan mandiri di rumah. Pasien memegang 

kartu pada jarak normal membaca. Setiap mata diperiksa secara terpisah. Pasien 

memfokuskan penglihatan pada titik hitam dan diminta untuk menggambarkan 

apakah ada distorsi atau skotoma pada garis-garis di kartu. Pasien dengan AMD 

memberikan hasil abnormal pada Amsler grid.9,15,35

Gambar 3. Amsler grid
Dikutip dari: Mathenge W35
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Terapi definitif untuk AMD saat ini belum ditemukan sehingga penanganan 

dilakukan secara paliatif untuk mengurangi progresivitas terhadap kebutaaan. 

Pengobatan tersebut dilakukan dengan pemberian suplemen vitamin dan 

antioksidan oral, obat intravitreal, fotokoagulasi laser, terapi fotodinamik, dan 

pembedahan. Pemberian vitamin C (500 gram), vitamin E (400 IU), betakaroten 

(15 mg), zinc (80mg), tembaga (2 mg) setiap hari terbukti menurunkan risiko 

progresi AMD tahap lanjut sebesar 20 – 28 % dalam 5 tahun. Rehabilitasi dapat 

dilakukan dengan memberikan dukungan psikologis, mobilitas, dan kemampuan 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaan alat bantu penglihatan dapat 

diberikan terutama untuk membaca.14,15, 35

III. Kesimpulan

Gangguan penglihatan dan kebutaan merupakan masalah kesehatan yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan di seluruh dunia, baik 

secara sosial dan ekonomi. Usaha untuk mengentaskan kebutaan membutuhkan

kerja sama lintas sektoral. World Health Organization bekerja sama dengan 

International Agency for Prevention of Blindness (IAPB) telah memprakarsai 

suatu inisiasi global yang disebut “VISION 2020 – the right to sight” dengan 

tujuan untuk mengeliminasi kebutaan pada tahun 2020. 

Prioritas pertama yaitu lima penyakit yang dapat diobati atau dicegah. Kelima 

penyakit tersebut yaitu katarak, kelainan refraksi, trakhoma, onkosersiasis, dan 

defisiensi vitamin A. Penyakit lain yang menjadi perhatian WHO yaitu glaukoma, 

retinopati diabetika, dan AMD. 
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