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I. Pendahuluan 

     Kebutaan merupakan masalah yang hingga saat ini masih menjadi masalah yang 

mendunia. Angka kejadian kebutaan di dunia pada tahun 2015 masih mencapai 36 

juta orang dengan 20,1 juta penduduk berjenis kelamin wanita (56%). Gangguan 

penglihatan dan kebutaan di negara berkembang masih menjadi masalah yang 

signifikan. Penelitian Bourne dkk menyebutkan bahwa 216,6 juta penduduk 

menderita gangguan penglihatan sedang dan berat pada tahun 2015.1–3  

     Data Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) pada tahun 2014 – 2016 

mengenai gangguan penglihatan pada usia 50 tahun ke atas yang dilakukan di 15 

provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa angka kebutaan di Indonesia mencapai 

2,8% dengan prevalensi pada tiap provinsi bervariasi dari 1,4 – 4,4%. Prevalensi 

kebutaan tertinggi yaitu 4,4% di Jawa Timur, sedangkan prevalensi terendah 

sebesar 1,4% pada Sumatera Barat. Prevalensi kebutaan di Jawa Barat berdasarkan 

hasil RAAB tahun 2014 yaitu 2,8%. Kebutaan di dunia maupun di Indonesia masih 

menjadi masalah bersama karena masih melebihi 0,50%.2–4 

     Pencegahan kebutaan di beberapa daerah telah berhasil menurunkan prevalensi 

kebutaan dan gangguan penglihatan. Pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa 

cara yaitu pencegahan primer, sekunder, maupun tersier. International Agency for 

The Prevention of Blindness (IAPB) membuat suatu program yang disebut Global 

Action Plan 2014-2019 untuk menurunkan angka kebutaan dan gangguan 

penglihatan yang dapat dihindari dengan tujuan utama kombinasi terapi, promosi, 

preventif dan rehabilitasi. Sari kepustakaan ini akan membahas lebih lanjut 

mengenai penyebab kebutaan serta pencegahan berdasarkan penyebab kebutaan di 

dunia.2,5,6 

 
II. Kebutaan dan Penyebabnya 

     Indonesia tergabung dalam program penanggulangan kebutaan yang 

dicanangkan oleh WHO dan IAPB. Angka kebutaan yang disebabkan oleh katarak 

pada tahun 2020 diperkirakan mengalami peningkatan menjadi 13,4 juta penduduk, 

sedangkan angka kebutaan yang disebabkan oleh kelainan refraksi yaitu sebesar 8 

juta dan glaukoma sebesar 3,2 juta penduduk. Delapan puluh persen penyebab 
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kebutaan merupakan penyebab kebutaan yang dapat dihindari maupun dicegah. 

Berikut ini akan dibahas mengenai pengertian kebutaan dan penyebab kebutaan.7,8  

 
2.1 Definisi Kebutaan  

     Gangguan penglihatan adalah keterbatasan sistem visual dengan manifestasi 

berupa berkurangnya tajam penglihatan, sensitivitas kontras, gangguan lapang 

pandang, distorsi visual, dan/atau kesulitan persepsi visual. Definisi kebutaan dan 

gangguan penglihatan telah mengalami perubahan. Sebelumnya kebutaan dinilai 

berdasarkan tajam penglihatan terbaik, namun saat ini penilaian tajam penglihatan 

dinilai berdasarkan koreksi terserdia saat pasien diperiksa atau presenting visual 

acuity. Klasifikasi gangguan penglihatan dijelaskan pada Tabel 2.1 dibawah ini.8,9 

 
Tabel 2.1 Klasifikasi WHO mengenai gangguan penglihatan dan kebutaan (revisi) 
Kategori 
gangguan 

penglihatan 

Tajam penglihatan saat datang Atau lapang 
pandang 
sentral* 

Klasifikasi Maksimal lebih dari 
Minimal setara atau 

lebih dari sama 
dengan 

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 1 

meter) 

Kurang dari 
100  

Kebutaan 

4 1/60  
0,02 

2/1200 
(hitung jari pada 1 meter) 

Persepsi sinar  Kebutaan  

5 Tidak ada persepsi sinar/ no light perception  Kebutaan 

9 Tidak dapat ditentukan  Tidak dapat 
ditentukan 

*keterbatasan lapang pandang dapat digunakan walaupun tajam penglihatannya lebih baik daripada 
klasifikasi gangguan penglihatan tersebut 
Dikutip dari: Johnson G9 
 
     World Health Organization (WHO) berdasarkan International Statistical 

Classification of Diaseases and Related Health Problems, 10th revision (ICD-10) 
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mendefinisikan kebutaan sebagai tajam penglihatan kurang dari 3/60 atau lapang 

pandang kurang dari 10 derajat pada mata terbaik dengan koreksi refraksi yang 

tersedia.  Gangguan penglihatan sedang dikategorikan apabila seseorang memiliki 

tajam penglihatan diatas 6/60 namun kurang dari 6/18. Gangguan penglihatan berat 

dikategorikan apabila seseorang memiliki tajam penglihatan di bawah 6/60 namun 

lebih dari 3/60. Kategori 1 dan 2 dapat juga disebut dengan low vision  sedangkan 

kategori 3 – 5 dapat disebut dengan kebutaan.7–9 

 
2.2 Penyebab Kebutaan di Dunia  

     Penyebab gangguan penglihatan dan kebutaan mengalami pergeseran dari 

penyakit infeksi menjadi noninfeksi. Upaya pencegahan yang telah dilakukan 

dalam menurunkan angka kebutaan karena penyakit infeksi dinilai cukup berhasil. 

Pergeseran ini berpengaruh pada fokus dari program pencegahan kebutaan yang 

akan dilaksanakan. Penyebab kebutaan di dunia selanjutnya akan dijelaskan pada 

gambar 2.1 dibawah ini.8,9 

 
Gambar 2.1 Diagram Penyebab Kebutaan di Dunia  

Dikutip dari: Flaxman SR8 
 

     Prioritas program pencegahan penyakit mata saat ini yaitu penyakit yang dapat 

diobati maupun dicegah. Penyebab utama kebutaan di dunia pada usia 50 tahun ke 

atas adalah katarak (35,15%), kelainan refraksi yang tidak terkoreksi (20,28%), 

glaukoma (8,49%), Age-related Macular Degeneration atau AMD (5,93%), 

kekeruhan kornea (3,21%), retinopati diabetik (1,06%), trakoma (0,97%) dan lain-

lain (24,92%). Penyebab kebutaan di dunia dijelaskan pada Gambar 2.1.7,8      
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     World Health Organization menetapkan beberapa penyakit mata yang menjadi 

prioritas untuk program eliminasi penyebab kebutaan. Penyakit mata yang menjadi 

prioritas merupakan penyakit yang dapat diobati maupun dicegah yaitu katarak, 

kelainan refraksi, trakoma, onkosersiasis dan defisiensi vitamin A. Penyakit lain 

yang menjadi perhatian WHO yaitu retinopati diabetik, glaukoma dan AMD.6,8,9  

 
2.3 Penyebab Kebutaan di Indonesia  

     Prevalensi kebutaan di Indonesia berdasarkan RAAB yang dilakukan pada 15 

provinsi di Indonesia yaitu sebesar 2,8%. Prevalensi gangguan penglihatan sedang 

di Indonesia adalah 8,9% dan prevalensi gangguan penglihatan berat di Indonesia 

adalah 2,3%. Prevalensi di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara 

Asia Tenggara lainnya seperti India (10%), Bangladesh (5%), Maldives (4,2%), 

Bhutan (3,75%) dan Timor Leste (3%), namun angka kebutaan di Indonesia lebih 

tinggi dibandingkan Sri Langka (2,5%) dan Thailand (1%).3,7  

     Katarak merupakan penyebab utama kebutaan di seluruh provinsi di  Indonesia. 

Penyebab utama kebutaan di Indonesia yaitu katarak (77,7%), kelainan segmen 

posterior (6,0%), glaukoma (2,9%),  kelainan refraksi yang tidak dikoreksi (2,3%) 

dan  pterygium (0,5%). Katarak merupakan penyebab utama kebutaan di Jawa Barat 

dengan jumlah 71,7% pada tahun 2014. Penyebab kebutaan lainnya di Jawa Barat 

yaitu kelainan segmen posterior (10,9%), kekeruhan kornea non trakoma (4,3%), 

kelainan refraksi (2,2%), glaukoma (2,2%), ptisis bulbi (1,1%), kekeruhan kornea 

karena trakoma (1,1%), dan kelainan okular lainnya (6.5%).2,3,7  

 
III. Pencegahan pada Penyebab Kebutaan  

     Tindakan pencegahan dalam menurunkan angka kebutaan merupakan suatu 

tindakan yang efektif dilakukan. Tindakan pencegahan dapat bermacam-macam 

jenisnya tergantung pada jenis penyakit yang mendasarinya. Tindakan pencegahan 

dalam bidang kedokteran juga merupakan dasar dari berbagai program kesehatan 

yang dijalankan di seluruh dunia. Program Global Action Plan 2014-2019 

merupakan salah satu program yang dibuat untuk menurunkan angka kebutaan 

dengan kombinasi program preventif, promotif dan rehabilitatif. 2,6 
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3.1 Pencegahan Penyakit  

     Pencegahan merupakan kunci dalam meningkatkan status kesehatan seseorang. 

Kedokteran preventif adalah upaya untuk membantu meningkatkan kesehatan 

individu dengan cara mencegah terjadinya suatu penyakit dan mengurangi 

progresivitas serta konsekuensi dari penyakit tersebut. Tindakan preventif atau 

pencegahan dalam dunia kesehatan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pencegahan 

primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier.10–12 

     Pencegahan primer adalah upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. 

Pencegahan primer dilakukan dengan promosi kesehatan yang dapat menurunkan 

kemungkinan terjadinya penyakit, disabilitas maupun kematian dini. Promosi 

kesehatan dilakukan dengan intervensi nonmedis seperti perubahan pada pola 

hidup, nutrisi maupun lingkungan. Perlindungan spesifik diberikan apabila  

promosi kesehatan tidak efektif dilakukan.11,12 

     Pencegahan sekunder dilakukan untuk mendeteksi dan memberikan terapi 

sebelum suatu penyakit berkembang menjadi simtomatik. Penapisan merupakan 

salah satu contoh dari pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder tidak mencegah 

akar permasalahan pada suatu penyakit namun dapat memperlambat progresi 

penyakit ke tahap simtomatik. 10–12 

     Pencegahan tersier merupakan terapi dari penyakit simtomatik untuk mencegah 

disabilitas maupun kematian dini karena penyakit tersebut. Keterbatasan disabilitas 

adalah pengukuran medis maupun operatif yang bertujuan untuk koreksi komponen 

anatomis maupun fisiologis pada penyakit simtomatik. Pencegahan tersier 

dilakukan dengan pemberian terapi yang adekuat agar tidak timbul penyulit dari 

penyakit tersebut.5,11,12 

 
3.2 Pencegahan Penyebab Utama Kebutaan 

     Pencegahan kebutaan diketahui telah berhasil menurunkan prevalensi kebutaan 

dan gangguan penglihatan. Tindakan pencegahan merupakan tindakan yang efektif 

dilakukan untuk menurunkan angka kebutaan. Terdapat perbedaan tindakan 

pencegahan yang dapat dilakukan pada setiap penyebab kebutaan baik pencegahan 
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primer, sekunder maupun tersiernya. Berikut ini akan dibahas mengenai tindakan 

pencegahan pada masing-masing penyebab kebutaan.11,12 

 

3.2.1 Katarak  

     Katarak terjadi saat transparansi lensa hilang. Katarak dapat disebabkan oleh 

kelainan genetik, metabolik, maupun sekunder terhadap penyakit okular atau 

penyakit sistemik. Faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian katarak yaitu 

usia, jenis kelamin wanita, merokok, paparan ultraviolet B berlebih, diabetes, 

penggunaan kortikosteroid jangka panjang dan miopia tinggi. Faktor risiko paling 

penting dalam terjadinya katarak adalah penuaan.2,8,9  

     Kebutaan karena katarak bersifat reversibel karena dapat diterapi melalui 

operasi dan pengangkatan lensa. Katarak menyebabkan kebutaan sebesar 35,15% 

di seluruh dunia. Angka kejadian kebutaan karena katarak pada usia 50 tahun ke 

atas di Jawa Barat sebesar 71,7%. Operasi katarak di berbagai negara masih kurang 

adekuat sehingga katarak masih menjadi penyebab utama kebutaan.2,3,8 

     Pencegahan primer penyakit katarak dapat dilakukan dengan kontrol penyakit 

diabetes, penghentian rokok, dan menghindari paparan radiasi sinar matahari. 

Pencegahan sekunder maupun tersier pada penyakit katarak meliputi pencegahan 

progresivitas katarak sebelum terjadi kebutaan melalui penyuluhan, operasi yang 

dilakukan lebih awal atau kontrol terhadap komplikasi operasi katarak. Prioritas 

Program Penanggulangan Gangguan Penglihatan di Indonesia bertujuan untuk 

menurunkan prevalensi gangguan penglihatan akibat katarak dengan tetap 

melakukan upaya penanggulangan gangguan penglihatan dengan penyebab 

lainnya.7,9,13 

 
3.2.2 Kelainan Refraksi  

     Kelainan refraksi atau ametropia adalah kelainan optik yang menyebabkan 

cahaya tidak jatuh di fovea pada mata yang tidak berakomodasi. Kelainan refraksi 

merupakan salah satu penyebab kebutaan di dunia yang sebelumnya kurang 

mendapatkan perhatian yang cukup. Saat ini kelainan refraksi mulai mendapatkan 

perhatian sebagai prioritas sebagai penyakit yang dapat dikoreksi. Program 
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penanggulangan kelainan refraksi telah dimasukkan dalam inisiasi global untuk 

mencegah kebutaan dalam VISION 2020 – The Right to Sight.2,8,9  

     Jumlah penderita kebutaan karena kelainan refraksi yang tidak terkoreksi antara 

1990 sampai 2015 mengalami peningkatan dari 6,2 juta menjadi 7,4 juta. Kelainan 

refraksi yang tidak dikoreksi dengan baik dapat menyebabkan low vision dan 

kebutaan. Faktor lain yang turut mempengaruhi kelainan refraksi menjadi tidak 

terkoreksi yaitu kesadaran personal maupun keluarga yang kurang, layanan refraksi 

maupun lensa koreksi yang tidak tersedia dan penderita kurang patuh.7–9 

     Pencegahan primer pada kelainan refraksi yang tidak terkoreksi yaitu akses 

terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau, penyuluhan mengenai kelainan 

refraksi, ketersediaan kacamata yang berkualitas dan terjangkau serta petugas 

refraksi dengan kemampuan yang baik. Pencegahan sekunder yang dapat dilakukan 

pada kelainan refraksi adalah program penapisan. Program penapisan kelainan 

refraksi biasanya dilakukan pada anak-anak usia sekolah. Pencegahan tersier dapat 

dilakukan dengan pemberian layanan untuk low vision dan rehabilitasi visual.9–11  

 
3.2.3 Kekeruhan Kornea 

     Kekeruhan kornea merupakan salah satu penyebab kebutaan di dunia. 

Kekeruhan kornea dapat disebabkan oleh infeksi, nutrisi, inflamasi, keturunan, 

degeneratif, dan trauma. Kekeruhan kornea karena infeksi dapat disebabkan oleh 

bakteri, virus, jamur, trakoma, atau onkosersiasis. Penyebab kekeruhan korena 

karena nutrisi yaitu xeroftalmia. Onkosersiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh 

Onchocerca volvulus. Trakoma adalah penyakit yang disebabkan oleh Chlamydia 

trachomatis. Xeroftalmia terjadi pada keadaan defisiensi vitamin A.2,8,9  

     Faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kekeruhan korena bervariasi 

tergantung pada penyebabnya. Faktor risiko terjadinya trakoma yaitu lingkungan, 

sosio-ekonomi, edukasi, sanitasi yang kurang baik, serta akses terhadap air bersih 

yang sulit. Onkosersiasis merupakan penyakit yang terjadi di daerah endemik 

seperti Afrika, Yaman dan beberapa negara Amerika. Xeroftalmia dapat terjadi di 

daerah endemik pada anak usia prasekolah. Angka kebutaan karena kekeruhan 

kornea mengalami penurunan dari 4,57% pada tahun 1995 menjadi 3,21% pada 
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tahun 2015. Penyebab kebutaan karena trakoma pada tahun 2015 yaitu sebesar 

0,97%.1,2,9 

     Pencegahan untuk menurunkan angka kebutaan karena kekeruhan kornea dapat 

dilakukan dengan mengatasi masing-masing penyebab kekeruhan kornea tersebut. 

Kekeruhan kornea yang disebabkan oleh infeksi, inflamasi, dan trauma dapat 

dilakukan pencegahan primer. Kekeruhan kornea karena kondisi lain seperti 

keratokonus dan distrofi tidak dapat dilakukan pencegahan primer maupun 

sekunder, namun dapat dilakukan operasi transplantasi kornea sebagai pencegahan 

tersier. Program pencegahan yang dapat dilakukan pada penyakit trakoma yaitu 

program yang telah dilaksanakan secara global disebut strategi SAFE (Surgery, 

Antibiotic, Facial Cleanliness, Environment Improvement). Program ini terdiri 

operasi untuk mengobati trikiasis, antibiotik untuk mengobati infeksi, menjaga 

kebersihan wajah serta perbaikan lingkungan untuk meningkatkan akses terhadap 

air dan sanitasi. Pencegahan primer pada penyakit onkosersiasis yaitu pemberian 

obat ivermektin dan kontrol terhadap vektor lalat. Dosis ivermektin yang diberikan 

adalah 150 µm/kg dan diberikan setiap 6-12 bulan. Eliminasi lalat dilakukan 

dengan pemberian insektisida secara berkala. Pencegahan pada penyakit 

xeroftalmia dapat dilakukan dengan edukasi mengenai nutrisi yang dibutuhkan 

anak-anak serta pemberian suplementasi vitamin A yang dilakukan serentak pada 

bulan Februari dan Agustus . Dosis pemberian vitamin A yang dianjurkan 

dijelaskan pada tabel di bawah ini.2,5,14  
 
Tabel 3.1 Sasaran Suplementasi Vitamin A 

Usia Dosis Vitamin A Frekuensi 
6 - 11 bulan Kapsul Biru (100.000 SI) 1 kali 

12 – 59 bulan Kapsul Merah (200.000 SI) 2 kali  
Ibu Nifas (0-42 hari) Kapsul Merah (200.000 SI) 2 kali 

Dikutip dari: Departemen Kesehatan Republik Indonesia14 

 
3.2.4 Retinopati Diabetik  

     Retinopati diabetik adalah komplikasi penyakit diabetes yang menyebabkan 

kerusakan pembuluh darah retina. Penyebab utama retinopati diabetik yaitu kadar 

gula darah yang tinggi. Peningkatan kadar gula darah pada pasien dengan diabetes 

dapat merusak pembuluh darah kecil yang terdapat di retina. Retinopati diabetik 
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ditandai dengan sekelompok lesi yang ditemukan di retina atau fundus pasien 

dengan diabetes. Faktor risiko retinopati diabetik adalah durasi seseorang menderita 

diabetes, kontrol gula darah yang buruk, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan 

kehamilan.2,8,9 

     Angka kejadian retinopati diabetik yang menyebabkan kebutaan diperkirakan 

sebesar 1,06% di seluruh dunia pada tahun 2015. Angka kejadian retinopati diabetik 

terus meningkat seiring dengan peningkatan insidensi diabetes. Biaya peralatan 

yang tinggi serta tenaga ahli yang kurang menjadi penyebab dari rendahnya 

pencegahan kebutaan karena retinopati diabetik. Kelainan retina banyak terjadi 

pada negara maju karena operasi katarak telah banyak tersedia.2,7,8 

     Tujuan pencegahan primer pada pasien diabetes yaitu pencegahan terhadap 

retinopati diabetik sebagai komplikasi. Pencegahan primer dapat dilakukan dengan 

pola hidup sehat, kontrol hipertensi dan kolesterol darah, serta pemeriksaan mata 

berkala. Pencegahan sekunder retinopati diabetik dapat dilakukan dengan 

penapisan dan pengobatan rutin untuk menghindari keterlibatan visual.  Hal ini 

dapat dicapai dengan program penapisan pasien diabetes dan pemberian terapi pada 

saat mendiagnosis. Pencegahan tersier meliputi rehabilitasi pasca kehilangan 

penglihatan dengan cara melakukan operasi pada kasus yang berat atau tambahan 

terapi low vision  jika diperlukan.9,10  

 
3.2.5 Glaukoma 

     Glaukoma adalah kelompok penyakit neuropati optik yang ditandai dengan 

degenerasi sel ganglion retina yang progresif serta kehilangan jaringan saraf yang 

berhubungan dengan disfungsi penglihatan. Usia, riwayat glaukoma pada keluarga, 

ras, dan serta pengobatan sistemik dapat menjadi faktor risiko dari penyakit 

glaukoma. Glaukoma berdasarkan etiologi yang mendasarinya dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu glaukoma primer dan sekunder. Gejala pada glaukoma primer 

timbul secara spontan tanpa ada pencetus, sedangkan glaukoma sekunder dapat 

timbul karena kelainan lain pada mata atau sistemik seperti trauma, obat-obatan 

seperti kortikosteroid, inflamasi, maupun tumor.2,9,13  
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     Glaukoma merupakan penyebab kebutaan ireversibel. Prevalensi glaukoma 

mengalami penurunan dari 1995 hingga 2015 dari 8,66% menjadi  8,49%. 

Prevalensi kebutaan karena glaukoma di Jawa Barat adalah sebesar 2,2%. Penyakit 

ini memiliki prevalensi tinggi dan merupakan penyebab utama dari kebutaan yang 

tidak dapat direhabilitasi. Kebutaan pada glaukoma berhubungan dengan 

keterlambatan diagnosis. Glaukoma dapat bersifat asimtomatik sehingga gangguan 

lapang pandang yang ditemukan cenderung lebih berat.3,8,9  

     Diagnosis dini dan kontrol rutin merupakan hal yang penting dilakukan untuk 

mempertahankan tajam penglihatan dan mencegah progresivitas glaukoma. 

Pemeriksaan yang dapat dilakukan meliputi pemeriksaan pada diskus optikus dan 

pengukuran tekanan intraokular pasien. Pencegahan tersier yang dapat dilakukan 

pada glaukoma yaitu operasi untuk menurunkan tekanan intraokular sebelum 

lapang pandang pasien bertambah buruk.2,5,9 

 
3.2.6 Age-related Macular Degeneration (AMD) 

     Age-related Macular Degeneration adalah gangguan penglihatan yang terjadi di 

usia tua dan ditandai dengan penglihatan sentral yang hilang karena lesi degeneratif 

di area makula. Faktor risiko terjadinya AMD yaitu usia, ras kauskasia, riwayat 

penyakit dengan AMD, merokok, penyakit kardiovaskular, paparan sinar matahari, 

kolesterol tinggi dan darah tinggi.2,4,9 

     Age-related Macular Degeneration biasanya terjadi pada usia 55 tahun dan 

prevalensinya meningkat seiring bertambahnya usia. Angka kejadian AMD di 

dunia diperkirakan sebesar 5,93%. Penderita AMD diperkirakan mencapai 196 juta 

jiwa pada 2020 dan 288 juta jiwa pada 2040. Prevalensi kelainan pada segmen 

posterior yang menyebabkan kebutaan di Indonesia mencapai 6,0%. Kelainan 

segmen posterior yang menyebabkan kebutaan di Jawa Barat yaitu 0,9%.7–9 

     Pencegahan primer AMD dilakukan dengan pemberian penyuluhan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai faktor risiko yang dapat 

dimodifikasi. Pencegahan sekunder penyakit AMD dilakukan pemeriksaan mata 

rutin dan deteksi dini. Pencegahan tersier dilakukan dengan layanan low vision  

pada gangguan penglihatan berat maupun kebutaan.5,9,10  
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3.2.7 Kebutaan pada anak 

     Penyebab kebutaan pada anak berbeda dengan dewasa. Kebutaan didefinisikan 

sebagai tajam penglihatan dibawah 3/60 pada mata terbaik. World Health 

Organization mendefinisikan anak sebagai seseorang dibawah 18 tahun. Penyebab 

kebutaan pada anak dapat bervariasi. Penyebab kebutaan anak yang dapat dicegah 

adalah abnormalitas kornea, katarak, glaukoma, retinopathy of prematurity (ROP), 

kelainan refraksi, dan low vision.2,8,9 

     Kebutaan pada anak diperkirakan terjadi pada 0,8/1000 anak di India. Kelainan 

refraksi yang tidak dikoreksi menyebabkan kebutaan pada anak sebesar 33,3%. 

Penyebab lain kebutaan pada anak yaitu defisiensi vitamin A dan ambliopia 

pascabedah katarak sebesar 16,6%. Jumlah kebutaan pada anak diperkirakan sekitar 

500.000 per tahun atau satu anak per menit. Penyebab kebutaan pada anak yang 

dapat dicegah atau diterapi adalah 40%.9,15  

     Penyebab kebutaan pada anak yang dapat dicegah dengan pencegahan primer 

adalah penyakit seperti infeksi campak, defisiensi vitamin A, ophthalmia 

neonatorum, penggunaan obat-obatan mata tradisional yang berbahaya, serta 

sindrom rubella kongenital. Penyebab kebutaan pada anak yang dapat dilakukan 

pencegahan sekunder yaitu ROP dengan melakukan penapisan. Pencegahan tersier 

dapat dilakukan untuk katarak kongenital dan beberapa kasus kelainan kornea. 

Strategi yang dilakukan WHO dalam menangani kebutaan pada anak meliputi 

ketersediaan layanan kesehatan untuk anak-anak, meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk melakukan imunisasi campak dan suplemen vitamin A, 

pemberian profilaksis antibiotik mata pada bayi baru lahir.2,12,15 

 
IV. Universal Eye Health : A Global Action Plan 2014-2019 

Penyebab gangguan penglihatan yang dapat dicegah atau diterapi yaitu sebesar 

80% dan 90% penderita gangguan penglihatan tinggal di negara berkembang. 

Universal Health coverage (UHC) merupakan strategi kesehatan global yang 

diadopsi negara anggota WHO. Prinsip dari UHC menjamin masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan dengan standar kesehatan 

tertinggi dan melindungi masyarakat dari risiko yang menyertai pelayanan 
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kesehatan. Strategi UHC juga memiliki tujuan agar masyarakat dan komunitas 

dapat mengakses pelayanan kesehatan seperti promotif, preventif, kuratif, 

rehabilitatif dan paliatif.2,6,13 

     World Health Organization membuat konsep Universal Eye Health (UEH) 

untuk mencapai tujuan dari UHC. Konsep UEH diimplementasikan melalui 

program pencegahan yaitu Global Action Plan 2014-2019. Tujuan dari program 

tersebut adalah menurunkan angka kebutaan yang dapat dicegah dan meningkatkan 

akses terhadap pelayanan kesehatan mata yang komprehensif. Program ini memiliki 

tiga indikator yaitu mengumpulkan data prevalensi dan penyebab gangguan 

penglihatan, melatih petugas kesehatan mata, serta memberikan pelayanan operasi 

katarak. Target global yang diharapkan yaitu penurunan angka kejadian gangguan 

penglihatan yang dapat dihindari sebesar 25% pada tahun 2019.2,6,12 

 

 
Gambar 4.1  Global Action Plan 2014-2019 

Dikutip dari: International Agency for the Prevention of 
Blindness2 

 
     Partisipasi pemerintah juga diharapkan dalam Global Action Plan 2014-2019. 

Bentuk partisipasi pemerintah yang dapat dilakukan yaitu (1) menyediakan 
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pelayanan kesehatan mata yang komprehensif; (2) meningkatkan akses kesehatan 

untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin, minoritas, 

disabilitas, dan penduduk di daerah pedesaan; (3) meningkatkan sistem kesehatan 

mata yang terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional; dan (4) pembebasan biaya 

kesehatan untuk masyarakat miskin. Partisipasi pemerintah yang dilaksanakan 

dengan baik diharapkan dapat membantu penurunan angka kebutaan maupun 

gangguan penglihatan di dunia.2,6,13 

 
V. Simpulan   

     Kebutaan merupakan masalah signifikan pada negara berkembang. Sebagian 

besar penyebab kebutaan dapat dicegah maupun direhabilitasi. Penyebab utama 

kebutaan di Indonesia adalah katarak, kelainan segmen posterior, glaukoma,  

kelainan refraksi yang tidak dikoreksi, dan  pterygium. 

    Penyebab kebutaan merupakan penyakit yang dapat dicegah maupun di terapi 

sebesar 80%. Pencegahan kebutaan merupakan suatu tindakan efektif yang 

dilakukan untuk menurunkan angka kebutaan. Pencegahan tersebut dapat berupa 

pencegahan primer, sekunder maupun tersier. World health organization 

mengembangkan program pencegahan di seluruh dunia termasuk Indonesia. 

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kebutaan yang dapat dihindari 

sebesar 25%. Penanganan kebutaan ini dibuat secara komprehensif dengan 

melakukan program secara promotif, preventif maupun kuratif.  
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