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I. PENDAHULUAN 

Ptosis adalah kondisi dimana pelpebra superior menurun sehingga posisi 

kelopak dibawah kedudukan normal pelpebra superior yaitu 2 mm dari tepi limbus 

atas dan pelpebra inferior berposisi di tepi limbus bawah. Ptosis merupakan 

penyebab utama dari reversible peripheral vision loss. Pasien ptosis banyak 

mengeluhkan kesulitan membaca dikarenakan ptosis memburuk dengan gerak bola 

mata ke bawah (downgaze). Ptosis dapat diklasifikasikan menjadi dua, berdasarkan 

onset yaitu kongenital dan didapat, dan berdasarkan etiologi yaitu miogenik, 

aponeurotik, neurogenik, mekanikal, dan traumatik. Ptosis juga dibagi menjadi 

ringan (1-2mm), sedang (3-4mm) atau berat (>4mm) berdasarkan derajat 

keparahannya. Berdasarkan fungsi otot levator, ptosis dibagi menjadi buruk (0-

4mm), sedang (5- 10mm) dan baik (>10mm).1,2 

 Kesuksesan dari tindakan operasi ptosis bergantung pada pemahaman 

anatomi yang baik, diagnosis yang tepat dan identifikasi mekanisme yang 

mendasari patofosiologi dari penyakit tersebut. Hal-hal yang penting untuk 

diperiksa yaitu margin-reflex distance (MRD), fungsi otot levator, lipatan kelopak 

mata, gerak bola mata, fenomena Bell’s dan jaw-winking. Fungsi dari otot levator 

merupakan faktor yang paling utama dalam memilih prosedur operasi blefaroptosis. 

Evaluasi klinis dari ptosis sangat membantu dalam menegakkan diagnosa, 

menentukan jenis operasi yang tepat, serta perencanaan tehnik operasi yang akan 

dilakukan sehingga akan didapatkan hasil operasi yang baik dengan komplikasi 

yang seminimal mungkin. Sari kepustakaan ini membahas mengenai ptosis, 

klasifikasi, evaluasi klinis, dan terapi operatif ptosis.1-3 

 

II. Anatomi Kelopak Mata  

 Kelopak mata merupakan struktur bilamelar yang terdiri dari lamela anterior 

dan posterior yang mendapat persarafan dari cabang saraf okulomotor. Lamela 

anterior terdiri dari kulit dan otot orbikularis okuli. Lamela posterior tersusun dari 

lempeng tarsus dan konjungtiva. Kelopak mata terdiri dari tujuh lapisan yaitu kulit 

dan jaringan subkutan, otot protraktor, septum orbita, lemak orbita, otot-otot 

retraktor, tarsus, dan konjungtiva. 1-4 
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 Lapisan kelopak mata atas bervariasi,  bergantung pada jarak dari fisura 

palpebra atau lipatan kelopak mata (lid crease). Lipatan kelopak mata dibentuk oleh 

insersi kulit pada aponeurosis otot levator palpebra superior. Bagian bawah dari 

lipatan kelopak mata tersusun atas epidermis, orbikularis okuli, aponeurosis levator, 

tarsus, dan konjungtiva. Bagian atas dari lipatan kelopak mata tersusun atas 

epidermis, orbikularis okuli, orbital septum (menyisip pada aponeurosis levator 

sebelum melekat pada lempeng tarsus), lemak orbital, aponeurosis levator, otot 

Muller, dan konjungtiva. Pada kelopak bawah, fasia kapsulopalpebra (retraktor 

kelopak bawah) merupakan struktur yang mirip dengan aponeurosis pada kelopak 

atas. Fasia ini merupakan ekstensi dari fasia pada otot rektus inferior dan 

menyebabkan pergerakan ke bawah pada kelopak mata bawah melalui saraf kranial 

III. Otot tarsalis inferior serupa dengan otot Muller dan menyebabkan pergerakan 

ke bawah pada kelopak mata melalui rangsangan simpatetik. 1-4 

 
Gambar 2.1 Anatomi Kelopak Mata 

             Sumber: Kansky5 

 Dalam lamella posterior, otot Muller dari kelopak mata atas dan otot tarsalis 

inferior kelopak mata bawah tidak mencapai batas tepi kelopak mata, dimana 

lempeng tarsus berada. Lempeng tarsus terdiri dari jaringan ikat padat. Permukaan 

posterior dibatasi oleh konjungtiva. Tarsus superior berukuran 10-12 mm, 

sedangkan tarsus inferior berukuran 4-5 mm. Lempeng tarsus memiliki panjang 

sekitar 16-20 mm dengan ketebalan 1 mm. 1-4 
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 Tendon medial dan lateral menempel pada lempeng tarsus dan menyediakan 

stabilitas anterior-posterior pada kelopak mata. Kantus medial menempel pada 

anterior dan posterior lacrimal crest. Lateral kantus menempel pada tuberkulum 

Whitnall di lateral rima orbita. Levator aponeurosis dan fasia kapsulopalpebra 

menempel pada superior dan inferior lempeng tarsus, menyediakan stabilitas 

vertikal. Retraktor kelopak mata atas terdiri dari otot levator dengan aponeurosis 

dan otot tarsal superior (otot Muller). Di kelopak mata bawah, retraktor adalah fasia 

kapsulapalpebral dan otot tarsal inferior. Pada retraktor kelopak mata atas otot 

levator berawal di apeks orbita, yang muncul dari periorbita dari lesser wing tulang 

sphenoid, tepat di atas annulus Zinn. Bagian otot dari levator mempunyai panjang 

sekitar 40 mm dan aponeurosis mempunyai panjang 14-20 mm. Ligamen 

transversal superior (ligamen Whitnall) merupakan penutup dari serat elastis di 

sekitar otot levator yang terletak di daerah transisi dari otot levator ke levator 

aponeurosis. 3-5 

 
Gambar 2.2 Persyarafan Bola Mata 

(1=CN V (trigeminal); 2=trigeminal ganglion; 3=ophthalmic division of CN V (V1); 4=maxillary division of 

CN V (V2); 5=mandibular division of CN V (V3); 6= frontal nerve; 7= supraorbital nerve; 8= supratrochlear 

nerve (trochlea noted by purple); 9= infratrochlear nerve; 10=nasociliary nerve; 11=posterior ethmoidal 

nerve; 12=anterior ethmoidal nerve; 13=external or dorsal nasal nerve; 14=lacrimal nerve; 15=posterior 

superior alveolar nerve; 16=zygomatic nerve; 17=zygomaticotemporal nerve; 18=zygomaticofacial nerve;  

19=infraorbital nerve; 20=anterior superior alveolar nerve) 

                          Sumber: BCSC 7 AAO1 

  

 Levator Muscle dipersarafi oleh  CN III divisi superior yang juga 

mempersarafi otot rektus superior. Ptosis mengindikasikan adanya gangguan 
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intraorbital dari CN III. Levator aponeurosis melekat 3 mm di atas batas kelopak 

mata dan melekat longgar pada superior tarsus, 2 mm dari tarsus. Disinsersi dan 

kelemahan aponeurosis setelah operasi, trauma kelopak mata, atau penuaan dapat 

menimbulkan ptosis . 4,5 

 
Gambar 2.3 Anatomi Sistem Suspensori dan Fibrosa Kelopak Mata 

    Sumber: Dutton JJ et al 3 

 Otot orbikularis okuli mendapat persarafan dari saraf fasial. Otot ini terbagi 

menjadi pretarsal, preseptal, dan segmen orbita berdasarkan lokasinya yang berada 

di atas tarsus, septum, atau rima orbita. Gray line pada tepi kelopak mata 

merepresentasikan insersi orbikularis pretarsal. Otot orbikularis pretarsal dan 

preseptal mengelelingi sistem lakrimal dan memfasilitasi pergerakan air mata dari 

kanalikuli menuju sakus lakrimalis. 3-5 

 

III. Klasifikasi Ptosis 

 Anemnesis pada pasien dapat menentukan apakah ptosis yang diderita 

bersifat kongenital ataupun didapat (acquired). Klasifikasi ptosis yang 

komprehensif berdasarkan etiologi yaitu miogenik, aponeurosis, neurogenik, 

traumatikal dan mekanikal. 1,4-6 

 Ptosis miogenik kongenital terjadi akibat disgenesis atau malformasi dari 

perkembangan otor levator palpebra yang mengalami fibrosis. Serat otot yang 

kurang dan adanya jaringan fibrosa yang tidak elastis menyebabkan gangguan pada 

fungsi otot levator sehingga menimbulkan ketidakmampuan untuk mengangkat 

palpebra superior, namun secara umum bersifat non-progresif. Menurunnya fungsi 

levator berhubungan dengan lid crease yang minimal atau tidak ada. 1-3 
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 Ptosis kongenital sebagian besar berupa ptosis miogenik, namun dapat pula 

diturunkan secara autosomal dominan yang menunjukkan adanya defek pada gen. 

Beberapa gen yang terlibat pada terjadinya ptosis telah teridentifikasi, yaitu PTOS1, 

PTOS2, dan ZFH-4 yang berhubungan dengan terjadinya sindrom kongenital lain 

seperti sindrom blefarofimosis, sindrom Marcus-Gunn jaw-winking, atau sindrom 

Horner kongenital. Penilaian riwayat ptosis meliputi onset, durasi, progresifitas dan 

riwayat keluarga sangat diperlukan. Riwayat kelahiran, trauma, dan pengobatan 

atau operasi kelopak mata juga dapat mengarahkan diagnosis ptosis. Kelainan pada 

pasien merupakan ptosis kongenital sederhana (miopatik) karena tanpa disertai 

dengan adanya penyebab, keluhan atau kelainan sistemik lain serta tidak adanya 

riwayat dengan keluhan yang sama di keluarga. 1-3,6 

 
 Gambar 3.1 Tampilan Klinis pada Pasien Kongenital Ptosis Mata Kiri 

(A= MRD1 = 5.0 mm OD, 1.0 mm OS; B=Ptosis menetap pada upgaze; 

C= Lid lag pada downgaze) 

             Sumber; BCSC 7 AAO1 

 

 Ptosis miogenik disebabkan oleh miopati dari otot levator itu sendiri atau 

karena gangguan transmisi impuls di neuromuscular junction seperti ptosis 

kongenital atau myasthenia gravis. Ptosis aponeurotik disebabkan oleh defek pada 

levator aponeurosis. Kelemahan levator aponeurosis merupakan penyebab utama 

ptosis. Keadaan ini paling sering disebabkan oleh perubahan involusional atau 
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berkaitan dengan proses penuaan. Penuaan mengakibatkan kelemahan, disinsersi, 

dan peregangan levator aponeurosis, sehingga otot levator yang normal tidak 

mampu mengangkat kelopak mata atas. Karakteristik ptosis ini biasanya bilateral 

walaupun ptosis unilateral dapat terjadi. Eyelid crease lebih tinggi dan fungsi 

levator baik. 1-3,6 

 Ptosis neurogenik disebabkan oleh defek inervasi seperti pada palsi nervus 

kranialis III, marcus gunn jaw winking dan sindrom Horner. Palsi nervus kranialis 

III memiliki gejala ptosis yang disertai ketidakmampuan dalam mengangkat, 

menurunkan, dan melakukan gerakan aduksi bola mata. Selain itu disertai juga 

pupil yang berdilatasi. Terapi yang dilakukan pada ptosis diakibatkan palsi nervus 

kranialis III yaitu operasi metode suspense frontalis dengan angka komplikasi 

lagoftalmos, diplopia dan keratitis eksposura yang tinggi. Palsi nervus kranialis III 

yang disertai kelainan pupil diindikasikan untuk pemeriksaan Neuro Imaging untuk 

menghindari kemungkinan tumor dan aneurisma pada otak. 1-3,6 

   

 
Gambar 3.2 Ptosis Unilateral Syncinetic Neurogenic pada Sindroma marcus gunn jaw 

winking 

(A=Ptosis Mata Kiri; B=Ptosis menetap dengan Gerak Mandibula ke 

Kiri;C= Ptosis hilang dengan Gerak Mandibula ke kanan) 
            Sumber: BCSC 7 AAO1 
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 Sindroma marcus gunn jaw winking merupakan salah satu jenis ptosis 

kongenital neurogenic syncinetic. Hal ini disebabkan oleh hubungan aberan antara 

CN V dengan muskulus levator pelpebra. Pada penyakit ini akan ditemukan suatu 

gejala ptosis unilateral yang menghilang temporer jika pasien menggerakan 

mandibula kea rah kontralateral dari ptosis. 1,6 

 Ptosis yang disebabkan oleh sindroma horner akibat gangguan pada nervus 

simpatetik yang juga disertai oleh menurunnya pigmentasi iris, miosis, dan 

anhidrasi. Ptosis ringan pada sindroma horner disebabkan kurangnya aliran saraf 

pada muskulus Muller. Pada sindroma horner sering terjadi ptosis reversa kelopak 

mata bawah yaitu naiknya kelopak mata bawah sebagai manifestasi menurunnya 

persarafan simpatetis pada muskulus inferior tarsal. 1,6 

 Ptosis juga dijumpai pada penyakit Myasthenia Gravis (MG) yaitu suatu 

penyakit autoimun dimana terjadi invasi autoantibodi terhadap reseptor asetilkolin 

dari neuromuscular junction. Gejala awal dari MG seringkali oftalmik yaitu ptosis 

disertai pandangan ganda (diplopia). Pemeriksaan yang dibutuhkan yaitu test 

antibodi reseptor asetilkolin, test edrophonium klorida, atau yang lebih sederhana 

dan rendah efek samping dengan ice-pack test. Pilihan terapi pada Ocular MG yaitu 

medikasi sistemik Anti-Kolinesterase disertai pemberian Kortikosteroid. Terapi 

operatif pada pasien Ocular MG ditunda sampai terapi medikamentosa maksimal. 

Pilihan metode operatif yang tepat adalah suspense frontalis. Litwin et al 

mengungkapkan dalam penelitian retrospektifnya bahwa satu pertiga dari total 30 

pasien yang dilakukan operasi ptosis dengan diagnosis MG membutuhkan operasi 

ulangan. 1-3 

 Ptosis mekanikal terjadi pada jaringan parut kelopak mata, tumor dan 

enoftalmos. Ptosis mekanikal juga dapat terjadi karena kelainan kongenital seperti 

neurofibroma dan hemangioma. Chalazion ukuran besar juga dapat menyebabkan 

ptosis mekanikal.  Ptosis traumatik terjadi karena trauma pada levator aponeurosis, 

otot levator, atau nervus kranialis III. Laserasi dari kelopak mata atas yang 

mengekspos lemak preaponeurotik dapat menjadi kausa kerusakan fungsi levator 

aponeurosis sehingga menyebabkan ptosis. 1-3 

 Ptosis juga terjadi pada pasien Sindrom blefarofimosis, ptosis dan epikantus 

inversus (BPES) yaitu suatu kelainan herediter yang bersifat autosomal dominan. 
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Pasien dengan BPES biasanya terjadi peningkatan risiko timbulnya kelainan 

refraksi, strabismus dan ambliopia pada satu mata ataupun kedua mata. Kelainan 

sistemik dapat terjadi pada sindrom ini seperti infertilitas, retardasi mental, 

mikrocefali, dan gangguan perkembangan. 1,6,7 

 
Gambar 3.3 Pasien dengan Blefarofimosis dikoreksi dengan Metode Medial Canthal  

 Tendon Advancement dilanjutkan dengan Bilateral Frontalis Suspension 
         Sumber: Chen11 

 Penatalaksanan BPES dilakukan dengan menggunakan 2 prosedur. 

Prosedur yang pertama yaitu prosedur koreksi epikantus inversus dilanjutkan 

dengan koreksi ptosis dengan reseksi levator, reseksi aponeurosis, fasanella servat, 

dan frontalis sling. Kedua prosedur dapat dilakukan dalam 1 tahap maupun 2 tahap. 
1,6,7 

 

IV.  Evaluasi Klinis Ptosis 

 Evaluasi klinis dalam penegakkan diagnosis ptosis sangat penting untuk 

menunjang keberhasilan terapi. Durasi terjadi ptosis, usia saat terjadi ptosis, 

severitas serta derajat ptosis yang terjadi sepanjang hari merupakan komponen 

penting dalam anamnesis pada pasien ptosis. Penegakkan diagnosis juga terkait 

kondisi lain seperti riwayat trauma, operasi sebelumnya dan juga riwayat keluarga 

dari pasien ptosis. Keluhan penglihatan ganda dapat menjadi acuan untuk 

mempertimbangkan myasthenia gravis (MG).  Keluhan disfonia, dispnea, disfagia, 

atau kelemahan otot proximal mengacu pada MG sistemik.  Evaluasi tampilan 

klinis dapat dilakukan dengan membandingkan foto lama pasien dengan tampilan 

klinis saat berobat. 1,6,7,11 

 Pemeriksaan fisik yang harus dilakukan pada penderita ptosis yaitu margin- 

reflex distance (MRD), tinggi fisura palpebra, ada tidaknya lipatan kelopak mata 

atas, fungsi levator, derajat ptosis dan ada tidaknya lagoftalmos. MRD 1 diukur 

dengan mengukur jarak antara margo palpebra superior dengan refleksi cahaya di 
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kornea pada posisi primer. Pada ptosis dengan severitas tinggi maka akan 

menunjukkan nilai 0 atau negatif. Bila pasien mengeluhkan kesulitan membaca 

maka diukur pula MRD 1 dengan posisi membaca. MRD 2 diukur dengan 

mengukur jarak antara margo palpebra inferior dengan refleksi cahaya di kornea 

pada posisi primer. Kepentingan dalam mengukur MRD 2 yaitu evaluasi pada tanda 

retraksi kelopak mata bawah atau scleral show. 1,6,7,11  

 

 

Gambar 4.1 Pengukuran Fungsi Otot Levator 

        Sumber: BCSC 7 AAO1 

 Tinggi fisura palpebra yaitu jarak terbesar antara palpebra superior dan 

inferior. Permeriksaan dilakukan ketika pasien melihat objek yang jauh pada posisi 

primer. Fungsi levator diperkirakan dengan mengukur jarak perubahan posisi 

margo palpebral superior saat melihat ke bawah kemudian ke atas. Derajat ptosis 

diukur dengan membandingkan antara kelopak mata yang ptosis dengan kelopak 

sebelahnya yang normal. Perbedaan derajat ptosis ringan (1-2 mm), sedang (3-4  

mm) dan berat (lebih dari 4 mm). 1-3 

 Pemeriksaan lain yang juga diperlukan adalah posisi kepala, gerakan 

mengangkatnya dagu pasien, posisi alis, sinkinesis, fenomena Bell’s, pemeriksaan 

strabismus, gerakan bola mata, lapang pandang, pemeriksaan permukaan bola mata 

dan kelopak mata serta abnormalitas pupil. 1-3 

 Kebaruan dalam pemeriksaan MRD adalah Digital Image Analysis.  Lixia 

Lou et al dalam Current Eye Research menyimpulkan bahwa Pengukuran kelopak 

mata secara otomatis dengan berbasis foto klinis pasien dibandingkan dengan 

pengukuran manual menunjukkan hasil yang akurat dan sesuai. 11 
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V. Tatalaksana Ptosis  

 Tindakan operasi ptosis merupakan jenis tindakan yang menantang yang 

membutuhkan ketepatan diagnosis, teknik operasi yang baik, pemahaman anatomi, 

perencanaan matang, dan komunikasi yang baik dengan pasien. Riwayat penyakit, 

obat-obatan, dan operasi sebelumnya perlu diketahui dengan baik. Riwayat dry eye 

dapat menjadi pertimbangan tertentu dalam penentuan terapi ptosis. 1-4 

  

Gambar 5.1 Algoritma Teknik Operasi Ptosis 

Sumber: Collin4 

  

 Aktivitas pasien yang terganggu karena obstruksi aksis visual, penyempitan 

lapang pandang yang signifikan di superior, dan kelelahan kelopak mata atas 

sehingga menutup pupil saat melihat ke bawah atau membaca merupakan indikasi 

utama dilakukan terapi operatif. Namun alasan kosmetik masih menjadi alasan 

utama bagi pasien. Pasien dengan ptosis kongenital dapat dioperasi saat berusia 3 

tahun atau berat badan pasien lebih dari 18 kilogram. Tindakan lebih dini dilakukan 

apabila terdapat resiko ambliopia. Absennya gerakan kompensasi seperti 

mengangkat dagu merupakan tanda berkembangnya ambliopia sehingga harus 

dilakukan koreksi. 1-4 
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 Tujuan dari operasi ptosis adalah mendapatkan hasil anatomis dan fisiologis 

sebaik mungkin dengan mengangkat kelopak mata ke posisi yang sesuai. Hal yang 

harus diperhatikan adalah operasi tersebut tidak mengganggu kontur alami kelopak 

mata dan menyebabkan asimetris kelopak mata. Perlu dikomunikasikan kepada 

pasien mengenai resiko yang akan timbul, keuntungan dan alternatif terapi lainnya. 
1-4,11 

 Beberapa teknik tindakan operasi untuk koreksi ptosis kongenital yaitu 

reseksi atau advancement aponeurosis levator secara eksternal (transkutan), reseksi 

otot levator / tarsus / Muller secara internal (transkonjungtiva), dan frontalis muscle 

suspensions (frontal sling). Pilihan prosedur operasi tersebut ditentukan 

berdasarkan fungsi levator. Prosedur transkonjungtiva digunakan pada pasien 

dengan ptosis derajat ringan dan fungsi levator yang baik. Prosedur secara 

transkutan biasanya digunakan untuk derajat ptosis lebih dari 2 mm. Apabila fungsi 

levator palpebra buruk (≤ 4 mm), teknik suspensi frontalis merupakan prosedur 

koreksi terpilih. 1-4,11 

 Kekurangan dan kelebihan dari masing-masing prosedur harus 

dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya komplikasi. Setiap tindakan diawali 

dengan prosedur melindungi kornea. Penilaian hasil akhir pada koreksi ptosis tidak 

hanya secara kosmetik, namun juga secara fungsi menghasilkan perbaikan. 1-4 

 

5.1 Teknik Fasanella Servat  

 Lakukan insisi pada tepi lateral eyelid crease lalu dengan dua forsep arteri 

lengkung ditempatkan dekat dengan tepi superior tarsal plate. Dapat digunakan dua 

benang silk 4-0 sebagai jahitan traksi dengan jahitan full thickness sampai 

konjungtiva pada posisi medial dan lateral di batas superior tarsus. Ujung lengkung 

dari forsep arteri diletakkan  paralel dengan tepi atas tarsal dan hindari posisi forsep 

pada tepi palpebra. Otot Muller akan melekat dengan tarsal plate dan terjepit oleh 

forsep antara konjungtiva dan tarsal plate. 4,7-10,11 
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Gambar 5.2 Prosedur Operasi Metode Fasanella Servat untuk Ptosis derajat Ringan.  

  Sumber: Chen11 

 Ketebalan kelopak mata seluruhnya  yang berada proksimal dari forsep 

digunting dan dijahit dengan menggunakan benang mulai dari bagian medial. 

Komponen yang dieksisi adalah tarsus, aponeurosis levator, otot muller dan 

konjungtiva. Eksis dapat menggunakan Bard-Parker Blade no 15. Selanjutnya 

forsep dilepaskan dan eksisi jaringan di posisi distal. Tepi luka kemudian lalu ujung 

jarum dibawa ke bagian lateral dan dilakukan penanaman simpul. 1,4,7-10 

 

Gambar 5.3 Tampilan Klinis Wanita dengan Ptosis 1,5 mm Mata Kanan Sebelum 
danSesudah Operasi dengan Metode Fasanella Servat. 

    Sumber: Chen11 

 

5.2 Teknik Operasi Aponeurosis  

 Prosedur reseksi aponeurosis levator adalah membuat insisi sepanjang lid 

crease kelopak mata atas lalu mengeksisi aponeurosis levator dan melekatkan 

kembali dengan tarsus anterior sehingga akan mengelevasi kelopak mata. 

Keuntungan dari teknik ini adalah tetap mempertahankan anatomi dan struktur 

normal dari kelopak mata. Teknik ini biasanya digunakan untuk memperbaiki ptosis 

senilis involusional, ptosis sekunder karena trauma ataupun inflamasi kronik, 

perlengketan dan disinsersi dari levator. Teknik operasi ini digunakan untuk ptosis 

dengan kondisi levator yang masih baik berbeda halnya dengan ptosis kongenital. 
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Ditemukannya lipatan kelopak mata menjadi penanda bahwa fungsi levator 

aponeurosis baik. 1,4,7-10 

 

Gambar 5.4 Teknik Levator Advancement 

    (A=Ekspos Lemak Preaponeurotik (panah kuning), ujung  
    levator aponeurosis (panah biru), dan lempeng tarsus (panah  

    putih); B=Otot levator didekatkan dengan lempeng tarsus) 

 Sumber: BCSC 7 AAO1 

 Lakukan insisi hingga ditemukan lemak. Lemak preaponeurotik diposisikan 

dengan tujuan ekspos otot levator dan ligamen Whitnall yang melintang melalui 

otot. Insisi aponeurosis anterior dari bagian atas tarsal plate dan lakukan diseksi 

aponeurosis dari otot Muller sampai terekspos aponeurosis yang lebih tebal dan 

putih. Lakukan penjahitan bagian aponeurosis yang kuat ke tarsal plate dan fiksasi 

dibawah tepi atas dengan benang absorbable yang ditempatkan 2 mm di 

aponeurosis yang kuat. Untuk mencegah komplikasi over koreksi atau lagoftalmos, 

minta pasien melihat ke atas dan nilai level kelopak mata untuk mengukur level 

ketinggian. 1,4,7-10 

 Lakukan penjahitan benang ke tarsal plate yang melalui otot orbikularis, 

keluar di bagian tengah dari penanda eyelid crease. Lakukan pengaturan posisi 

jahitan di aponeurosis hingga didapatkan posisi yang sesuai. Lakukan jahitan yang 

sama pada bagian medial dan lateral. Jahitan ketiga diikat pada gumpalan kapas 

kecil yang akan mendistorsi penanda kelopak mata yang selanjutnya menghilang 

saat jahitan dibuka. Lakukan pemasangan jahitan Frost sebagai langkah terakhir. 7-

10,11 
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5.3 Reseksi Levator  

 Tatacara metode reseksi levator diawali dengan ekspos  tarsal plate dengan 

insisi kelopak mata dan diseksi ke arah superior. Selanjutnya perdalam insisi hingga 

terekspos lemak preaponeurotik yang terdorong di balik septum. Lakukan 

pendalaman hingga lemak preaponeurotik dapat ditarik untuk mendapatkan otot 

levator dan terlihat ligamen Whitnall. Ekspos tepi superior dari tarsal plate dan 

bebaskan levator aponeurosis dan otot Muller dari tepi atas tarsal plate. 

Konjungtiva tetap dibiarkan intak. Otot muller dan aponeurosis dipisahkan dari 

konjungtiva (diseksi) sampai level forniks konjungtiva. Aponeurosis dapat 

dipisahkan dari otot Muller apabila fungsi levator baik. 1,4,7-10 

 

 

 

Gambar Metode Reseksi Levator 

Sumber: Collin4 

 

 Reseksi yang akan dilakukan dapat diperkirakan sebelum prosesdur operasi 

dimulai. Reseksi levator yang tepat menghasilkan level kelopak mata 1-3 mm di 

bawah limbus superior saat operasi. Jika reseksi lebih dari 13 mm, potong kornu 

levator aponeurosis dan tidak memotong ligament Whitnall. Penjahitan pada sentral 

aponeurosis dan lekatkan 2-3 mm dari tepi atas dengan simpul sementara. 



 
 

16 
	

Pengaturan tinggi kelopak mata disesuaikan melalui simpul. Lakukan jahitan 

medial dan lateral lalu lakukan penutupan kulit dengan jahitan yang mengenai 

aponeurosis. Lakukan pemasangan jahitan Frost sebagai langkah terakhir. 7-10,11 

 

5.4 Suspensi Frontalis Metode Crawford  

 Fasia Lata autogenus adalah materi terbaik untuk teknis suspense frontalis. 

Namun untuk anak kecil yang sangat muda sulit dilakukan sehingga dibutuhkan 

komponen lain seperti donor fasia lata, silikon, dan nilon monofilamen. Metode 

Crawford diutamakan untuk dewasa dan anak yang lebih besar. Walaupun ptosis 

yang dialami pasien unilateral, namun operasi bilateral lebih disarankan untuk 

menghindari asimetris yang prominen. 1,4,7-10 

 

Gambar Suspensi Frontal dengan Metode Crawford 

(A=Skema Metode Crawford; B=Fiksasi silikon terhadap Lempeng Tarsal; 

C= Silikon dilalui ke Insisi Nasal dan Temporal Alis; D= Fiksasi silikon terhadap Insisi Sentral ) 

Sumber: BCSC 7 AAO 

 Langkah- langkah metode Crawford dimulai dengan membuat insisi 

sepanjang 3 mm pada daerah frontal dan kelopak mata. Tiga insisi kelopak dibuat 

di bawah level eyelid crease yang diinginkan. Jika insisi  lebih dari 3 mm dari tepi 

kelopak mata maka fungsi pengangkatan kelopak mata akan berkurang. Penandaan  

insisi sentral ke arah nasal dari titik tengah kelopak mata, di daerah dengan titik 



 
 

17 
	

tertinggi kelopak mata. Lakukan penandaan di daerah nasal ke lateral dari pungtum, 

dan daerah temporal dengan jarak antara sentral-temporal sama dengan sentral-

nasal. Berikan tanda di daerah insisi alis tepat diatas alis mata, dengan lokasi agak 

sedikit melebar dibanding dengan insisi palpebral. Insisi di tengah diletakkan kira-

kira 1-2 cm di atas alis sehingga membentuk segitiga antara ketiga tanda insisi. 1,4,11 

 Fasia atau material alternative digunakan pada tiap sisi. Masukkan fasia ke 

area insisi diantara otot orbikularis dan tarsal plate dengan menggunakan jarum 

Wright fasia lata. Dengan jarum Wright juga, tarik kedua ujung lateral strip fasia 

ke insisi lateral alis. Tarik ujung medial fasia ke insisi medial alis. 1,4,7-10 

 Ikat ujung fasia untuk mengangkat kelopak mata dan direkatkan dengan 

jahitan benang absorbable. Potong salah satu dari dua ujung fasia lata di insisi alis 

lateral dan medial, dan tarik ujung yang tidak terpotong ke insisi medial di dahi. 

Lakukan simpul kedua ujung fasia lalu direkatkan dengan jahitan benang 

absorbable. Pastikan jahitan dimasukkan ke subkutan sebelum jahitan dipotong. 

Tutup insisi di alis dan dahi dengan jahitan benang absorbable. Lakukan jahitan 

Frost sebagai langkah terakhir. 1,4,7-10 

 

5.5 Suspensi Frontalis Metode Fox  

 . Lakukan penandaan di daerah nasal ke lateral dari pungtum, dan daerah 

temporal dengan jarak antara sentral-temporal sama dengan sentral-nasal. Lakukan 

insisi di area penandaan dengan lalu material suspensi dilewatkan dibawah otot 

orbikularis dengan jarum Wright, selanjutnya masukkan material suspensi dan tarik 

ke insisi alis. Sesuaikan posisi kelopak mata atas dan lepaskan salah satu atau kedua 

material suspensi untuk penyesuaian lalu dimasukkan kembali. Jarum fasia lata 

dimasukkan ke insisi alis sentral lalu tarik kedua ujung material suspensi ke arah 

insisi.  
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 Gambar Suspensi Frontalis dengan Metode Fox 

       Sumber: Collin4 

  

 Periksa kembali posisi kelopak mata apakah sudah sesuai. Kencangkan 

material suspensi untuk mengangkat kelopak mata dengan catatan tidak melewati 

limbus superior. Saat posisi sudah sesuai lakukan pemotongan ujung material 

suspensi dan masukkan ke dalam insisi. Lakukan pemasangan jahitan traksi di 

kelopak mata bawah lalu tutup insisi pada area alis dengan benang absorbable. 
1,4,7,11 

VI. Follow Up  dan Komplikasi Operasi 

 Kompres es pada area kelopak mata yang dioperasi selama 20 menit setiap 

1-2 jam selama 2-3 hari dapat menurunkan kejadian bengkak dan kemerahan yang 

menetap. Terapi topikal antibiotik dengan atau tanpa kandungan steroid dapat 

diberikan 2-3 kali sehari selama satu minggu. Pasien yang memiliki kecenderungan 

lagoftalmos pada paska operasi membutuhkan terapi lubrikasi yang baik pada 

permukaan bola mata. Pasien dapat berkunjung kembali untuk dilihat 
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perkembangannya oleh operator setelah 1-2 minggu. Tanda-tanda klinis yang perlu 

dievaluasi adalah ada tidaknya keratitis eksposura, infeksi, pembentukan 

granuloma, over atau under koreksi. Pasien yang teridentifikasi memiliki amblyopia 

harus melanjutkan terapi amblyopia. 1,4 

 

Gambar 6.1 Komplikasi Overkoreksi terjadi karena Dehisensi Luka Operasi di Medial. 
Terapi dilakukan dengan Jahitan antara Medial Levator dengan Medial Canthal Tendon. 

Sumber: Chen11 

 

 Komplikasi yang dapat terjadi yaitu perdarahan, infeksi, edema, over atau 

under koreksi ptosis, asimetris kelopak mata, corneal foreign body sensation, 

keratitis eksposura. Komplikasi ini sebagian besar dapat diatasi dengan baik asalkan 

ditemukan segera saat pasien kontrol. 1,4,7-10 
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