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LEVATOR RESECTION TECHNIQUE FOR 

 UNILATERAL CONGENITAL PTOSIS CORRECTION 

 

Abstract 

Introduction : Congenital ptosis present at birth and persistent through life if 

not treated, causes functional, cosmetic and psychological problems. Ptosis 

severity and levator function are parameters that affect surgical technique for 

ptosis correction. Levator resection is one of congenital ptosis surgery. 

Purpose : To describe management of unilateral congenital ptosis corrected by 

levator resection technique in Cicendo Eye Hospital, Bandung. 

Case Report : A 22 years old man came to Cicendo Eye Hospital with droopy 

eyelid on the left side since birth. Patient diagnosed with congenital unilateral 

ptosis. Patient underwent ptosis surgery with levator resection technique.  

Conclusion : Levator resection technique in this patient has satisfactory result. 

Second procedures increase the success for better result. 

Keywords : Levator resection, congenital ptosis, levator function 

 

I. PENDAHULUAN 

     Ptosis atau blefaroptosis merupakan keadaan turunnya kelopak mata atas. 

Ptosis kongenital merupakan keadaan benigna namun menyebabkan masalah 

fungsional, kosmetik serta psikologikal pada penderitanya. Ptosis kongenital 

yaitu ptosis yang dialami sejak lahir atau dalam tahun pertama kehidupan, dapat 

unilateral maupun bilateral, dan seringkali merupakan kelainan yang berdiri 

sendiri. Berdasarkan penyebabnya ptosis dibedakan menjadi miogenik, 

aponeurotik, neurogenik, traumatik, dan mekanikal. Ptosis miogenik merupakan 

tipe ptosis kongenital tersering.1-3 

     Ptosis kongenital dapat menyebabkan gangguan perkembangan visual dan 

kelainan refraksi. Penderita seringkali mengeluhkan berkurangnya area lapang 

pandang superior. Penderita ptosis seringkali mengangkat dagunya untuk 

mendapatkan penglihatan yang lebih baik. Insiden ambliopia pada penderita 

ptosis kongenital sebesar 20%.2,3 

Terdapat berbagai metode operasi ptosis kongenital dan dapat dilakukan lebih 

dari satu kali prosedur operasi untuk mencapai hasil yang diharapkan.1,4 Laporan 

kasus ini akan membahas mengenai teknik operasi reseksi levator pada kasus 

ptosis kongenital unilateral. 
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II.  LAPORAN KASUS 

    Seorang laki-laki berusia 22 tahun datang ke Poliklinik Rekonstruksi, 

Onkologi dan Okuloplasti (ROO) Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo pada tanggal 20 Februari 2020 dengan keluhan kelopak mata atas kiri 

tampak turun. Keluhan dialami sejak lahir dan dirasakan tidak bertambah berat. 

Keluhan kelopak mata turun dirasakan sama dari pagi hingga malam, tidak 

dipengaruhi oleh aktivitas. Pasien mengaku kesulitan saat membaca dan merasa 

area pandangan sebelah atas terhalang karena posisi kelopak mata atas kiri yang 

turun. Pasien sering mendongakan kepala ke atas agar dapat melihat dengan lebih 

baik. Adanya mata merah, nyeri, penglihatan ganda, pandangan buram, maupun 

sulit menelan disangkal oleh pasien. Riwayat benjolan pada kelopak mata 

disangkal. Riwayat trauma disangkal. Riwayat operasi disangkal. Riwayat 

pemakaian kacamata maupun lensa kontak disangkal. Riwayat persalinan lahir 

spontan pervaginam. Riwayat diabetes dan hipertensi disangkal. Riwayat 

keluarga dengan keluhan serupa disangkal oleh pasien. Pasien mengaku selama 

ini belum melakukan upaya pengobatan.  

     Pada pemeriksaan status generalis didapatkan keadaan umum baik, kesadaran 

compos mentis, dengan tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

status oftalmologi didapatkan visus dasar mata kanan 1.0, visus dasar mata kiri 

0.4 pinhole 0.63. Posisi kedua mata ortotropia. Gerakan kedua bola mata baik ke 

segala arah. Tekanan intraokular mata kanan 16 mmHg dan tekanan intraokular 

mata kiri 19 mmHg. Pada mata kanan tinggi fisura palpebra 11mm, margin-reflex 

distance (MRD)1 5mm, MRD2 6mm, dan fungsi levator 14mm. Pada mata kiri 

tinggi fisura palpebra 5mm, MRD1 -1mm, dan MRD2 6mm, dan fungsi levator 

7mm. Fenomena Bell pada kedua mata (+).  

Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dengan lampu celah palpebra 

superior tidak tampak ptosis, lid crease (+), lagoftalmos (-), konjungtiva bulbi 

dalam batas normal, kornea jernih, tes fluoresen (-), bilik mata depan Van Herrick 

derajat III, tidak tampak sel maupun flare, pupil bulat, diameter 3mm, refleks 
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cahaya +/+, relative afferent pupillary defect (RAPD) negatif, iris sinekia (-), 

warna iris coklat, lensa jernih.   

     Pada pemeriksaan segmen anterior mata kiri dengan lampu celah, palpebra 

superior ptosis (+), lid crease minimal, lagoftalmos (-), lid lag (+), konjungtiva 

bulbi dalam batas normal, kornea jernih, test fluoresen (-),  bilik mata depan Van 

Herrick derajat III, tidak tampak sel maupun flare, pupil bulat, diameter 3mm, 

refleks cahaya +/+, RAPD (-), iris sinekia (-), warna iris coklat, lensa jernih.  

 

 

Gambar 2.1 Foto klinis pasien preoperasi 

 

     Pada pemeriksaan segmen posterior kedua mata didapatkan papil bulat batas 

tegas dengan CD ratio 0.3 serta retina flat. Pasien didiagnosa dengan ptosis 

kongenital unilateral OS + suspek ambliopia deprivatif OS. Pada pasien 

direncanakan untuk dilakukan tindakan operasi ptosis mata kiri dengan teknik 

reseksi levator.  

Pada tanggal 24 Februari 2020 dilakukan operasi ptosis mata kiri dengan 

teknik reseksi levator dengan pendekatan eksternal dalam monitored anesthesia 

care. Operasi dimulai dengan membuat tanda pada kulit setinggi lid crease. Insisi 

dilakukan sesuai penandaan pada kulit setelah dilakukan anestesi infiltrasi. Insisi 

diperdalam hingga mencapai batas superior tarsus sampai terlihat aponeurosis 

levator. Aponeurosis levator dipisahkan dari jaringan lemak dan tarsus. 

Dilakukan pemotongan otot levator lalu otot levator dijahitkan ke tarsus pada tiga 

tempat (sentral, medial dan lateral) menggunakan benang silk 7-0. Otot levator 

yang berlebihan digunting. Kemudian dilakukan penjahitan kulit-levator-kulit 

untuk membuat lid crease, lalu dilakukan penilaian posisi kedua kelopak mata. 

Pada akhir operasi dibuat frost suture. Post operasi pasien diberi amoksisilin 

tablet 3x500mg, asam mefenamat 3x500mg, dan salap mata kloramfenikol 0.2% 
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dan hidrokortison 0.5% 3x/hari, serta gel air mata buatan 3x/hari pada mata kiri. 

Dilakukan kompres es pada area operasi. 

Pada post operasi hari pertama, mata kiri palpebra edema, konjungtiva bulbi 

tenang, kornea jernih. Dilakukan aff frost suture. Tampak lagoftalmos 3 mm. 

Pasien rawat jalan dan dijadwalkan kontrol 2 minggu yang akan datang.  

Pada tanggal 2 Maret 2020 pasien kontrol ke Poliklinik ROO. Keluhan tidak 

ada. Pada pemeriksaan didapatkan pada mata kanan tinggi fisura palpebra 11mm, 

MRD1 5mm, MRD2 6mm, dan fungsi levator 14mm. Pada mata kiri tinggi fisura 

palpebra 8mm, MRD1 2mm, MRD2 6mm, lagoftalmos 3mm, kornea jernih, tes 

fluoresen (-).  Fenomena Bell pada kedua mata (+). Pasien didiagnosa dengan 

post repair ptosis kongenital unilateral OS (reseksi levator) dan suspek ambliopia 

deprivatif OS. Terapi dilanjutkan dan pasien dijadwalkan untuk kontrol 10 hari 

yang akan datang.  

Pada tanggal 12 Maret 2020 pasien kontrol ke Poliklinik ROO. Keluhan tidak 

ada. Pada pemeriksaan didapatkan pada mata kanan tinggi fisura palpebra 11mm, 

MRD1 5mm, MRD2 6mm, dan fungsi levator 14mm, konjungtiva bulbi dalam 

batas normal. Pada mata kiri tinggi fisura palpebra 8mm, MRD1 2mm, MRD2 

6mm, LF 12mm, lagoftalmos 1mm, konjungtiva bulbi dalam batas normal, 

kornea jernih, tes fluoresen (-). Fenomena Bell pada kedua mata (+). Pasien 

didiagnosa dengan post repair ptosis kongenital unilateral OS (reseksi levator) 

dan suspek ambliopia deprivatif OS. Pada pasien direncanakan tindakan koreksi 

ulang ptosis OS. 

 

 

Gambar 2.2 Foto klinis pasien pasca operasi pertama 

A: hari pertama post operasi, B: hari ke-17 post operasi 

 

Pada tanggal 13 Maret 2020 dilakukan tindakan koreksi ulang ptosis OS 

dengan menggunakan teknik reseksi levator dengan pendekatan eksternal dalam 

A B 
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monitored anesthesia care. Insisi kulit dibuat mengikuti bekas luka sebelumnya. 

Dilakukan pengangkatan jahitan tarsus sebelumnya kemudian dilakukan 

penjahitan aponeurosis levator ke tarsus lalu disimpul di tiga tempat. Otot levator 

yang berlebihan digunting. Kemudian dilakukan penjahitan kulit-levator-kulit 

untuk membuat lid crease, lalu dilakukan penilaian posisi kedua kelopak mata. 

Kemudian dibuat frost suture.  

Post operasi pasien diberi amoksisilin tablet 3x500mg, asam mefenamat 

3x500mg, metilprednisolon 3x8mg, dan salap mata deksametasone 1mg, 

neomisin sulfat 3.5mg, polimiksin B sulfat 10000Si 3x/hari dioles pada kelopak 

mata kiri. Dilakukan kompres es pada kelopak mata kiri. Pasien rawat jalan dan 

dijadwalkan kontrol 3 hari kemudian. Saat kontrol tanggal 14 maret pada pasien 

dilakukan aff frost suture dan ditambahkan gel air mata buatan 3x/hari mata kiri.  

 

 

Gambar 2.3 Foto klinis pasien 1 bulan paska operasi kedua 

 

Pada tanggal 9 April pasien kontrol. Keluhan tidak ada. Pada pemeriksaan 

didapatkan pada mata kanan tinggi fisura palpebra 11 mm, MRD1 5 mm, MRD2 

6 mm, dan fungsi levator 14 mm, konjungtiva bulbi dalam batas normal. Pada 

mata kiri tinggi fisura palpebra 12 mm, MRD 6 mm, MRD2 6 mm, LF 12 mm, 

lagoftalmos 1 mm, konjungtiva bulbi dalam batas normal, kornea jernih, test 

fluoresen (-). Fenomena Bell pada kedua mata (+). Pasien didiagnosa dengan post 

repair ulang ptosis kongenital unilateral OS (reseksi levator) dan suspek 

ambliopia deprivatif OS. Dilakukan aff hecting palpebra superior, gel air mata 

buatan dilanjutkan dan dijadwalkan untuk kontrol 1 bulan yang akan datang. 

 

  

 



6 
 

III. PEMBAHASAN 

 

     Ptosis atau blefaroptosis merupakan keadaan turunnya kelopak mata atas. 

Ptosis menyebabkan berkurangnya area lapang pandang superior. Penderita 

ptosis seringkali mengangkat dagunya untuk mendapatkan lapang pandang yang 

lebih baik.1-3 Pada pasien mengeluhkan gangguan saat membaca buku dan 

seringkali harus mendongakan kepala agar dapat melihat lebih baik.  

Berdasarkan onsetnya ptosis dibedakan menjadi ptosis kongenital dan ptosis 

didapat. Ptosis kongenital yaitu ptosis yang dialami sejak lahir atau dalam tahun 

pertama kehidupan, dapat unilateral maupun bilateral, dan seringkali merupakan 

kelainan yang berdiri sendiri. Sebanyak 70% ptosis terjadi unilateral dan 68% 

ptosis kongenital terjadi pada mata kiri.1-3,5 Pada pasien mengaku keluhan 

kelopak mata atas kiri turun dialami sejak lahir dan pengukuran nilai-nilai klinis 

mata kanan yang berkaitan dengan ptosis dalam batas normal sehingga pasien 

didiagnosis dengan ptosis kongenital unilateral. 

Berdasarkan penyebabnya ptosis dibedakan menjadi miogenik, aponeurotik, 

neurogenik, traumatik, dan mekanikal. Ptosis miogenik merupakan tipe ptosis 

kongenital tersering. Ptosis kongenital miogenik terjadi akibat disgenesis m. 

levator palpebra superior (LPS) dimana komponen otot dan jaringan aponeurosis 

LPS digantikan oleh jaringan fibrosa dan adiposa dalam berbagai derajat 

sehingga menganggu kemampuan otot untuk berkontraksi dan relaksasi. Hal ini 

menyebabkan terjadinya penurunan fungsi levator, lid lag dan kadang 

lagoftalmos. Lipatan kelopak mata atas seringkali tidak ada atau terbentuk tidak 

sempurna.1-3,6 Pada anamnesis pasien tidak terdapat riwayat trauma atau benjolan 

pada mata. Keluhan kelopak mata turun tidak disertai keluhan yang mengarah ke 

kondisi okular lain seperti miosis, diplopia, fatigabilitas, ataupun gerakan 

sinkinesis. Pada pemeriksaan oftalmologis mata kiri pasien didapatkan lid crease 

minimal, fungsi levator menurun, serta adanya lid lag menyokong diagnosis 

ptosis miogenik. 

     Pada pasien ptosis penting dilakukan pemeriksaan ukuran-ukuran klinis 

seperti MRD1, MRD2, fungsi levator, posisi lipatan kelopak mata atas, dan ada 
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tidaknya lagoftalmos. Normalnya pada posisi primer palpebra superior menutupi 

limbus superior sebanyak 2mm pada area jam 12. Margin-reflex distance 1 

merupakan jarak dari margo palpebra superior ke refleks cahaya di pupil. Derajat 

ptosis diukur dengan membandingkan perbedaan posisi margo palpebra superior 

antara mata normal dan mata ptosis menjadi derajat ringan (1-2mm), sedang 

(3mm) dan berat (≥ 4 mm).1-4,6,7  Dari pemeriksaan oftalmologis didapatkan nilai 

MRD1 mata kiri pasien -1. Nilai negatif menunjukkan bahwa posisi palpebra 

superior berada di bawah refleks cahaya pupil, dimana agar refleks cahaya dapat 

tampak pada pupil harus mengangkat palpebra superior sebanyak 1mm.  

Tinggi fisura palpebra (PF/palpebra fissure) merupakan jarak vertikal margo 

palpebra superior dan inferior pada posisi mata primer. Nilai normal PF sebesar 

9.5-10.5mm. Nilai PF sama dengan nilai penjumlahan MRD1 dan MRD2.3,6 Pada 

pasien PF mata kanan 11mm, mata kiri 5mm. Nilai MRD2 kedua mata sama 

sehingga menunjukkan bahwa pada pasien terjadi ptosis palpebra superior OS. 

Tinggi fisura palpebra juga digunakan untuk menilai adanya lid lag, yaitu 

dengan mengukur PF saat pasien melihat ke bawah. Pada ptosis kongenital posisi 

palpebra yang ptosis secara tipikal lebih tinggi pada saat melihat ke bawah 

dibandingkan dengan palpebra kontralateral yang normal. Hal ini terjadi karena 

adanya disgenesis LPS yang sehingga otot tidak dapat berelaksasi sempurna. 

Pada ptosis aponeurotik didapat, palpebra yang ptosis tetap ptosis pada semua 

posisi atau arah lirikan, bahkan mungkin memburuk saat melihat ke bawah 

karena adanya relaksasi m. frontalis.1-3,6 

Fungsi levator (LF/levator function) merupakan penyimpangan maksimal 

kelopak mata atas dari posisi melihat ke bawah ke posisi melihat ke atas, dengan 

menghilangkan kerja m. frontalis. Nilai normal LF sebesar 12-15mm, dan 

dikatakan baik bila LF > 8mm, sedang bila LF 5-7mm dan buruk bila 0-4mm. 

Pada ptosis kongenital miogenik LF berkurang akibat disgenesis LPS sehingga 

tidak dapat berkontraksi dengan sempurna untuk mengangkat palpebra 

superior.3,5,6 Pada pasien nilai LF mata kanan 14mm, sedangkan mata kiri 7mm, 

menyokong diagnosis ptosis kongenital. 
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Tabel 3.1 Perbandingan ptosis kongenital dan didapat 

 Ptosis kongenital miogenik Ptosis didapat aponeurotik 

Lipat atas kelopak 

mata 

Terbentuk tidak sempurna Lebih tinggi dari normal atau absen 

Fungsi levator Turun  Mendekati normal 

Lirikan ke bawah Lid lag Eyelid drop 

Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology3 

    

     Pada pasien ptosis anak-anak penting menilai fungsi visual dan kelainan 

refraksi. Menurut Willshaw 18.7% penderita ptosis kongenital mengalami 

kelainan refraksi yang bermakna dan 14.19% mengalami strabismus. Insiden 

ambliopia pada penderita ptosis kongenital sebesar 20%. Ambliopia dapat terjadi 

akibat anisometropia, astigmatisme tinggi, strabismus, atau oklusi pupil.2,3,5 Pada 

pasien visus mata kanan 1.0, mata kiri 0.4 pinhole 0.63. Pada pasien belum 

dilakukan koreksi visus maksimal namun dapat dicurigai adanya suatu ambliopia 

deprivatif mata kiri karena posisi palpebra superior pasien menutupi aksis visual 

yang tampak dari nilai MRD1 -1. Adanya ambliopia merupakan indikasi operasi 

ptosis segera pada anak dalam usia perkembangan penglihatan. Namun pada 

pasien telah berusia 22 tahun sehingga operasi ptosis tidak memiliki pengaruh 

terhadap ambliopia yang telah terjadi. Meskipun demikian operasi ptosis pada 

pasien dapat meningkatkan area lapang pandang superior dan mengurangi 

astigmatisme bila pasien memiliki astigmatisme karena berkurangnya tekanan 

palpebra superior pada permukaan kornea.1,7 

     Pemeriksaan yang penting dilakukan sebelum tindakan operasi ptosis yaitu 

fenomena Bell, lagoftalmos dan pemeriksaan air mata. Adanya lagoftalmos, air 

mata yang kurang baik serta tidak adanya fenomena Bell merupakan predisposisi 

komplikasi post operasi ptosis seperti mata kering dan keratopati eksposur.3 

Tatalaksana ptosis kongenital yang tepat dimulai dengan menentukan 

penyebab ptosis tersebut. Teknik operasi disesuaikan dengan kondisi patologis 

yang mendasari terjadinya ptosis, derajat ptosis, fungsi levator, serta keahlian 

operator. Terdapat tiga kategori prosedur bedah ptosis yaitu external 

(transcutaneous levator advancement, internal (transconjunctival) 

levator/tarsus/Muller muscle resection, dan frontalis muscle suspensions.1-3  
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Fungsi levator merupkan parameter terpenting untuk menentukan teknik 

pembedahan. Pada ptosis dengan fungsi levator yang baik, koreksi pembedahan 

ditujukan pada aponeurosis LPS. Bila fungsi levator kurang atau tidak ada, maka 

dipilih teknik suspensi m. frontal.1-3,5,7  

 Pada ptosis kongenital tanpa risiko atau tanda ambliopia, koreksi 

pembedahan dapat dilakukan pada usia 3-5 tahun dimana telah dapat dilakukan 

penilaian fungsi levator dengan baik. Selain itu pada usia ini struktur palpebra 

telah berkembang dengan baik dan ukuran paha telah cukup untuk mendapatkan 

ukuran fasia lata yang sesuai. Bila terdapat ambliopia maka koreksi ptosis 

dilakukan lebih dini. Bila usia anak kurang dari 3-5 tahun maka dilakukan teknik 

frontal sling menggunakan material aloplastik.1-3 

 

 

Alogaritma 3.1 Tatalaksana ptosis 

                        Dikutip dari: Collins8 

 

     Sesuai dengan alogaritma di atas, dengan nilai fungsi levator mata kiri 

preoperatif 7mm pada pasien dipilih teknik reseksi levator dengan pendekatan 
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eksternal (transkutaneus). Teknik ini meningkatkan fungsi levator dengan 

melakukan pemendekan kompleks levator (otot dan aponeurosis). Aponeurosis 

LPS didapat melalui insisi pada lipatan kelopak mata atas kemudian dijahit ke 

batas superior tarsus. Operasi dimulai dengan membuat tanda pada kulit setinggi 

lid crease, dilakukan diseksi m. orbicularis, kemudian membuka septum orbita. 

Aponeurosis LPS tampak sebagai struktur merah muda keputihan di bawah 

lemak palpebra. Aponeurosis LPS direseksi sesuai kebutuhan kemudian 

dijahitkan ke sepertiga media tarsal plate dengan 3 simpul pada area sentral, 

medial dan lateral membentuk huruf U. Dapat dilakukan injeksi lidokain 2% 

dengan adrenalin (1:200.000) ke celah subkonjungtiva untuk memisahkan 

aponeurosis LPS dengan kompleks konjungtiva - m. Muller secara mudah, 

kemudian dibuat insisi horizontal pada aponeurosis LPS pada sepertiga atas 

tarsus untuk memisahkannya dari tarsus diikuti perluasan ke arah medial dan 

lateral. Lipatan mata dibuat dengan menjahitkan kulit margo palpebra dengan 

aponeurosis LPS sebanyak 3-4 jahitan.1,2,7-9 

 

 

    Gambar 3.1 Teknik operasi reseksi levator dengan pendekatan eksternal 

A. Penandaan area operasi, B. Penyuntikkan anestesi lokal  

C. Insisi kulit, D. Diseksi hingga aponeurosis levator 

E. Penjahitan LPS, F. Pemotongan LPS yang berlebih 

                                 Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
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     Keuntungan teknik reseksi levator yaitu tinggi elevasi kelopak mata dapat 

diatur intraoperatif dan menghasilkan gerakan elevasi palpebra superior yang 

alami mengikuti gerakan fisiologis palpebra. Kerugian teknik ini yaitu hasil yang 

sulit diprediksi sehingga kadang memerlukan tindakan koreksi ulang serta 

memerlukan partisipasi pasien intraoperatif.9,10,11  

     Komplikasi post operasi yang dapat terjadi berupa underkoreksi, overkoreksi, 

entropion, kontur kelopak mata yang kurang baik, dan lagoftalmos. Pada pasien 

ditemukan lagoftalmos dan underkoreksi. Lagoftalmos ringan (0.5-1.0 mm) 

ditatalaksana dengan menggunakan gel air mata buatan dan massage.1,2,5,10 

     Pada pasien dilakukan koreksi ptosis ulang 19 hari pasca operasi pertama 

dengan hasil MRD1 yang lebih baik dibandingkan operasi pertama. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Abrishami et al bahwa angka keberhasilan reseksi 

levator sebesar 78.7%, dapat meningkat setelah prosedur kedua dan ketiga. 

Penelitian Gazzola et al menunjukkan bahwa kekambuhan ptosis terjadi pada 

21.5% pasien setelah dilakukan prosedur primer. Angka operasi ulang pada 

reseksi levator sebesar 10.4%, suspensi frontalis sebesar 29.3%, dan teknik 

Fasanella-Servat sebesar 20% sesuai dengan penelitian Skaat et al.1,8 

     Agar mendapatkan hasil yang diharapkan Collins merekomedasikan panduan 

fungsi levator dan jumlah reseksi kompleks levator di bawah batas atas tarsal 

plate sebagai berikut; LF 8-10mm dilakukan reseksi jaringan 14-18mm, LF 6-

7mm dilakukan reseksi jaringan 18-22mm, LF 4-5mm dilakukan reseksi jaringan 

22-26mm. Angka ini merupakan angka estimasi. Banyaknya jaringan yang 

direseksi untuk memberikan hasil optimal disesuaikan intraoperatif. Kerjasama 

pasien untuk membuka kelopak mata penting untuk mendapatkan tinggi dan 

kontur palpebra yang baik.1,8 

Prognosis pada pasien quo ad vitam bonam karena tidak mengancam 

kehidupan, quo ad functionam bonam karena koreksi ptosis memberikan 

perbaikan yang baik, quo ad sanactionam dubia ad bonam karena adanya risiko 

rekurensi dimana dibutuhkan follow up berkelanjutan pada pasien. 
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IV. SIMPULAN 

Teknik reseksi levator dengan pendekatan eksternal merupakan salah satu 

teknik koreksi ptosis kongenital unilateral yang memberikan hasil yang baik 

pada ptosis dengan fungsi levator sedang. Dapat terjadi underkoreksi maupun 

overkoreksi pada pasien post operatif. Tindakan operasi kedua meningkatkan 

keberhasilan koreksi ptosis kongenital dengan teknik reseksi levator. 
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