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PENDAHULUAN

Kebutaan pada anak merupakan salah satu 
aspek utama dalam program Vision 2020-
RIGHT TO SIGHT World Health Organization 
(WHO). Workshop mengenai kebutaan pada 
anak telah diselenggarakan pertama kali sejak 
tahun 1990 dan isu perkembangannya  sudah 
muncul bahkan sejak 2 tahun sebelumnya. 
Pada waktu itu, hampir 3/4 jurnal jurnal-jurnal 
epidemiologi membahas mengenai kebutaan 
anak , seperti salah satunya adalah hubungan 
antara peningkatan pengetahuan ibu dengan 
pencegahan kebutaan pada anak dan faktor 
faktor penyebab sikatrik kornea pada anak. 
Buta pada anak memberikan efek langsung 
terhadap perkemabangan anak itu sendiri. 
Kondisi ini menyebabkan perubahaan sikap, 
psikologis, serta emosional anak. Sebuah studi 
di amerika juga telah mempublikasikan 
hubungan anatara kebutaan pada anak dengan 
tingaktan perceraian orang tua yang tinggi atau 
orang tua yang tidak bekerja akibat kondisi ini 
yang kemudian menjadi beban dalam 
ekonomi.1,2 

3 Alasan mengapa kebutaan 
anak menjadiperioritas dalam 
vision 2020 Right to sight

“Blind-year buta pada 
Anak bernilai dua kali 
lipat pada kebutaan 
akibat katarak oleh 

orang dewasa”

“Banyak faktor 
penyebab kebutaan 

anak yang dapat 
dicegah dan dioba8 

dari awal”

“kebutaan pada anak 
disertai oleh kondisi yang 

dapat meningkatkan 
mortalitas anak seper0 

defisiensi vitamin A, 
sehingga memiliki nilai 
urgensi yang berbeda 

dengan dewasa”
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Menghadapi kebutaan pada anak akan 
menjadi tantangan tersendiri bagi pemberi 
layanan kesehatan mata. Kesehatan mata 
anak tidak serupa dengan kesehatan mata 
dewasa dalam ukuran kecil, melainkan 
suatu sistem penglihatan sempurna yang 
masih berkembang sesuai dengan usia. 
Keterlambatan penanganan kebutaan pada 
anak  dapat menyebabkab kondisi 
ambliopia yang tidak dapat dikoreksi. 
Oleh Karena itu dalam penanganan 
kebutaan pada anak memilik level urgensi 
yang tinggi jika dibandingnkan dengan 
penanganan pada dewasa. 

Buku kebutaan pada anak ini kami susun 
untuk memberikan gambaran mengenai 
epidemiologi kebutaan pada anak serta 
program program preventif yang dapat 
dilakukan sehingga pelayanan kesehatan 
mata dapat berjalan secara komprehensif 
dan berkesinambungan.
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 DEFINISI 
KEBUTAAN 
ANAK

UNICEF mendefinisikan anak sebagai 
individu dengan usia di bawah 16 tahun, 
sedangkan WHO mendefinisikan buta 
sebagai tajam penglihatan di bawah 3/ 60, 
atau luas lapangan pandang < 10 derajat 
dari lapangan pandang sentral. Kebutaan 
pada anak didefiniskan sebagai kondisi 
anak berusia < 16 tahun dengan tajam 
penglihatan  <3/60 atau lapangan pandang 
< 10 derajat dari sentral.3,4

PREVALENSI 
KEBUTAAN 
ANAK Kasus kebutaan pada anak bukanlah hal 

yang mudah dijumpai. Mendapatkan 
angka perkiraan prevalensi yang tepat 
untuk kebutaan pada anak tidak sama 
dengan orang dewasa. Banyak faktor yang 
mempengaruhi perhitunagan prevalensi 
ataupun tantangan dalam pengukuran 
t a j a m p e n g l i h a t a n . B a t a s U s i a , 
kemampuan verbal, penyakit penyerta, 
serta faktor faktor lain yang membuat 
penelitian prevalensi yang sudah ada tidak 
dapat dibandingkan dengan yang lainnya. 
Untuk memperkirakan prevalensi kebutaan 
anak studi potongan lintang ( cross 
sectional ) tetap menajdi baku emas, 
meskipun berbagai sumber data dapat 
dilakukan seperti survei, dri rumah ke 
rumah, pada sekolah rehabiltasi, atau 
dengan Key informant method.5,6

Data Prevalensi
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Prevalensi kebutaan anak sangat 
bervariasi, angka  yang dilaporkan 
berbeda hingga 10 kali lipat antara 
negara berpenghasilan Baik atau maju 
dengan negara berpenghasilan rendah. 
Pe n e l i t i a n m e n u n j u k a n b a h wa 
prevalensi kebutaan anak bervariasi 
antara 0,1/1000 anak di negara maju 
dan 1,1/1000 anak di negara yang 
miskin.  Secara global prevalensi 
kebutaan anak diperkirakan antara 3 
sampai 15 per 10.000 anak di seluruh 
Dunia.5,6 

Prevalensi Kebutaan 
pada Anak

1,14 
Anak yang buta, di 
dunia ( tahun 2015)

JUTA 45% 
Penyebab Buta pada 
anak yang dapat 
dicegah 

10x lipat
Perbedaan prevalensi Antara 
negara maju dan negara 
miskin. Pada negara miskin 
kebutaan Anak mencapa 9 per 
10.000 anak

Prevalensi 
Kebutaan linear 
dengan angka 
kematian balita
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 Negara Ekonomi maju

Kanada
Irlandia
Denmark
Finlandia
Islandia
Norwegia

2006
2004
1993
1993
1993
1993

Local register
Multiple
Register
Register
Register
Register

0-19
0-15
0-15
0-15
0-15
0-15

0,00
0,50
0,41
0,15
0,19
0,15

Middle-East Crescent
Iran
Oman
Israel
China

India

2008
2002
2000
2004
2008
1996-2000
2008
2002
1995-97
1996
2007

KIM
Survey all ages
Register
Survey
Survey
Survey
HtH Survey
Survey
Survey
CBR
KIM

0-15
0-14
0-18
0-6
3-6
0-15
0-15
0-15
0-19
0-15
0-15

0,40
0,80
0,45
0,33
0,28
1,05
1,06
0,62
0,75
0,95
0,62

Asia lain dan Kepulauan

Malaysia
Banglades
Mongolia
Fiji

1996
2002
1999-2000
2000-07

Survey
KIM
Multiple
Multiple
Multiple

0-19
0-15
0-15
0-15

0,82
0,78
0,19
0,36

Afrika bahagian sahara

Etiopia
Sudan
Malawi
Ghana
Tanzania

2006
2003
2008
2005
2009

Survey
HH cluster
KIM
KIM
Multiple

0-15
0-15
0-15
0-15
0-15

1.00
1,38
0,90
0,74
0,17

NEGARA TAHUN SUMBER DATA USIA PREV/1.000

PREVALENSI KEBUTAAN ANAK OLEH WORLD BANK REGION

HtH : House to house ; KIM (Key informant method ) ; HH (Household) ; CBR 
(Community based rehabilitation)
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Hubungan prevalensi terhadap angka 
kematian balita

Prevalensi kebutaan pada anak memiliki 
terkaitan yang kuat terhadap angka 
kematian balita di negara tersebut. Hal ini 
disebabkan oleh karena kebutaan pada 
anak yang sering disertai dengan kondisi 
atau penyakit penyerta yang beresiko 
terhadap kematian. Seperti, kelainan 
k e k u ra n g a n v i t a m i n A , c a m p a k , 
meningitis, tumor, sindroma rubela 
kongenital dan lainnya.  

Sebagai contoh, pada tahun 1980 telah 
diketahui secara jelas bahwa anak dengan 
penyakit xeropthalmia memiliki angka 
kematian yang tinggi akibat kekurangan 
vitamin A dibandingkan dengan yang 
tidak. program pemberian suplemen 
vitamin A kemudian di lakukan  dan 
diberikan pada balita berusia 6 - 59 bulan. 
Hingga saat ini sudah banyak negara 
dengan coverage vitamin A yang diatas 
80%.6 

Pengkoveran area yang mendapatkan 
suplementasi vitamin A tahun 2014
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Dan angka kebutaan juga diamati 
menurun dari tahun ke tahun. Hingga saat 
ini diketahui secara global angka kebutaan 
terhadap anak menurun sebesar 24 % dari 
tahun 1990.3,6 

1990

19992010

2015

1,5 juta anak

1,4 juta anak1,26 juta anak

1,14 juta anak
Penurunan prevalensi kebutaan Anak sejak 
tahun 1990

“Angka 
kema0an 
balita per 
Wilayah”

Es0masi 
kebutaan 

0ap Wilayah
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Angka perkiraan prevalensi kebutaan anak  
dalam suatu negara dapat dinilai dengan 
menggunakan perhitungan matematika 
terhadap prevalensi angka kematian balita. 
Untuk mengestimasi angka kebutaan maka 
jumlah populasi suatu penduduk harus 
dikalikan dengan proporsi Anak dalam 
suatu populasi dan dikalikan lagi dengan 
prevalensi angka kematian balita per 1000 
anak.2,3  

MEMPERKIRA-
KAN ANGKA 
KEBUTAAN 
ANAK

Estimasi/juta populasi =

Jumlah 
populasi 

Proporsi 
Anak dalam 

suatu 
puopulasi

Prevalensi 
angka 

kematian 
balita per 
1000

x x

Prevalensi 
kematian balita 
per 1000 anak

Jumlah 
populasi 
( misalnya 
1.000.000 )

Jumlah proporsi 
Anak  populasi 
( 40% ) Misalkan 0,5 /1000 

angka kematian balita

Maka estimasi kebutaan anak adalah 
1.000.000 x 40/100 x 0,5/1000 = 200
200 Anak buta dalan 1 juta populasi anak

8



 

PERUBAHAN 
DEMOGRAFI 
DAN ANGKA 
KEMATIAN 
BALITA SAAT INI

Dari estimasi perhitungan tersebut, maka 
prevalensi kebutaan dapat diperkiraakan 
dengan menggunakan tabel ini. 

ANGKA 
KELAHIRAN 

BALITA PER 1000 
KELAHIRAN 

PERKIRAAN 
PREVALENSI PER 
1000 ANAK

0-19
20-39
40-59
60-79
80-99
100-119
120-139
140-159
160-179
180-199
200-219
220-239
240+

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Perkiraan  prevalensi 
kebutaan anak dengan 

menggunakan angka 
kemarian balita

Sejak tahun 1988, jumlah anak berusia 
0-15 tahun meningkat dari 930 juta anak 
pada tahun 1950 menjadi 2 miliar anak 
hingga saat ini. Kecepatan peningkatan   
jumlah anak  tidak begitu cepat, bahkan 
di negara maju  (upper-middle-income 
country (UMIC)) grafik peningkatan 
jumlah anak tetap stabil. Pada negara 
d e n g a n l o w - i n c o m e c o u n t r y , 
peningkatan jumlah Anak semakin 
meningkat dan diperkirakan mencapai 
492 juta anak pada tahun 2050. 
Sebaliknya, angka kematian balita juga 
berkurang seiring dengan semakin 
baiknya penyebaran imunisasi penyakit 
campak dan pemberian suplemen 
vitamin A pada anak.3,6 
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Populasi Anak 
berusia 0-15 
tahun  sejak 
tahun 1950 - 
2050 

INSIDENSI 
KEBUTAAN ANAK

Tidak banyak penelitian epidemiologi 
yang membehas inidensi kebutaan anak 
hingga saat ini. Beberapa negara maju 
telah menggunakan sistem registrasi 
untuk mengobservasi insidensi kebutaan 
pada anak. Sebagai contoh di negara UK, 
British Childhood Visual Impairment 
study menemukan terdapat setidaknya 
439 anak yang didiagnosa buta dalam 1 
tahun. Dari total anak yang terdiagnosa, 
77% nya ( 336 anak ) disertai dengan 
penyakit penyerta. Dalam penelitian ini 
juga disebutkan bahwa insidensi tahunan 
yang paling tinggi terjadi pada kelompok 
usia 1 tahun pertama kehidupan dengan 
insiden 4.0 per 10.000 kelahiran hidup.3 

10
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Inggris Di salah satu negara 

bagian , insidensi 
sebesar 4.0/10.000 
kelahiran hidup , pada 
anak berusia 0-12 tahun

1984-1998

Israel insidensi sebesar 
0,7/10.000 kelahiran 
hidup , pada anak 
berusia 0-4 tahun

1999

Kuwait insidensi sebesar 
0,56/10.000 person 
year , pada anak 
berusia 0-20 tahun

2000-2004

Scandinavia insidensi sebesar 
0,8/10.000 children/ 
year

Hingga saat ini data insidensi di negara 
berkembang belum dapat ditemukan, 
namun diperkirakan terdapat 500.000 
a n a k y a n g b u t a d a l a m s e t i a p 
tahunnnya.3,7 

PREVALENSI 
KEBUTAAN ANAK 
DI INDONESIA

Penelitian epidoemiologi prevalensi 
kebutaan anak di indonesia masih blm 
bnyak dijumpai. Salah satu studi yang 
d i lakukan o leh Muhi t dkk yang 
menggambarakan prevalensi kebutaan 
anak di daerauh urban dan rural ( sumba 
dan Yogyakarta ) menunjukan angka 
prevalensi yang cukup tinggi. Studi 
dilakukan dengan metode key informant 
method di sekolah luar biasa dan 
program rehabilitasi di daerah setempat. 
Hasil studi menunjukan prevalensi 
kebutaan anak didaerah rural 0,25 per 
1000 anak, dan 0,23 per 1000 anak di 
daerah urban.7 
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PENYEBAB 
KEBUTAAN ANAK

Dinegara negara maju, pengambilan data 
penyebab kebutaan anak dapat diperoleh 
dari pusat register data di negara 
tersebut. Walaupun data dapat diperoleh 
dengan baik, namun bias seleksi juga 
dapat muncul saat pengambilan data. 
Sebaga i con toh juga pada saa t 
oftalmologis mendiagnosa kebutaan 
mungkin juga terdapat bias observasi 
diddalamnya. Begitu juga pada anak 
dengan gangguan sistem saraf pusat  
sering tidak mendeteksi kelaianan 
kebutaan yang terisolasi didalamnya.  
Pada negara berkembang, pusat register 
data belum tersedia . Oleh Karena itu, 
temuan terhadap penyebab kebutaan 
anak dapat dilakukan dengan dua cara 
a n t a r a l a i n C o m u n i t y b a s e d 
rehabilitation (CBR) dan Key Informant 
methods (KIM). Kedua metode dapat 
digunakan untuk menemukan penyebab 
kebutaan yang dapat menggambarkan 
populasi.3,8  

Selain CBR dan KIM terdapat juga 
metode pemngambilan data dari program 
sekolah khusus. Pengambilan data 
penyebab kebutaan di sekolah khusus 
mungkin dapat menemukan sampel yang 
banyak dalam setiap pengukuran, namun 
metode ini juga menimbulkan bias 
seleksi yang mana sering sekali siswa di 
sekolah khusus tidak menggambarkan 
kasus kebutaan anak pada populasi 
tersebut.3  

Pengambilan Data

Pusat 
Registrasi

Community 
based 

Rehabilitation

Key 
Informant 
Methods

Pendidikan 
sekolah 
khusus

Metode pengambilan data 
penyebab kebutaan

Sebagai 
contoh, 
yayasan 
kebutaan / 
disabilitas 
didaerah 
setempat

KIM 
merupakan 
metode 
dengan cara 
menginterview 
orang yang 
dipercaya 
memiliki 
hubungan 
dengan grup 
yang diteliti
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 Klasifikasi penyebab kebutaan anak

WHO telah mengembangkan suatu 
sistem untuk  mengklasifikasikan 
penyebab kebutaan pada anak. sistem 
ini bahkan juga sudah diaplikasikan 
dalam bentuk software sehingga 
seluruh pelayanan kesehatan mata 
dapat menggunakannya. Kebutaan 
pada anak diklasifikasikan menjadi dua 
cara.

Pertama berdasarkan anatomi, yaitu 
organ pada mata yang memiliki peran 
t inggi menyebabkan te r jadinya 
kebutaan. Apakah kebutaan berasal 
dari kondisi bola mata, kornea, lensa, 
uvea, retina, optik nerve, dan faktor 
lainnya. Kedua adalah berdasarkan 
etiologi yang menilai penyebab 
kebutaan berdasarkan onset terjadinya 
penyakit seperti apakah kebutaan 
karena faktor herediter, intra uterine, 
perinatal , dan anak anak.2 

Bagian pengisian 
e0ologi kebutaan 

berdasarkan 
e0ologi

Bagian pengisian 
e0ologi kebutaan 

berdasarkan 
antomi

Survei sistem klasifikasi 
kebutaan anak dari WHO
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VARIASI 
PENYEBAB 
KEBUTAAN ANAK

Penyebab kebutaan Anak berbeda 
antara satu wilayah dengan wilayah 
lainnnya. Sebagai contoh, pada negara-
ngeara dengan pasar ekonomi yang 
baik, sebahagian besar angka kebutaan 
anak disebabkan oleh gangguan pada 
sistem saraf pusat. Negara dengan 
ekonomi menengah sebagian besar 
disebabkan oleh retinopathy of 
prematurity (ROP), dan pada negara 
bagian sub sahara afrika, penyebab 
kebutaan anak masih disebabkan oleh 
sikatrik kornea akibat penyakit campak 
maupun kekurangan vitamin A. 

Perbedaan ini dipengaruhi oleh 
d e m o g r a fi p e n y a k i t d a n 
penyebarannya. Selain itu tingginya 
angka kematian balita. di negara 
bag ian saha ra suba f r i ka , j uga 
menunjukan sulitnya akses Pelayanan 
Kesehatan pada daerah tersebut, dan 
selaras dengan angka kebutaan yang 
juga tinggi di area tersebut. Secara 
global penyebab kebutaan anak 
disebabkan oleh kelainan kornea, 
diikuti dengan katarak dan kelainan 
pada retina.3,10

50 % kebutaan di 
negara ekonomi 

rendah disebabkan 
oleh buta akibat 
kelainan kornea

10-20% kebutaan 
disebabkan oleh 

karena katarak anak

ROP merupakan 
kelainan retina yang 

banyak menyebabkan 
kebutaan pada anak
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 NEGARA TAHUN

PENYEBAB KEBUTAAN

Established market economics
Inggris

Scotlandia
Amerika
Sweden
Hongkong

2010
2008
2004
2007
1997
2005

SSP (51%)
SSP (38%)
SSP (47%)
SSP (33%)
SSP (57%)
Retina (48%)

Retina (30%)
Lainnya
Retina (20%)
Retina (27%)
Retina (33%)
SSP (17%)

uvea (7%)

Bola mata (5%)
Bola mata (5%)
Glaucoma (12%)

Bola mata (7%)

Unknown (5%)
Lensa (5%)
Kornea (12%)

Former Socialist economics
Polandia 2001 Optik atropi (22%) ROP (19%) Lensa (14%) Miopia (12%)

Latin American and Caribbean
Brazil 2007 Retina (45%) Glaukoma (11%) SSP (8%) Bola mata (4%)
Middle East Crescent
Iran
Turki
Saudi Arabia

2005
2004
2006

Retina (51%)
Retina (25%)
Retina (62%)

Lensa (14%)
Lensa (23%)
Glaukoma (14%)

Optik atropi (10%)
Optik nerve(11%)
Optik atropi(12%)

Kornea (9%)
Kornea (2%)
Lainnya (12%)

China/India
India 2006

2008
2009

Bola mata (41%)
kornea (36%)
Bola mata (41%)

kornea (22%)
Bola mata  (32%)
Retina (20%)

Retina (11%)
Lensa (11%)
Lensa (14%)

lensa (6%)
Retina (6%)
Kornea (14%)

Other Asia and Islands
Malaysia 
Nepal
Myanmar
Indonesia
Banglades

2002
2009
2009
2007
2007

Lensa (22%)
Kornea (36%)
Kornea (44%)
Bola Mata (36%)
Lensa (33%)

Retina (21%)
Retina (20%)
Bola mata (21%)
Retina (19%)
Kornea (27%)

Whole eye (17%)
Bola mata (13%)
lensa (14%)
Kornea (16%)
Bola mata (13%)

Kornea (15%)
Lensa (13%)
Retina(7%)
Lensa (16%)
Retina (13%)

Sub-sahara Africa
Kenya 
Malawi
Uganda
Tanzania
Etiopia

2009
2009
2009
2009
2003

Retina (16%)
Kornea (23%)
Retina (22%)
Kornea (35%)
kornea (62%)

Optik nerve (16%)
Bola mata (20%)
Kornea (20%)
Bola mata (18%)
Optik nerve (10%)

Kornea (13%)
Lensa (12%)
Optik nerve (16%)
Retina (15%)
Lensa (10%)

Bola mata (13%)
R. eror (10%)
Lensa(15%)
Lensa (14%)
Uvea (9%)

SSP : Sistem saraf pusat ; R eror  ( Refraktif eror )

PENYEBAB  KEBUTAAN ANAK OLEH WORLD BANK REGION
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KEBUTAAN ANAK 
YANG DAPAT 
DICEGAH

S e b a h a g i a n b e s a r d a t a y a n g 
dikumpulkan oleh WHO terhadap 
penyebab kebutaan anak merupakan 
penyakit atau kondisi yang dpat 
dicegah. Terdapat setidaknya 30-73%  
penyebab kebutaan anak yang dapat 
dihindari, seperti kebutaan akibat 
kelainan kornea. Kondisi ini dapat 
dicegah dengan pemberian vitamin A, 
p e n c e g a h a n p e nya k i t c a m p a k 
(measles), penanganan yang tepat 
terhadapa oftalmia neonatorum dan  
pemberian edukasi terhadap bahaya 
penggunaan bahan bahan traditional 
untuk mencuci mata. Selain itu, untuk 
kasus katarak , glaukoma, dan ulkus 
kornea, apabila temuan kasus dapat 
dilakukan secara cepat dan tepat, maka 
kebutaan dapat dihindari. Tidak Hanya 
itu, apabila kondisi kongenital seperti 
kongenital katarak dan sikatrik kornea 
dapat dilakukan tindakan operasi 
sesegera mungkin maka kebutaan 
dapat dihindari.2,6

Retinopaty of 
Prematurity 
(ROP)

Katarak 
Glaukoma

Melakukan 
tindakan skrining 
setiap bayi baru 

lahir oleh pediatrik 
dan orang tua bayi

Skrining pada semua 
bayi dengan berat 

badan Lahir di bawah 
1500 gram oleh 
oftalmologist

Contoh kegiatan yang dapat 
dilakukan untuk mencegah 
kebutaan pada anak
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MENGONTROL 
KEBUTAAN ANAK

 Mengontrol kebutaan pada anak dapat 
dilakukan dengan 2 metode. Pertama 
yaitu melalui suatu integrasi yang Baik 
ke da lam s i s tem Kesehatan d i 
Pelayanan kesehatan dan kedua, 
melalui program atau kegiatan khusus 
untuk mengurangi penyebab kebutaan 
secara spesifik. Kedua metode ini dapat 
di lakukan dengan menggiatkan 
program preventif baik dalam tahap 
primer, sekunder, maupun tersier. 
Dalam mengontrol kebutaan pada 
anak, sistematika tindakan yang 
dilakukan harus dapat memfasilitasi 
anak hingga tuntas. Apakah Anak yang 
buta dapat di lakukan t indakan 
preventif atau tidak.2,10

Mendiagnosa buta pada anak dan 
memeriksa penyebab kebutaannya

Melakukan pembedaan apakah 
penyebab kebutaannya dapat 

dicegah atau diobati ? 

PREVENTIF

PRIMER SEKUNDER TERSIERREHABILITATIF

Mencegah Sebelum 
terjadinya penyakit

Mencegah 
terjadinya 

perburukan dan 
kebutaan pada anak

Mengembalikan 
tajam penglihatan

Memberikan 
edukasi dan 

layanan low vision

Ya

Tidak

Sistematika program mengontrol 
kebutaan anak
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 LEVEL 
ANATOMI

PREVENTIF 
PRIMER

PREVENTIF 
SEKUNDER

PREVENTIF 
TERSIER

KORNEA Pemberian 
Nutrisi, edukasi 
dan imunisasi 
terhadsa campak 
(measles)

Penanganan 
dini terhadap 
penyakit 
kornea

Kornea graft dan 
Pelayanan low 
vision

LENSA Imunisasi Rubela, 
dan konsultasi 
genetik

Pembedahaan
, tatalaksana 
ambliopia

Kontrol yang 
rutin terhadap 
kelainan refraksi 
paska tindakan

RETINA
Mencegah terjadinya 
kelahiran prematur 
atau berat bayi 
rendah, mencegah 
terjadinya hipoxia

Skrining ROP, 
dan 
Pengobatan 

Pelayanan Low 
vision

GLAUKOMA
Imunisasi Rubela, 
dan konsultasi 
genetik

Penanganan 
pembedahan 
awal , dan 
kontrol yang 
Baik

Pelayanan Low 
vision

OPTIK 
NERVE

Pelayanan 
antenatal dan 
perinatal yang 
Baik

——————

BOLA 
MATA 
(GLOBE)

Mencegah 
penggunaan obat 
obat selama 
kehamilan

——————

Pelayanan Low 
vision

Pelayanan Low 
vision

MENGONTROL KEBUTAAN ANAK BERDASARKAN PENYAKIT
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KATARAK 
PADA ANAK

Kondisi kekeruhan 
pada lensa yang 

terjadi pada anak 
usia 0-15 tahun

15% PENYEBAB 
KEBUTAAN          
ANAK

3O ANAK / JUTA 
POPULASI YANG BUTA 
AKIBAT KATARAK
SETIDAKNYA 10 KASUS 
BARU / JUTA POPULASI / 
TAHUN 

25 % 
disebabkan 
faktor 
herediter

20 % 
disebabkan 
penyakit 
Rubela

5 % 
disebabkan 
faktor lainnya

50% 
Masih tidak diketahui 

penyebabnya

 Kontrol dapat dilakukan dengan 
pencegahan primer ( imunisasi rubela), 
sekunder ( tatalaksana afakia dan 
ambliopia) , dan tersier ( tindakan 
operasi dengan lensa intraokular dan 
kontrol yang Baik ).2,6

1 setiap 20.000 kelahiran bayi hidup
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GLAUKOMA 
PADA ANAK Peningkatan tekanan 

intraokular pada anak 
yang menyebabkan 
kerusakan pada saraf 
optik1-10% 

PENYEBAB 
KEBUTAAN          
ANAK

  Glaukoma anak disebabkan oleh 
faktor primer seperti hereditas dan 
sekunder seperti penyakit rubela dan 
anomali. Kontrol dapat dilakukan 
dengan pencegahan primer ( imunisasi 
rubela), sekunder ( tatalaksana 
diagnosa dan pembedahan) , dan 
tersier ( layanan low vision ).2,3,4

INSIDENSI 
1/10.000 

KELAHIRAN 
BAYI       

HIDUP

SETIDAKNYA 1-2 KASUS 
BARU / JUTA POPULASI / 

TAHUN 
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SKRINING 
RETINOPATHY OF 
PREMATURITY 
(ROP)

ROP menyebabkan kurang lebih 20% 
kebutaan pada anak. Insiden penyakit 
ini sekitar 4  kasus / 10.000 kelahiran. 
Penanganan ROP dilakukan pada 
penyakit dengan stage 3 yaitu adanya 
penebalan jembatan fibrovaskular dan 
turtositas dari pembuluh darah retina, 
dengan pemberian terapi laser atau 
krioterapi. Kesadaran yang tinggi 
terhadap skrining ROP  sebagai 
tindakan untuk mengontrol penyakit ini 
harus dilakukan baik oleh pediatrik 
dan oftalmologis. Program Skrining 
ROP dapat dilakukan pada tempat 
pelayanan kesahatan dengan angka 
kunjungan kebutaan akibat ROP 
sebesar 10%, atau di unit neonatorum 
dimana terdapat sekitar 100 bayi per 
tahun yang memiliki berat badan Lahir 
dibawah 1500 gram dan bertahan 
hingga 6 minggu. Adapun sistematik 
program skrining ROP dapat dilihat 
pada skematik di bawah ini.3,5

SKRINING

Bayi dengan 
berat badan lahir 
> 1500 gram dan 
usia gestational 
> 32 minggu

Bayi dengan 
berat badan lahir 
< 1500 gram dan 
usia gestational 
< 32 minggu

Skrining setiap 2 minggu dari 
usia 6 mingggu setelah kelahiran

Stage 3 plus 
threshold

22% mendapatkan hasil 
yang tidak diharapkan 

75% mendapatkan 
perbaikan. ( kontrol 

terhadap strabismus dan 
kelaunan refraksi )

36 minggu, atau zona 3 
tervaskularisasi 

Evaluasi untuk kelainan 
refraksi dan strabismus

Tidak

Skrining ROP
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 minggu

2 4 6 8 10 12

SKRINING

Jika ROP

JADWAL SKRINING ROP

Bayi baru lahir Skematik jadwal 
skrining pada anak 
apabila dijupai ROP

MENGONTROL 
KEBUTAAN ANAK 
AKIBAT KELAINAN 
REFRAKSI 

Terdapat sekitar 5000 Anak yang 
berusia 5-15 tahun / 1 juta populasi 
yang memiliki kelainan refraksi besar 
dari -1.00 dioptri pada kedua mata. 
Tujuan dari kegiatan preventif ini 
adalah untuk mendeteksi kelainan 
refraksi yang membutuhkan koreksi 
kacamata. Untuk ukuran koreksi 
berkisar 1 dioptri untuk miopia, 1,5 
dioptri untuk astigmatisme, dan 3 D 
untuk hiperopia.  Adapun strategi 
preventif yang dapat direkomendasikan  
adalah sebagi berikut.2,3Strategi :

Jika memungkinkan, lakukan skrining pada semua anak 
berusia 10-15 tahun

Mengunakan penglihatan binokular 20/40 atau kurang 
untuk mengidentifikasikan kelainan refraksi sedang 
dan berat
Berikan kacamata koreksi jika miopia 1 dioptri, 
astigmatisme 1,5 dioptri, atau  hipermetropia sebesar 3 
dioptri pada kedua mata.
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RANGKUMAN Penanganan terhadap kebutaan anak 

h a r u s d i p a h a m i o l e h b a n y a k 
oftalmologist, pediatrik serta para 
pemberi Pelayanan kesehatan mata 
serta pemegang pemegang keputusan 
tertinggi di suatu negara. Sebagian 
besar penyebab kebutaan anak dapat 
dicegah dengan program sederhana 
yang dapat diaplikasikan dalam praktek 
sehari hari. Edukasi merupakan faktor 
utama yang mungkin dapat dilakukan. 
Member i pen je lasan mengena i 
pentingnya nutrisi dan pengendalian 
penyakit infeksi. Selain itu program 
program skrining juga dapat dilakukan 
pada bayi dan balita dengan katarak, 
glaukoma, kelainan retina dan juga 
kelainan redraksi.  

Adanya pergeseran penyebab kebutaan 
dari kekeruhan kornea menjadi akibat 
ROP, katarak dan glaukoma menjadi 
tantangan tersendiri untuk memperkuat 
pondasi dalam menjalankan kegiatan 
preventif dan rehabilitatif. Kerjasama 
yang baik dan berkesinambungan tetap 
dilakukan untuk memperbaiki sistem 
dalam mengurangi angka prevalensi 
kebutaan anak.
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