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Retinopati diabetika merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sekelompok lesi pada 
retina atau fundus pasien yang telah memiliki Diabetes Tipe 1 atau 2 selama beberapa tahun 
dan masuk ke dalam kelompok penyakit Diabetic Eye Disease. (1)(2) Kelainan yang terjadi pada 
pembuluh darah di retina akibat diabetes seringkali menyebabkan gangguan penglihatan 
hingga kebutaan.(3) Kondisi mata yang menyebabkan gangguan hingga kebutaan ini 
merupakan fokus utama dari langkah intervensi maupun pencegahan.(1)(3) 
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 seluruh dunia 

terdapat 2.2 milyar orang 
dengan gangguan penglihatan 
, diantara nya 146 juta orang 
disebabkan oleh retinopati 
diabetika.(3) Menurut 
International Diabetes 
Federation, terdapat 463 juta 
orang yang hidup dengan 
Diabetes di seluruh dunia. 
Orang dengan Diabetes 
memiliki resiko mengalami 
komplikasi yang serius dan 
mengancam jiwa, sehingga 
akan terjadi peningkatan 
kebutuhan terhadap  
pelayanan kesehatan dan 
penurunan kualitas hidup.(2) 
 

 

 

Tren orang dengan Diabetes akan terus naik, 
diperkirakan pada 2030 akan terdapat 449.6 juta 
penderita berada di negara dengan penghasilan 
menengah,  termasuk di Indonesia dengan 
estimasi penderita 13.7 juta orang.(2) Dengan 
meningkatnya kemungkinan penderita Diabetes 
maka kemungkinan akan muncul juga penderita 
Retinopati Diabetika baru setiap tahunnya. 
Kehilangan penglihatan dapat memengaruhi 
kualitas hidup dan produktivitas yang 
berdampak pada kondisi ekonomi individu yang 
menderita nya maupun lingkungan di 
sekitarnya.(2)  
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Dikatakan bahwa pada satu 
waktu, pasien Diabetes akan 
mengalami komplikasi 
Retinopati Diabetika dan 1/3 
nya akan menderita 
retinopati yang mengancam 
penglihatan. (4) Organisasi 
Kesehatan Dunia 
menerbitkan panduan WHO 
Universal Eye Health: A 
Global Action Plan 2014-2019 
untuk mengurangi prevalensi 
gangguan penglihatan dan 
kebutaan yang bisa dicegah, 
salah satunya penyakit mata 
akibat Diabetes.(2)(5) 
Gangguan penglihatan 
sedang - berat hingga 
kebutaan akibat retinopati 
diabetika diderita oleh 3 juta 
orang di dunia, dan masuk ke 
dalam kategori kebutaan 
yang bisa dicegah atau belum 
tertangani.(3) 

Sayangnya, komplikasi akibat retinopati 
diabetika jarang terdeteksi karena pelayanan 
kesehatan mata seringkali terlupakan dalam 
penanganan komprehensif pasien Diabetes dan 
pasien juga tidak memiliki kesadaran untuk 
memeriksa kan kondisi mata nya secara 
berkala.(4) Untuk mengakomodir pelayanan 
kesehatan mata yang baik bagi pasien Diabetes 
dibutuhkan kerjasama dan komitmen dari 
berbagai pihak.                     
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Integrated 
Eye Care 
 

Pelayanan kesehatan yang 

terintegrasi dibutuhkan dengan 

pendekatan yang terkoordinasi 

terhadap Diabetes untuk 

menanggulangi komplikasi nya. 

Sistem integrasi ini membutuhkan 

adanya pelayanan kesehatan yang 

disediakan di setiap tingkat fasilitas 

layanan kesehatan (primer, 

sekunder dan tersier). Pelayanan 

kesehatan yang tersedia di seluruh 

tingkatan akan memudahkan pasien 

melakukan pemeriksaan dan 

mendapat terapi di mana pun dan 

kapan pun secara efektif dan efisien. 

Beberapa strategi yang dapat 

digunakan sebagai langkah integrasi 

pelayanan retinopati diabetika:(4) 

1. Integrasi pemeriksaan mata 

ke pelayanan Diabetes rutin 

atau fasilitas kesehatan 

primer 

2. Integrasi kondisi Diabetes ke 

pelayanan komprehensif 

mata primer  

3. Pelayanan rujukkan vertikal 

dan horizontal yang 

terintegrasi 

4. Integrasi dari kebijakan 

retinopati diabetika, panduan 

dan pelatihan ke dalam 

kebijakan Nasional dalam 

suatu negara 
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Pilihan intervensi efektif tersedia untuk mengurangi resiko kerusakan pada mata dan 

penglihatan, meskipun kondisi penyakit yang dimiliki masyarakat juga beragam. Beberapa 

langkah di bawah ini merupakan kunci untuk melakukan intervensi: 

1. Promosi Kesehatan 

Kegiatan ini bertujuan mempertahankan taraf kesehatan masyarakat, mendukung 

masyarakat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan literasi kesehatan. Contoh 

kegiatan promosi kesehatan yang dapat dilakukan adalah mengingatkan pentingnya 

melakukan pemeriksaan mata berkala di kalangan orang lanjut usia dan pasien 

Diabetes atau disebarkannya media cetak (poster, brosur, leaflet) berisi informasi 

terkait penyakit Retinopati Diabetika. 

2. Pencegahan Penyakit 

Intervensi yang terkait pencegahan di bidang pelayanan kesehatan mata dapat dibagi 

menjadi a) Mencegah munculnya insidensi penyakit mata dengan berfokus pada 

penyebab serta faktor resiko dan b) Langkah yang diambil dalam rangka pencegahan 

munculnya penyakit mata yang terjadi akibat kondisi kesehatan lainnya pada tubuh. 

3. Terapi Penyakit 

Tatalaksana dibutuhkan terutama untuk menghilangkan gejala yang muncul dan 

menghentikan/memperlambat progresivitas gangguan penglihatan. Retinopati 

diabetikan merupakan kondisi yang menantang karena diperlukan tatalaksana 

berkala yang didahului program penapisan yang baik guna mendeteksi kelainan di 

tahap awal serta melakukan intervensi (misalnya terapi laser, injeksi atau modalitas 

lainnya) ketika kelainan sudah terjadi.  

4. Rehabilitasi  

Beberapa kondisi retinopati diabetika yang lanjut menyebabkan gangguan 

penglihatan hingga kebutaan, ketika terdeteksi dan terdiagnosis pada kondisi ini 

maka pasien membutuhkan rehabilitasi. Rehabilitasi berfungsi untuk 

mengoptimalkan fungsi penglihatan yang ada dan membuat pasien dapat 

beradaptasi pada konsekuensi sosial, psikologis, emosional dan ekonomi di 

sekitarnya. 
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 PRIMER SEKUNDER 
 
 

TERSIER 
 
 

 

 

 

Pada pelayanan kesehatan tingkat primer diharapkan tenaga kesehatan dapat mengontrol pertumbuhan kasus 

retinopati diabetika, tidak jarang pelayanan primer menjadi tempat kontak pertama dan satu-satu nya bagi 

pasien yang menderita Diabetes. Pelayanan terintegrasi merupakan hal yang harus dibangun melalui beberapa 

hal, antara lain: 

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat fasilitas kesehatan primer yang memadai melalui 

pelatihan dan pendidikan professional, hal ini guna meningkatkan literasi kesehatan di antara pasien 

retinopati diabetika yang kontak dengan SDM kesehatan tersebut. Pasien dibekali dengan kemampuan 

untuk merawat dan meningkatkan kesadaran mengenai retinopati diabetika agar mengetahui tanda 

gangguan penglihatan. Pasien dimotivasi untuk melakukan screening dan pemeriksaan berkala untuk 

mencegah terjadinya kebutaan akibat retinopati diabetika. 

2. Menjadikan pemeriksaan mata sebagai komponen standar dari pemeriksaan berkala pasien dengan 

Diabetes pada primary point of care (klinik Diabetes setempat) untuk memastikan seluruh pasien 

Diabetes memiliki fasilitas deteksi awal dari retinopati diabetika 

3. Memprioritaskan komunikasi yang baik dengan adanya pemberian edukasi yang mudah dipahami 

masyarakat dalam rangka mencegah progresivitas dari retinopati diabetika dan kebutaan akibatnya. 

4. Menyediakan informasi yang cukup pada masyarakat dengan resiko retinopati diabetika maupun pasien 

dengan Diabetes untuk melakukan penjagaan diri dan meningkatkan kesadaran untuk mengakses terapi 

yang sesuai dengan faktor resiko dan diagnosisnya. 
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Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier terdiri atas tenaga kesehatan ahli dan spesialis yang dapat 

membentuk dan mengembangkan sistem kesehatan dan pelayanan mata yang terintegrasi untuk pasien dengan 

Diabetes. Kunci dari sistem pelayanan kesehatan mata pada level ini adalah kolaborasi antar komponen. Hal-hal 

yang dapat difokuskan sebagai rekomendasi antara lain: 

1. Memperbolehkan adanya pembagian dan pergantian tugas diantara tenaga kesehatan, hal ini dapat 

dicapai dengan memahami kemampuan masing-masing, mendukung keahlian di bidang masing-masing. 

Kondisi ini diharapkan bisa membentuk sistem dukungan yang baik antar personel sehingga pasien 

Diabetes atau beresiko terkena retinopati diabetika bisa menerima informasi yang akurat. 

2. Memastikan terapi retinopati diabetika dan pilihan perawatan klinis tersedia, mudah diakses, dapat 

diterima dan berkualitas untuk pasien Diabetes dan retinopati diabetika. Hal penting lainnya adalah 

terdapat sistem rujukkan balik yang sesuai kepada tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer. 

3. Meningkatkan kolaborasi pada sektor pelayanan kesehatan mata yakni melalui: a) tersedia nya alur 

rujukkan yang jelas dari fasilitas kesehatan primer menuju pelayanan spesialistik dan subspesialistik. 

Sistem rujukkan yang baik termasuk di dalamnya kriteria rujukkan yang jelas, pembagian informasi yang 

ditingkatkan, terjalinnya hubungan yang baik dan strategi gabungan pada berbagai level pelayanan 

kesehatan dan b) Definisi yang jelas mengenai peran dan tanggungjawab dari berbagai tenaga kesehatan 

untuk mendukung pasien dengan Diabetes. 
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Retinopati diabetika adalah salah satu penyakit yang menyebabkan gangguan penglihatan hingga 

kebutaan. Kondisi ini membutuhkan  pelayanan kesehatan mata yang terintegrasi mulai dari tingkat 

komunitas hingga pelayanan subspesialistik agar tercipta sistem yang dapat memfasilitasi manajemen 

pasien Diabetes yang sudah maupun beresiko mengalami retinopati diabetika. Integrasi sistem kesehatan 

yang baik diperlukan agar semua pihak dapat terlibat dalam pengendalian penyakit retinopati diabetika 

dan menurunkan angka gangguan penglihatan maupun kebutaan secara keseluruhan. 
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