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Wide Excision and Eyelid Reconstruction with Transitional-Rotational Flap in 

Basal Cell Carcinoma  

 

ABSTRACT 

Introduction: Basal cell carcinoma is the most common type of malignant tumor of 

the skin, including periocular area. The etiology of basal cell carcinoma are 

multifactorial, but ultraviolet radiation is one of the most common risk factors. 

Tumor resection is the main treatment of basal cell carcinoma on the eyelid that 

can lead to eyelid defect. Proper technique of eyelid reconstruction after tumor 

resection are needed to gain eyelid integrity and function in order to protect the 

globe. 

Purpose: To report a wide mass excision and eyelid reconstruction with 

transposition-rotational flap technique in basal cell carcinoma patient. 

Case report: A 77 years old male came to National Eye Center Cicendo Eye 

Hospital with chief complaint gradually enlarged mass on the upper and lower 

eyelid of the left eye with bleeding and ulceration. Ophthalmology examination 

showed multiple masses on the superior and inferior palpebra of the left eye, sized 

5x3 mm and 3x2 mm, hiperpigmentation, irregular border, and easily bleed. Patient 

underwent wide excision of the mass with the reconstruction of the inferior 

palpebra using transitional-rotational flap. Pathological examination revealed 

Basal Cell Carcinoma with infiltration of tumor cells to the connective tissue and 

subcutaneous fat. 

Conclusion: Tumor resection is the main management of basal cell carcinoma.  

Reconstruction of eyelid defect after tumor resection is necessary to maintain eyelid 

function and cosmetic simmerty. Transitional-rotational flap is one of the eyelid 

reconstruction technique that can be done to correct lower eyelid defect. 

Keywords: Basal cell carcinoma, eyelid reconstruction, rotational flap, transitional 

flap. 

 

I. Pendahuluan 

     Karsinoma sel basal merupakan kanker kulit terbanyak di dunia. Lebih dari 75% 

karsinoma sel basal terjadi di daerah kepala dan leher, dan 20% diantaranya muncul 

di daerah periorbita. Angka kejadian karsinoma sel basal berkisar antara 80-95% 

dari seluruh tumor kelopak mata. Pajanan terhadap radiasi ultraviolet dari sinar 

matahari merupakan faktor pencetus utama dari keganasan ini dan lebih dari 50% 

keganasan terjadi pada kelopak mata bawah. Faktor pencetus lainnya meliputi 

faktor genetik, ras, dan paparan terhadap radiasi lainnya.1–3 

     Tatalaksana utama dari karsinoma sel basal pada daerah periorbita adalah 

dengan pembedahan. Pembedahan dapat meliputi eksisi massa tumor secara luas 

atau dengan teknik pembedahan mikrografik Mohs menggunakan frozen section. 
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Reseksi tumor yang bersih diperlukan untuk mencegah munculnya rekurensi tumor.  

Pengangkatan massa karsinoma sel basal pada area kelopak mata akan 

meninggalkan defek pada kelopak mata. Defek kelopak mata yang dihasilkan dapat 

berukuran kecil, sedang, maupun total serta meliputi anterior lamela, posterior 

lamela, maupun keduanya bergantung pada luas dan ketebalan dari massa 

tumor.2,4,5  

     Rekonstruksi kelopak mata berdasarkan ukuran tumor diperlukan untuk 

mempertahankan fungsi kelopak mata dan tampilan kosmetik. Integritas kelopak 

mata berperan penting untuk melindungi dan mempertahankan fungsi bola mata, 

terutama melindungi integritas kornea. Lokalisasi tumor pada tepi batas kelopak 

mata menjadikan rekonstruksi pembedahan lebih sulit, sehingga diperlukan 

pemilihan teknik rekonstruksi kelopak yang tepat. Beberapa teknik rekonstruksi 

kelopak mata meliputi semicircular flap, Hughes flap, Mustarde flap, flap 

transposisi-rotasi, dan lainnya.1,4,6 Laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan 

tatalaksana rekonstruksi kelopak mata dengan flap transposisi-rotasi pada kasus 

karsinoma sel basal, sehingga diharapkan teknik rekonstruksi ini dapat 

diaplikasikan pada kasus karsinoma sel basal di masa mendatang. 

 

II. Laporan Kasus 

     Pasien Tn. A usia 77 tahun datang ke poli Rekonstruksi, Okuloplasti, dan 

Onkologi (ROO) PMN RS. Mata Cicendo dengan keluhan terdapat benjolan pada 

kelopak bawah mata kiri sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu yang disertai dengan 

perlukaan. Awalnya pasien memiliki riwayat terdapat seperti tahi lalat pada kelopak 

bawah mata kiri sejak 40 tahun lalu yang dirasakan semakin lama semakin 

membesar. Tahi lalat terkelupas dan meninggalkan luka basah karena tidak sengaja 

tergaruk oleh pasien. Keluhan luka basah pada kelopak disertai dengan rasa nyeri, 

perih, dan mudah berdarah. Keluhan nyeri kepala, mual maupun muntah, serta 

penurunan berat badan disangkal oleh pasien. Riwayat penyakit sistemik seperti 

hipertensi, diabetes melitus tidak ada. Riwayat pekerjaan pasien adalah seorang 

petani yang sehari-hari bekerja di sawah dengan paparan sinar matahari sekitar 8-

10 jam/hari. Terdapat riwayat merokok sejak 40-50 tahun yang lalu. Riwayat 
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pembesaran atau benjolan pada area lain tidak ada. Riwayat keluhan serupa pada 

keluarga tidak ada. Riwayat pengobatan sebelumnya dengan menggunakan salep 

mata dari Puskesmas. Pasien kemudian di rujuk ke dokter spesialis mata di RS. 

Bhayangkara Sartika Asih Bandung lalu dirujuk ke PMN RS Mata Cicendo. 

     Pemeriksaan fisik didapakan status generalis keadaan umum baik, dengan 

kesadaran compos mentis. Tanda vital didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg, 

nadi 74 x/menit, respirasi 18x/menit, dan suhu 36,7° C. Kulit berwarna sawo 

matang dan rambut berwarna hitam. Pemeriksaan oftalmologis dari tajam 

penglihatan mata kanan 0,15 pinhole 0,4 dan mata kiri 0,15 pinhole 0,2. Tekanan 

bola mata kanan dan kiri perpalpasi dalam batas normal. Gerakan bola mata kanan 

dan kiri baik ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan 

lensa agak keruh, lain-lain dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kiri didapatkan massa pada palpebra superior berukuran 5x2 mm, massa mobile, 

padat, berbentuk nodular, batas tegas, disertai dengan hiperpigmentasi dan krusta. 

Pada palpebra inferior massa berukuran 3x2 mm, multiple, massa mobile, padat, 

berbentuk nodular, batas tegas, disertai dengan hiperpigmentasi, krusta, dan erosi 

yang mudah berdarah. Pada area canthus lateralis lesi erosi yang basah dan mudah 

berdarah, disertai dengan sekret berwarna kuning kehijauan. Pasien mengakui 

bahwa lesi sempat tergaruk hingga lepas dan menimbulkan perdarahan. Teraba 

massa keras pada area sekitar canthus lateralis berukuran sekitar 3x4 cm, immobile, 

dengan batas tidak tegas. Konjungtiva tampak tenang, kornea tampak arkus senilis, 

bilik mata depan mata kiri dalam batas normal, dengan pupil bulat dan refleks 

cahaya direk dan indirek yang baik. Lensa mata kiri tampak agak keruh dengan 

segmen posterior dalam batas normal (Gambar 2.1).  

     Pasien didiagnosis massa at regio palpebra superior et inferior OS ec. suspek 

karsinoma sel basal dd/ melanoma maligna + katarak senilis imatur (KSI) ODS. 

Pasien melakukan pemeriksaan penunjang yaitu Computed Tomography (CT) scan 

orbita kepala dengan kontras untuk mengetahui dan batas-batas dari massa. CT scan 

menunjukkan massa kompleks padat dan fat containing tissue pada palpebra 

superior OS (Gambar 2.2). 
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     Pasien dilakukan tindakan eksisi luas massa at regio palpebra inferior OS pada 

tanggal 5 Agustus 2020. Dilakukan rekonstruksi kelopak mata kiri tahap pertama 

dengan teknik flap transposisi-rotasi. Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi 

dilakukan pada sampel massa yang terangkat. Pasien didiagnosis dengan Post eksisi 

luas massa at regio Pi OD + flap transposisi-rotasi OD. Pasien diberikan tatalaksana 

medika mentosa antibiotik Ciprofloxacin 2x500 mg per oral, analgetik Asam 

Mefenamat 3x500 mg per oral, dan salep mata Kloramfenikol – Hidrokortison 

asetat 3xOS. 

 

       
Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior mata kiri pre operasi. 

    

   
Gambar 2.2  Pemeriksaan CT scan pasien: Massa kompleks padat dan fat 

containing tissue pada palpebra superior OS. 

 

          Hari pertama paska operasi pasien mengeluhkan nyeri pada mata kiri dan 

rembesan darah dari area jahitan. Segmen anterior mata kanan dalam batas normal. 

Segmen anterior mata kiri didapatkan edema pada palpebra superior dan palpebra 
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inferior, dengan hecting intak serta terdapat rembesan darah minimal. Segmen 

anterior lainnya pada mata kiri sulit dinilai (tertutup flap). Pasien diberikan terapi 

tambahan Asam Traneksamat 2x1 tablet per oral dan disarankan untuk kompres es 

(Gambar 2.3).  

 

    
Gambar 2.3 Pemeriksaan satu hari paska operasi. 

 

     Pasien kontrol ke poliklinik Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi sepuluh 

hari paska operasi dengan keluhan nyeri minimal pada mata kiri disertai dengan 

kotoran pada mata kiri. Pemeriksaan oftalmologi visus mata kanan 0,15 dan visus 

mata kiri sulit dinilai. Segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Palpebra 

superior dan inferior mata kiri tampak flap(+), hecting intak(+), terdapat krusta(+) 

dan hematoma(+). Pasien dilakukan pengangkatan benang jahit pada area frontal 

selang seling dan dikonsultasikan ke bagian Hematologi-Onkologi Ilmu Penyakit 

Dalam RS. Hasan Sadikin. Pasien disarankan kontrol kembali 2 minggu ke depan.      

 

(a)  (b)  (c)  

Gambar 2.4 Gambaran histopatologi pasien: (a) Pembesaran 40x; (b) Pembesaran 

100x dengan tepi pallisading; (c) Pembesaran 400x. 

 

     Hasil patologi anatomi menunjukkan bahwa massa merupakan karsinoma sel 

basal dengan batas margo superior dari sample yang belum terbebas dari infiltrasi 
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sel ganas. Sedia biopsi dilapisi epitel gepeng berlapis yang pada salah satu bagian 

telah berubah menjadi massa tumor dan menginfiltrasi stroma di bawahnya. Sel-sel 

bentuk bulat, oval yang tumbuh hiperplastis, memadat, sebagian berkelompok. Inti 

sel polimorfi, hiperkromatis, mitosis ditemukan. Tampak inti sel tersusun 

palisading pada tepi kelompokkan massa tumor. Stroma di sekitarnya edematus 

berserbukan sel radang limfosit. Tampak pula folikel rambut, kelenjar sebacea dan 

kelenjar sudorfera dalam batas normal. Dasar sayatan terdiri dari jaringan lemak 

dan jaringan ikat yang masih tampak infiltrasi sel tumor (Gambar 2.4).  

 

    
Gambar 2.4 Pemeriksaan segmen anterior 25 hari paska operasi 

 

     Pasien kontrol pada tanggal 1 September 2020 dengan keluhan terdapat kotoran 

pada mata kiri, disertai dengan mata mengganjal seperti ada yang menusuk-nusuk. 

Pemeriksaan oftalmologi menunjukkan tajam penglihatan mata kanan tetap 0,15 

dan mata kiri 3/60. Segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Palpebra 

superior dan inferior mata kiri hecting intak, dan terdapat sekret pada medial 

canthus mata kiri. Pasien dilakukan pengangkatan benang jahitan pada kelopak 

mata dan area frontalis. Pasien diberikan terapi pulang salep mata Kloramfenikol-

hidrokortison. Pasien direncanakan untuk radioterapi 30 siklus di bagian Dermato-

Venerologi RS. Hasan Sadikin Bandung. Pasien direncanakan kontrol kembali ke 

Poliklinik ROO pada tanggal 1 Oktober 2020 setelah selesai tatalaksana radioterapi.  

     Tanggal 1 Oktober 2020 pasien kontrol ke Poliklinik ROO setelah melakukan 

radioterapi sebanyak 5 siklus. Tidak terdapat keluhan pada pasien dan luka bekas 

jahitan tampak baik. Pemeriksaan tajam penglihatan mata kanan adalah 0,15 dan 

tajam penglihatan mata kiri 3/60. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan tampak 

lensa agak keruh, lain-lain dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata 
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kiri tampak flap baik, konjungtiva tenang, kornea arkus senilis, bilik mata depan 

kesan sedang, lensa tampak agak keruh (Gambar 2.5).  

 

    

Gambar 2.5 Pemeriksaan segmen anterior mata kiri 1 bulan 25 hari paska operasi. 

 

     Pasien didagnosis dengan Post eksisi luas massa Pi OS ec. BCC + flap 

transposisi rotasi + KSI ODS. Pasien direncanakan untuk melakukan radioterapi 

hingga 30 siklus oleh unit Dermato-Venerologi RS. Hasan Sadikin Bandung. 

Prognosis pada pasien ini adalah quo ad vitam adalah ad bonam, quo ad functionam 

ad bonam, dan quo ad sanationam dubia. 

 

III. Diskusi 

     Karsinoma sel basal merupakan keganasan pada kelopak mata yang paling 

sering terjadi, yaitu berkisar antara 90% dari seluruh tumor ganas kelopak mata. 

Faktor risiko yang paling utama adalah paparan sinar matahari dan faktor genetik. 

Kelopak mata bawah lebih sering terlibat jika dibandingkan dengan kelopak mata 

atas, dengan canthus medialis menjadi lokasi kedua tersering dari tumor ganas ini. 

Tumor pada area canthus medialis pada umumnya memiliki sifat invasi yang lebih 

dalam dan seringkali mengikutsertakan bagian orbit.3,5,7,8 Pasien pada kasus ini 

memiliki pekerjaan sebagai seorang petani dengan paparan sinar matahari yang 

tinggi. Pasien juga mengalami keluhan pada kelopak mata bagian bawah. 

     Beberapa jenis dari karsinoma sel basal meliputi nodular atau noduloulseratif, 

pigmentasi, dan infiltratif (morheaform/sclerosing). Karsinoma sel basal nodular 

merupakan tipe karsinoma sel basal tersering yang memiliki karakteristik 

pertumbuhan lambat, menonjol, seperti mutiara, padat, dapat disertai dengan 

telengktasis dan ulserasi. Tipe lain dari karsinoma sel basal yang sering ditemukan 

adalah morpheaform, atau sclerosing, dengan tampilan yang mendatar atau sedikit 
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cekung, berwarna kuning pucat, plak indurasi dan bersifat infitrasi sehingga 

batasnya sulit dibedakan secara klinis. Sebagian kecil dari karsinoma sel basal 

merupakan tipe pigmentasi atau multisentrik. Karsinoma sel basal tipe pigmentasi 

umumnya lebih banyak terjadi pada populasi berkulit lebih gelap dan seringkali 

diduga sebagai melanoma pada mulanya. Keduanya memiliki batas yang tidak tegas 

disertai hiperpigementasi. Karsinoma sel basal tipe pigmentasi memiliki tampilan 

bercorak dengan pigmen pada dermis superfisial, translusen, berkilau, padat, dapat 

disertai dengan ulserasi dan ujung yang lebih menonjol. Pemeriksaan awal pasien 

menunjukkan lesi pada kelopak mata bawah dengan tampilan berbenjol-benjol, 

berwarna kehitaman, padat, batas tidak tegas, disertai ulserasi dan perdarahan. 

Tampilan klinis pada pasien menunjukkan gambaran yang sesuai dengan karsinoma 

sel basal tipe pigmentasi.3,5,8 

 

(a)   (b)  

Gambar 3.1.  Karsinoma sel basal: (a) Palisading pada nukleus; (b) Tipe 

morpheaform (sclerosing), untaian tipis dan utasan sel tumor terlihat 

pada dermis fibrotik (desmoplastik). 
 Dikutip dari: Pe’er dan Cantor LB3,8 
 

     Karsinoma sel basal berasal dari stratum basalis, atau stratum germinativum dari 

epidermis dan selubung luar akar dari folikel rambut sehingga hanya terjadi pada 

jaringan berambut. Sel tumor dikarakteristikan secara relatif lunak, nukleus 

monomorphous dan memiliki rasio nuklear:sitoplasma yang tinggi. Karsinoma sel 

basal membentuk pulau-pulau kohesif dengan palisade nuklear pada lapisan sel 

perifer. Karsinoma sel basal memiliki berbagai variasi pola histologi, diantaranya 

keratotik (folikel rambut), skuamosa (metatipikal), sebasea, adenoid, dan 

diferensiasi eccrine (syringoid). Variasi morphea (sclerosing), untaian tipis dan 

barisan sel tumor terletak pada stroma fibrosis (Gambar 3.1).3,7–9 Pemeriksaan 

histopatologi pada pasien ini menunjukkan gambaran pallisading pada nukleus. Inti 
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sel polimorfi, hiperkromatis, mitosis dengan infiltrasi sel tumor masih terdapat pada 

jaringan ikat di bawahnya. Pemeriksaan histopatologi pasien dalam kasus ini sesuai 

dengan gambaran karsinoma sel basal. 

     Biopsi diperlukan untuk mengkonfirmasi diagnosis klinis dari karsinoma sel 

basal, baik melalui biopsi insisi maupun biopsi eksisi. Biopsi eksisi dapat dilakukan 

pada lesi yg kecil, tidak mengenai batas kelopak, atau lesi yang tidak meliputi 

daerah kantus lateralis atau punctum lakrimal. Pembedahan merupakan tatalaksana 

utama untuk seluruh karsinoma sel basal pada kelopak mata. Tatalaksana 

pembedahan dapat meliputi reseksi tumor dengan teknik konvensional, 

pembedahan eksisi mikrografik Mohs. Tatalaksana non pembedahan meliputi 

krioterapi dan radiasi.3,4,8 Tatalaksana pada pasien ini meliputi pembedahan reseksi 

konvensional massa tumor diikuti dengan rekonstruksi kelopak mata. 

     Pemilihan teknik rekonstruksi pada kelopak mata setelah dilakukannya reseksi 

tumor bergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah usia pasien dan 

komorbiditas, kondisi dari kelopak mata, posisi dan ukuran dari defek kelopak 

mata, serta preferensi personal dari operator. Hal yang perlu dipriotitaskan oleh 

operator dalam memilih teknik operasi rekonstruksi kelopak mata adalah 

mempertahankan fungsi kelopak mata, mengembangkan batas kelopak mata yang 

stabil, memastikan kelopak mata dapat tertutup baik untuk proteksi bola mata, 

menjaga tinggi vertikal kelopak tetap adekuat, menciptakan permukaan dalam yang 

lembut dan terepitelisasi, serta memaksimalkan tampilan kosmetik dan simetris.3,4,6 

Reseksi karsinoma sel basal pada pasien ini meninggalkan defek palpebra inferior 

yang cukup luas dan memerlukan pemilihan teknik rekonstruksi yang tepat agar 

dapat melindungi permukaan bola mata dan memberikan hasil kosmetik yang baik 

     Berdasarkan luasnya, defek pada palpebra inferior terbagi kepada defek kecil, 

sedang, dan besar. Defek kecil yaitu jika keterlibatan margin kurang dari sepertiga, 

dan dapat diperbaiki dengan penutupan primer. Defek palpebra inferior yang 

berukuran sedang, yaitu sekitar sepertiga hingga setengah lebar margin. 

Rekonstruksi defek sedang dapat menggunakan teknik Tenzel semicircular 

rotational flap pada lamela anterior dan cangkok tarsokonjungtiva pada lamela 

posterior. Cangkok tarsokonjungtiva diambil secara autograft dari bagian dalam 
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palpebra superior ditransplantasikan pada defek lamela posterior kelopak mata. 

Kondisi defek lebih dari setengah luas palpebra inferior didefinisikan sebagai defek 

luas. Reseksi tumor pada palpebra inferior pasien ini menyebabkan terjadinya defek 

luas. Defek pada palpebra inferior pasien juga meliputi area canthus lateralis. 

Rekonstruksi defek yang luas meliputi flap tarsokonjungtiva dari kelopak mata atas 

ke defek lamela posterior. Defek pada lamela anterior ditutup dengan flap kulit atau 

cangkok kulit dari area preaurikuler, area postaurikular, atau kelopak mata atas 

kontralateral (modified Hughes flap). Teknik lain yang dapat digunakan adalah flap 

rotasi pipi yang luas (Mustarde rotational flap) dan flap transposisi-rotasi (Fricke 

flap).1,3,4,6,10 Teknik rekonstruksi kelopak mata yang dipilih pada pasien ini adalah 

flap transposisi-rotasi. 

 

 
Gambar 3.2 Flap transposisi – rotasi (Fricke flap): (a) Flap transposisi digambar 

untuk rekonstruksi kelopak mata bawah, (b) Flap diangkat dan dijahitkan, 

(c) Lokasi donor ditutup. 
 Dikutip dari: Torto et al1 

 

     Flap transposisi – rotasi merupakan flap kutaneus dari area supraorbita yang 

dapat digunakan untuk kelopak mata atas maupun kelopak mata bawah. Pertama-

tama dilakukan pengukuran dan penandaan panjang flap berdasarkan luas defek 

tepat di atas alis. Aspek lateral dari flap dibuat selebar mungkin dengan minimum 

aspek perbandingan basis dan panjang adalah 1:4. Diseksi flap dilakukan untuk 
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memisahkan jaringan subkutan dan otot di bawahnya kemudian di transposisikan 

ke area kelopak mata yang mengalami defek. Penjahitan dapat dilakukan dengan 

menggunakan benang vicryl 5.0 dan nylon 6.0 untuk penutupan kulit (Gambar 

3.2).1,4,10 

     Karsinoma sel basal memiliki tingkat kelangsungan hidup yang baik dan 

morbiditas yang rendah. Karsinoma sel basal juga memiliki progresivitas yang 

cendrung lambat, dengan angka kematian <0,1%. Prognosis quo ad vitam pada 

pasien ini adalah ad bonam dan quo ad functionam ad bonam. Pasien dengan 

karsinoma sel basal memiliki risiko rekurensi pada lokasi yang baru sekitar 50% 

dalam kurun waktu 5 tahun menjadikan prognosis quo ad sanationam pada pasien 

ini adalah dubia. Pemeriksaan berkala dalam jangka panjang diperlukan untuk 

deteksi dini rekurensi tumor.5,11 

 

IV. Kesimpulan 

     Karsinoma sel basal merupakan salah satu keganasan tersering pada kulit, 

termasuk kelopak mata. Reseksi tumor merupakan tatalaksana utama dengan 

memperhatikan tepi sayatan terbebas dari sel tumor untuk mencegah terjadinya 

rekurensi tumor. Reseksi tumor karsinoma sel basal menyebabkan terjadinya defek 

pada kelopak mata. Tatalaksana rekonstruksi kelopak mata diperlukan untuk 

menjaga integritas dan fungsi kelopak mata dalam melindungi bola mata. 

Rekonstruksi kelopak mata dengan flap transisi-rotasi merupakan salah satu pilihan 

teknik operasi yang dapat diaplikasikan untuk defek kelopak mata luas. 
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