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ASIAN UPPER EYELID BLEPHAROPLASTY  
FOR DERMATOCHALASIS MANAGEMENT 

 
ABSTRACT 
Introduction: Dermatochalasis is an involutional periorbital changes 
characterized by redundant skin which could affect upper or lower eyelid skin. 
Surgical treatment aim to repair the eyelid functionally and cosmetically. For upper 
dermatochalasis, indications are the disturbance of visual axis, restriction of 
superior visual field, or as simply as heavy feeling on the eyelid. Blepharoplasty is 
the procedure to treat the condition, the adjustment to the Asian eye is developing 
into Asian blepharoplasty.  
Purpose: To report the management of patient with upper eyelid dermatochalasis  
Case Report: A 69 years old woman came to Cicendo Eye Hospital with chief 
complaint of drooping of the upper eyelid since eight years prior to presentation. 
Patient also complain heavy feeling on both upper eyelid and intermittent visual 
disturbance. There were no history of swelling, redness or itchy sensation of the 
eyelid, eye surgery, nor systemic disease. Ophthalmological examination revealed 
dermatochalasis on both upper eyelid, and distichiasis on left upper eyelid, and 
corneal abrasion on left eye. Follow-up examination showed an improvement of the 
patient’s condition, measured by no excess skin remained and no irritation of the 
left eye. 
Conclusion: Dermatochalasis is an onvolutional eyelid condition in which surgical 
treatment is indicated. The Asian blepharoplasty is suitable option for this patient 
which results in a good functional and cosmetic result. 
Keywords: dermatochalasis, upper eyelid blepharoplasty, Asian blepharoplasty 
 
I. Pendahuluan 

     Dermatokalasis merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan adanya kulit 

yang berlebihan pada kelopak mata, lebih sering ditemui pada kelopak mata atas 

dibanding bawah. Dermatokalasis berhubungan dengan proses penuaan, sehingga 

manifestasi klinis sering ditemui pada usia 50 tahun ke atas. Gejala yang dirasakan 

pasien beragam mulai tanpa disertai keluhan, atau keluhan ringan yaitu kelopak 

mata turun dan terasa berat, hingga tertutupnya aksis visual dan penurunan lapang 

pandang superior.1-3 

     Tatalaksana dermatochalasis adalah blefaroplasti, yang bertujuan untuk 

menghilangkan kulit yang berlebih pada kelopak mata. Teknik blefaroplasti pada 

kelopak mata atas berkembang dan mengasilkan variasi yaitu Asian blepharoplasty, 

dimana lipatan kelopak mata yang dihasilkan lebih pendek dibandingkan dengan 
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blefaroplasti standar. Indikasi pembedahan pada dermatokalasis terbagi menjadi 

indikasi fungsional dan kosmetik, sehingga pemilihan teknik blefaroplasti selain 

ditentukan oleh penilaian operator dapat menyesuaikan juga dengan harapan 

pasien.2-4 Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas Asian upper eyelid 

blepharoplasty sebagai tatalaksana dermatokalasis.  
 

II. Laporan Kasus 

          Pasien Ny. M, berusia 69 tahun datang berobat pertama kali pada tanggal 4 

November 2020 ke Pusat Mata Nasional (PMN) Rumah Sakit Mata Cicendo 

poliklinik rekonstruksi, okuloplasti dan onkologi (ROO) dengan keluhan utama 

kelopak atas kedua mata turun sejak delapan tahun yang lalu, semakin lama 

semakin turun hingga kelopak mata atas dirasa berat. Keluhan mata kiri dirasa lebih 

berat dari mata kanan. Pasien mengeluhkan juga pandangan yang sering terhalang 

jika melihat jauh, namun tidak ada keluhan kesulitan saat membaca. Keluhan lain 

yang didapat adalah bulu mata pada mata kiri sering terasa menusuk, sering berair 

dan mata terkadang tampak merah sejak empat tahun yang lalu, pasien sering 

berobat ke klinik umum dan bulu mata pada kelopak mata kiri atas dicabut, namun 

keluhan kembali berulang. Riwayat keluhan kelopak mata bengkak, merah, gatal 

disangkal. Riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit ginjal 

atau jantung disangkal. Pasien tidak memiliki riwayat alergi obat, tidak ada riwayat 

operasi sebelumnya. Pasien menggunakan kacamata untuk melihat jauh dan dekat. 

          Pemeriksaan status generalis didapatkan kesadaran compos mentis, kesan sakit 

ringan, dan pemeriksaan umum lain dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologis 

memberikan hasil tajam penglihatan mata kanan 0.25 PH 0.4 dan mata kiri 0,16 PH 

0.2. Posisi bola mata kanan dan kiri tampak orthotropia. Gerak bola mata kanan dan 

kiri baik ke segala arah. Tekanan intraokular per palpasi normal pada kedua mata. 

Pemeriksaan pada palpebra mata kanan didapatkan dermatokalasis pada palpebra 

superior, sedangkan pada mata kiri didapatkan dermatokalasis dan distikiasis pada 

bagian lateral. Pemeriksaan lampu celah biomikroskopis pada mata kanan 

didapatkan konjungtiva dan kornea jernih, kamera okuli anterior didapatkan Van 

Herick grade III dengan flare dan sel negatif, pupil bulat, iris tidak ada sinekia. 
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Pemeriksaan mata kiri didapatkan injeksi siliar pada konjungtiva, pada kornea 

didapat sikatriks dan tes fluoresin positif dengan gambaran abrasi kornea ukuran 

2x2 mm, kamera okuli anterior, pupil, dan iris dalam batas normal. Lensa kedua 

mata didapatkan agak keruh. Refleks cahaya langsung dan tidak langsung pada 

kedua mata baik.  

Gambar 2.1   Foto klinis mata pasien pre-operasi. a) kedua mata   pasien. b) eversi  
kelopak mata atas menunjukkan distikiasis pada regio lateral 
Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 

 

          Diagnosis pada pasien ini adalah dermatokalasis palpebra superior (PS) ODS + 

distikiasis PS OS + abrasi kornea OS + katarak senilis imatur (KSI) ODS. Pasien 

diberikan terapi tetes mata buatan 6x1 tetes untuk kedua mata, tetes mata ofloxacin 

6x1 tetes untuk mata kiri, serta direncanakan untuk repair dermatokalasis ODS dan 

distikiasis OS. Saat pemeriksaan laboratorium pre-operasi didapatkan rapid test 

corona virus positif, sehingga pasien menjalani swab test terlebih dahulu. Setelah 

hasil swab test negatif pasien Kembali kontrol ke poli ROO dan menjalani operasi 

pada tanggal 8 Desember 2020. 

          Teknik operasi repair dermatokalasis yang dilakukan adalah Asian upper eyelid 

blepharoplasty dalam monitoring anesthesia care (MAC). Dibuat penanda untuk 

menentukan kulit yang akan diinsisi, lower marker dibuat pada palpebra superior 

di titik 5 milimeter (mm) dari sentral margo palpebra, sedangkan upper marker 

ditentukan dengan teknik pinch test, selanjutnya dibuat garis diantaranya. Insisi 

dibuat pada lower marker dan garis antara lower-upper marker. Reseksi kulit 

dilakukan dengan gunting dan needle tip cauter, didapatkan kulit dengan ukuran 

sentral 6 mm. Pada mata kiri setelah dilakukan reseksi kulit, dilakukan juga teknik 
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lash everting suture sehingga didapat eversi bulu mata untuk mengatasi distikiasis 

pada mata kiri pasien.  

 
                                        Gambar 2.2 Foto tahap intraoperasi OS 

                                             Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 
 

          Pasien didiagnosis dengan post-repair dermatokalasis PS ODS + post-repair 

distikiasis PS OS + KSI ODS. Pasien diberikan terapi amoxicilin 3x500 mg tablet 

per oral, paracetamol 3x500 mg tablet per oral, salep antibiotik dan steroid 3x pada 

kedua mata, dan kompres es pada kedua mata. 

 Satu hari paska-operasi pasien tidak merasakan adanya keluhan. Pemeriksaan 

oftalmologis kedua mata didapatkan tajam penglihatan, tekanan intraokular, posisi 

serta gerakan bola mata yang sama dengan pemeriksaan pre-operasi. Pada palpebra 

superior kedua mata didapatkan edema, hecting intak, serta didapat hematom pada 

palpebra superior mata kiri, sedangkan untuk pemeriksaan lampu celah 

biomikroskopi lainnya didapat hasil yang sama dengan pemeriksaan sebelumnya. 

Pasien diizinkan untuk rawat jalan dua hari setelah operasi dengan terapi oral dan 

topikal dilanjutkan, dan kontrol poli ROO 7 hari paska-operasi. 

     Pasien kontrol ke poliklinik ROO pada tanggal 16 Desember 2020. Pasien 

mengeluhkan kedua kelopak mata atas sering terasa gatal. Pada pemeriksaan 

oftalmologi tajam penglihatan, posisi dan gerak bola mata didapat sama seperti 

sebelumnya. Pemeriksaan palpebra superior mata kanan tampak hecting intak dan 

kering, sedangkan pada mata kiri hecting intak dan tampak krusta. Pemeriksaan 

konjungtiva bulbi, kornea kedua mata didapatkan tenang. Kamera okuli anterior, 
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pupil, iris kedua mata didapatkan hasil dalam batas normal. Lensa didapatkan agak 

keruh, refleks cahaya langsung dan tidak langsung kedua mata baik. Pada pasien 

dilakukan buka jahitan palpebra superior ODS, pada mata kiri sebagian jahitan 

masih basah sehingga hanya sebagian saja yang dibuka. Selanjutnya pasien 

diberikan terapi salep antibiotik dan steroid 3x pada mata kanan dan kiri serta 

direncanakan kontrol 1 minggu. 

     Pasien datang kembali ke poliklinik ROO pada tanggal 29 Desember 2020, tidak 

ada keluhan yang dirasakan pasien. Pada pemeriksaan oftalmologi tajam 

penglihatan, posisi dan gerak bola mata didapat sama seperti sebelumnya. 

Pemeriksaan palpebra mata kanan dalam batas normal, sedangkan pada mata kiri 

terdapat 2 jahitan pada palpebra superior, intak. Konjungtiva bulbi, kornea kamera 

okuli anterior, pupil, iris kedua mata didapatkan hasil dalam batas normal. Lensa 

didapatkan agak keruh, refleks cahaya langsung dan tidak langsung kedua mata 

baik. Pasien diddiangosis dengan post repair dermatokalasis PS ODS + repair 

distikiasis PS OS + KSI ODS. Manajemen yang diberikan pada pasien yaitu buka 

jahitan palpebra superior OS, salep antibiotik dan steroid 3x pada mata kanan dan 

kiri serta direncanakan kontrol kembali 1 minggu yang akan datang. 

      Gambar 2.3 Foto klinis pasien setelah operasi. a) Satu hari setelah operasi.  
                           b) Satu  minggu setelah operasi. c) Tiga minggu setelah operasi. 

       Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 
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III. Diskusi 

     Dermatokalasis adalah kulit yang berlebihan pada kelopak mata, dapat terjadi 

pada kelopak mata atas atau bawah. Etiologi dermatokalasis adalah adanya 

kelemahan pada jaringan ikat periorbita dan penurunan elastisitas kulit yang 

disebabkan oleh proses penuaan, dengan data epidemiologi menyatakan 

manifestasi klinis dermatokalasis dimulai dari usia 50 tahun. Proses penuaan juga 

mengakibatkan kelemahan lapisan septum orbita, akibatnya terjadi prolaps lemak 

ke anterior yang dapat menyertai keadaan dermatokalasis. 1-3 Keluhan utama pada 

pasien dermatokalasis adalah kelopak mata yang tampak turun, sehingga keadaan 

ini dikenal juga sebagai pseudoptosis, dimana pasien dapat mengeluhkan juga 

adanya gangguan penglihatan karena aksis visual tertutup. Keluhan lainnya 

diantaranya adalah keterbatasan lapang pandang ke arah superior. Dermatokalasis 

perlu dibedakan dari keadaan lain yang memiliki keluhan utama serupa, yaitu 

blefarokalasis. Pada blefarokalasis adanya kulit yang berlebihan disebabkan oleh 

penyakit lain yang mendasari, seperti gangguan ginjal, jantung dan edema 

angioneurotik. Blefarokalasis umum terjadi pada usia muda, dan dapat juga tanpa 

disertai penyakit sistemik yang diketahui, didahului dengan edema berulang pada 

kelopak mata yang penyebabnya idiopatik.1,2,5 Pada kasus ini pasien datang dengan 

keluhan utama kelopak kedua mata atas tampak turun yang dirasa sejak pasien 

berusia 60 tahun, dari anamnesis tidak didapatkan riwayat penyakit sistemik.  

     Distikiasis adalah kelainan pertumbuhan bulu mata yang ditandai dengan 

barisan ekstra bulu mata dari orifisium kelenjar meibom, yang berdasar penyebab 

dibagi menjadi kongenital dan didapat. Distikiasis kongenital lebih jarang terjadi 

dibanding didapat, pada kelainan ini terdapat gangguan pada proses embriologi, 

dimana unit pilosebaseus tidak berdiferensiasi menjadi kelenjar meibom melainkan 

menjadi folikel rambut. Penyebab distikiasis yang didapat adalah metaplasia 

kelenjar meibom, yang antara lain disebabkan oleh trauma kimia, Steven Johnson 

syndrome, ocular cicatrical pemphigoid, serta blefaritis kronis. Gejala pada 

distikiasis bervariasi mulai dari iritasi ringan sampai keratitis dan sikatrik kornea. 
5,6,11 Pada pasien ini dari pemeriksaan lampu celah biomikroskop didapatkan tanda 

inflamasi pada kornea yang disebabkan oleh distikiasis pada mata kiri. 
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     Tatalaksana dermatokalasis berupa tindakan pembedahan kelopak mata atau 

blefaroplasti, yang memiliki indikasi fungsional dan kosmetik. Indikasi fungsional 

pembedahan dermatokalasis kelopak mata atas adalah adanya obstruksi aksis 

visual, sedangkan pada kelopak mata bawah adalah adanya prolaps lemak yang 

menyebabkan pasien kesulitan memakai kacamata. 1,4,7 

     Perkembangan okuloplasti menghasilkan variasi yaitu Asian blepharoplasty, 

yang memiliki perbedaan utama dengan teknik blefaroplasti standar dalam besar 

eyelid crease yang terbentuk. Eyelid crease yang dibentuk pada blefaroplasti 

menyesuaikan dengan rata-rata ukuran normal berdasar ras dan jenis kelamin 

pasien, dimana wanita cenderung memiliki eyelid crease yang lebih besar dari pria. 

Ukuran eyelid crease normal pada ras Kaukasia adalah 9-12 mm dari margin 

palpbera, sedangkan pada ras Asia adalah 5-7 mm dan pada populasi Asia Timur 

ukuran ini lebih kecil. Perbedaan anatomi kelopak mata mendasari perbedaan 

ukuran eyelid crease, dimana pada ras Kaukasia orbital septum berfusi dengan 

levator aponeurosis 2-5 mm di atas tarsus, dan insersi levator aponeurosis ke kulit 

lebih banyak, sedangkan pada ras Asia (Asia Timur) fusi terjadi tepat di batas 

superior tarsus dan insersi aponeurosis ke kulit sedikit atau tidak ada.2,3,8,12.  

     Penandaan pada kulit merupakan tahap penting yang menentukan ukuran eyelid 

crease, dengan menggunakan spidol lower marker dibuat sesuai tinggi yang 

diinginkan diukur dari margin palpebra dengan bantuan kaliper. Titik-titik penanda 

dihubungkan menjadi garis berbentuk curvilinear, dimana titik sentral menjadi titik 

acuan, sedangkan titik medial serta lateralnya dibuat berbeda 2 mm lebih dekat dari 

margin. Upper marker dibuat dengan melakukan pinch test, tahap ini menentukan 

ukuran kulit yang akan dibuang dan penting dilakukan untuk mencegah 

pembuangan kulit yang terlalu banyak sehingga menimbulkan hasil yang terkesan 

tidak natural. Selain pinch test teknik lain untuk memastikan kulit yang dibuang 
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tidak berlebihan adalah pengukuran sisa kulit pada kelopak mata, dari margin 

palpebra hingga batas inferior bulu mata minimal adalah 20 mm.1-3 

                         Gambar 3.1 Ukuran sisa kulit minimal pada blefaroplasti. 
                                Dikutip dari: Korn et al1 

 

      Tahap selanjutnya adalah anestesi lokal dengan injeksi lidokain secara subkutan, 

lalu insisi dibuat sesuai dengan garis curvilinear dan kulit direseksi menggunakan 

gunting atau needle-tip cauter. Perdarahan dikendalikan dengan kauter, untuk 

menutup kulit dilakukan teknik penjahitan interrupted dengan benang nylon ukuran 

6.0.1-3 Pada laporan kasus ini, upper marker palpebra kedua mata dibuat setinggi 5 

mm, selanjutnya pinch test dilakukan dan ukuran kulit yang dibuang adalah 6 mm 

pada sentral.  

     Komplikasi yang dapat terjadi dari teknik blefaroplasti palpebra atas adalah 

lagoftalmos, mata kering, ektropion sikatrikal serta retraksi palpebra yang 

disebabkan koreksi yang berlebihan. Komplikasi operasi yang lebih berat yaitu 

perdarahan orbita anterior maupun retrobulbar yang ditandai dengan manifestasi 

klinis penurunan visus, nyeri hebat, dan mata bengkak hingga proptosis. 1,2 

    Distikiasis memiliki tatalaksana yang beragam yang pilihannya ditentukan oleh 

gambaran klinis pasien. Pasien dengan distikiasis yang gejalanya iritasi ringan 

dapat diberikan tetes air mata buatan dan salep. Lensa kontak terapetik dapat 

diberikan untuk mengurangi gejala dengan cara melindungi kornea dari 

bertambahnya kerusakan epitel.  Epilasi dapat menjadi pilihan tatalaksana pada 

pasien dengan jumlah bulu mata malposisi yang sedikit dan belum bersedia untuk 

tindakan operasi. Pilihan tatalaksana lain untuk distikiasis dengan malposisi bulu 

mata sedikit yaitu elektrolisis, ablasi laser dan lash root exposure and direct 

destruction. Distikiasis dengan malposisi bulu mata dengan jumlah lebih banyak 
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memiliki pilihan teknik pembedahan diantaranya lid splitting with follicle excision 

atau lamella division yang diikuti cryotherapy. Pasien pada laporan kasus ini 

mendapat tatalaksana distikiasis yang berbeda, yakni koreksi dengan everting 

suture pada mata kiri. Everting suture memiliki tujuan untuk membentuk eyelid 

crease dengan jahitan dari tarsus ke kulit, selain itu efek yang diberikan adalah 

eversi dari bulu mata, sehingga pada pasien ini bulu mata tidak menusuk permukaan 

mata kembali.6,11,12 

Hasil dari pembedahan dermatokalasis memiliki efek fungsional dan kosmetik, 

sehingga hasil akhir ditentukan juga oleh kepuasan pasien. Kurangnya kulit yang 

dibuang atau undercorrection lebih mudah dikoreksi ulang dibandingkan pasien 

dengan overcorrection. Kedaan undercorrection dapat dikoreksi ulang setelah tiga 

bulan. 4,12 Pasien pada kasus ini memiliki prognosis ad vitam ad bonam dengan 

tanda-tanda vital yang baik selama pengobatan. Prognosis ad functionam pada 

pasien adalah ad bonam, karena terlihaadanya perbaikan dari kelopak mata atas 

pasien tidak ditemukan komplikasi post-operasi, visual aksis tidak lagi tertutup, dan 

tidak ada lagi keluhan iritasi pada permukaan mata kiri. Prognosis ad sanationam 

pada pasien ini adalah dubia dikarenakan proses penuaan yang tetap berlangsung 

dapat menghasilkan dermatokalasis kembali. 

 

IV. Simpulan 

Dermatokalasis merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya kulit yang 

berlebihan pada kelopak mata, disebabkan oleh proses penuaan dimana terjadi 

kelemahan dari jaringan ikat orbita dan elastisitas kulit. Distikiasis adalah 

tumbuhnya barisan ekstra bulu mata di orifisium kelenjar meibom, berdasarkan 

penyebab dibagi menjadi kongenital dan didapat, dimana yang bersifat didapat 

lebih banyak ditemui. Tatalaksana dermatokalasis bertujuan membuang kulit yang 

berlebihan dengan teknik blefaroplasti, yang memiliki variasi yakni Asian 

blepharoplasty. Reseksi kulit pada Asian blepharoplasty lebih sedikit dibandingkan 

blefaroplasti standar, dimana tahap penandaan menjadi tahap operasi yang krusial 

untuk memberi hasil operasi yang baik secara fungsional dan kosmetik. 
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