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Pendahuluan 
     Kebutaan pada anak adalah salah satu prioritas dalam program Vision 2020-The Right to Sight World Health 

Organization’s (WHO). Hal ini diakibatkan beberapa hal, pertama anak yang buta atau mengalami gangguan penglihatan 

akan menderita kebutaan sepanjang hidupnya, dimana masa kebutaan yang dialami akibat kebutaan yang terjadi saat 

masa kanak-kanak lebih besar setengah kali dari masa kebutaan yang diakibatkan oleh katarak pada orang dewasa. 

Kedua, penyebab kebutaan pada anak berbeda dengan orang dewasa. Penyebab pada anak lebih sering dapat dicegah 

atau diterapi dan berhubungan dengan kematian anak sehingga strategi untuk menangani kebutaan pada orang dewasa 

tidak dapat diterapkan dalam penanganan kebutaan pada anak. Kemudian, penundaan penanganan pada anak dapat 

mengakibatkan ambliopia yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang sehingga memerlukan penatalaksaan segera. 

1,2 
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  Hilangnya penglihatan pada anak berdampak pada 

aspek psikologis, pertumbuhan emosional, dan sosial 

ekonomi. Seorang anak dengan kebutaan cenderung 

mengalami keterlambatan perkembangan, lebih sering 

dirawat di rumah sakit, atau meninggal selama masa 

kanak-kanak daripada anak yang dapat melihat. 

Kehilangan penglihatan yang berat juga berdampak 

buruk pada kegiatan pendidikan, orientasi, dan mobilitas 

d a r i t a h a p a w a l ke h i d u p a n y a n g ke m u d i a n 

mempengaruhi masa depan anak, salah satunya 

kesulitan dalam bekerja. 2-4 

“Pada anak-anak, 50% dari penyebab 

kebutaan dapat dicegah atau diobati, jika 

dilakukan tindakan penanganan yang efektif 

dapat mencegah kebutaan dan meningkatkan 

kualitas hidup“ 

  Kebutaan anak dapat menyebabkan beban ekonomi 

yang signifikan bagi keluarga dan masyarakat. Prevalensi 

dan penyebab kebutaan pada anak sangat bervariasi. 

Angka kebutaan didapatkan lebih tinggi di negara 

berkembang atau lebih miskin dan berkorelasi dengan 

status sosioekonomi. Dari 1,4 juta anak, 93,5% hidup di 

negara berpenghasilan menengah dan rendah. Hingga 

60% dari anak-anak meninggal dan lainnya rata-rata 

hidup dalam 40 tahun berikutnya tanpa penglihatan 

sehingga kebutaan pada anak dianggap bertanggung 

jawab atas sepertiga dari total beban biaya ekonomi 

akibat kebutaan. 1,4,5 

  Indonesia merupakan negara terpadat keempat di 

dunia dengan perkiraan populasi 260.580.739 pada 

tahun 2017, yang lebih dari seperempatnya merupakan 

populasi anak-anak. Namun tidak ada data berbasis 

populasi mengenai prevalensi dan penyebab kebutaan 

pada anak di Indonesia. Berdasarkan hasil RAAB di 15 

provinsi menemukan bahwa prevalensi kebutaan pada 

penduduk Indonesia umur 50 tahun ke atas sebesar 

3,0%. Secara global, menurut WHO sedikitnya 2.2 milyar 

penduduk dunia menderita gangguan penglihatan. 

Sebesar 2,6 milyar orang di seluruh usia menderita 

miopia pada tahun 2020 dan 312 juta orang berusia di 

bawah 19 tahun.6-9 

  Kebutaan pada anak disebabkan oleh sejumlah 

penyakit dan kondisi, dan pencegahan atau pengobatan 

yang diberikan bergantung pada penyebabnya. Upaya 

untuk mencegah atau mengobati kebutaan pada anak 

berkisar dari kampanye kesehatan masyarakat, 

menyediakan suplemen Vitamin-A, hingga tindakan 

operasi. Mengidentifikasi anak-anak dengan kebutaan 

atau gangguan penglihatan berat dapat dilakukan 

melalui survei berbasis populasi. Metode ini dinilai 

menghasilkan perkiraan data yang tepat namun memiliki 

kesulitan dalam pelaksanaannya. 1-4 
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Definisi 

     Masa anak-anak didefinisikan oleh UNICEF sebagai periode hidup seseorang sebelum berusia 16 tahun. 

Sementara kebutaan didefinisikan berdasarkan kategori gangguan visual oleh WHO yaitu tajam penglihatan 

terkoreksi pada mata yang lebih baik kurang dari 3/60 atau lapang pandang terbatas kurang dari 100 

dari fiksasi sentral. Sementara itu, gangguan penglihatan berat didefinisikan sebagai tajam penglihatan terkoreksi 

kurang dari 6/18 pada mata yang lebih baik. 1,2 

Prevalensi, Insidensi, dan Besarnya Kebutaan pada Anak 

     Hampir setengah dari seluruh kebutaan pada anak-anak, terutama mereka yang berada di komunitas ekonomi rendah, 

adalah karena penyebab yang dapat dihindari yang dapat ditatalaksana. Studi berbasis populasi untuk menentukan 

prevalensi dan penyebab kebutaan pada anak membutuhkan ukuran sampel dan biaya yang besar. Sebagai akibatnya, 

sebagian besar angka yang dipublikasikan didapatkan dari survei di sekolah untuk tunanetra. Survei ini memiliki bias 

seleksi karena seringkali beberapa anak tunanetra yang berada di sekolah ini menggambarkan penyebab kebutaan dari 

8 hingga 12 tahun sebelumnya. Memahami prevalensi dan jenis gangguan penglihatan dalam suatu populasi penting 

agar informasi dapat digunakan untuk perencanaan pendistribusian layanan medis, sosial dan pendidikan yang 

dibutuhkan. 2,3,5-7 

      Prevalensi angka kebutaan pada anak sangat bervariasi. Dilaporkan di negara dengan status ekonomi menengah ke 

bawah prevalensi sebesar 1.5/1000 anak sedangkan di negara dengan status ekonomi yang lebih tinggi prevalensi 

sebesar 0.3/1000. Secara global diperkirakan angka kebutaan sekitar 3 hingga 15 per 10.000 anak di seluruh dunia, 

dengan 1.42 juta dan 17.52 juta anak menderita kebutaan dan gangguan penglihatan berat. 2,3,5-7 

     Terdapat data yang tersedia dari survei populasi yang mencakup anak-anak, dari program rehabilitasi berbasis 

masyarakat dan dari angka registrasi orang dengan kebutaan. Sumber ini menyatakan prevalensi kebutaan pada anak 

bervariasi dan berhubungan dengan perkembangan sosioekonomi dan angka kematian dibawah 5 tahun. Di negara 

berpenghasilan rendah dengan angka kematian dibawah 5 tahun yang tinggi, prevalensi diperkirakan setinggi 1,5 per 

1000 anak, sedangkan di negara berpenghasilan tinggi dengan angka kematian dibawah 5 tahun yang rendah, 

prevalensi sekitar 0,3 per 1000 anak. Jika korelasi ini digunakan memperkirakan prevalensi kebutaan pada anak-anak, 

jumlah anak tunanetra di dunia diperkirakan 1.4 juta. Kira-kira tiga perempat dari anak-anak tunanetra di dunia tinggal di 

wilayah termiskin Afrika dan Asia, di mana prevalensi tinggi dan populasi anak juga besar. 1,2,4,5,8 
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1/4 DARI POPULASI DI 
INDONESIA ADALAH  

ANAK-ANAK

50% 
Kebutaan anak 

dapat dicegah

sedikitnya 2.2 milyar penduduk 

dunia menderita gangguan 

penglihatan

1.42 juta dan 17.52 juta anak mederita 

kebutaan dan gangguan penglihatan berat



     Di Indonesia, belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai angka kebutaan pada anak. Penelitian oleh Muhit 

dkk menyatakan angka kebutaan pada anak di Sumba dan Yogyakarta yang tinggi. Dari 195 anak yang diteliti, 113 anak 

memiliki kebutaan atau gangguan penglihatan berat dengan estimasi prevalensi kebutaan dan gangguan penglihatan 

berat sebesar 0.25 dan 0.23. Sedangkan penelitian oleh Sitorus dkk pada pelajar di sekolah luar biasa (SLB) di Jawa, 

didapatkan 95% pelajar yang diteliti mengalami kebutaan dan 4.6% mengalami gangguan penglihatan berat, dengan 

penyebab kebutaan yang dapat dicegah sebesar 59.9% dari keseluruhan pelajar. Penelitian oleh Yudapratiwi dkk yang 

meneliti karakteristik dan penyebab kebutaan dan low vision pada anak di 7 SLB di Kota/Kabupaten Bandung pada 

2010, didapatkan 92.6% termasuk dalam kriteria buta menurut WHO dengan penglihatan gerakan tangan dan persepsi 

cahaya. 6-8 

     Angka kebutaan pada anak dapat diperkirakan menggunakan prevalensi angka kematian dibawah 5 tahun atau Under 

5 mortality rates (U5MR). Angka ini menggambarkan antara lain penentu sosial dari kesehatan dan akses terhadap 

pelayanan berkelanjutan dari pre kehamilan, masa kehamilan, masa persalinan, perawatan neonatal. Pada negara 

dengan U5MR yang menurun, prevalensi kebutaan pada anak juga menurun. Untuk mengestimasi angka kebutaan, 

jumlah populasi harus dikalikan dengan proporsi anak dalam suatu populasi dan dikalikan kembali dengan prevalensi 

angka kematian balita per 1000 anak. Menggunakan perhitungan tersebut, diperkirakan prevalensi kebutaan anak 

tergambar pada tabel 1. 1,2,6,7 

     Insidensi kebutaan pada anak sangat sulit untuk dipastikan, membutuhkan studi longitudinal yang sangat besar, 

registrasi akurat dari para tunanetra, atau sistem pengawasan aktif yang dapat diandalkan. Data dari negara industri 

menunjukkan bahwa kejadian kebutaan pada anak akibat dari kondisi yang didapat telah menurun beberapa dekade 

terakhir, tetapi tidak ada data yang dapat diandalkan dari negara berkembang Yang terakhir, proporsi yang tinggi dari 

anak-anak yang menjadi buta meninggal dalam beberapa tahun menjadi buta, baik karena komplikasi sistemik kondisi 

yang menyebabkan kebutaan (misalnya defisiensi vitamin A, campak, meningitis, dan sindroma rubella kongenital), atau 

karena orang tua dengan status ekonomi yang lemah memiliki lebih banyak kesulitan dalam merawat anak-anak yang 

buta daripada anak-anak lain yang dapat melihat. 1,2,4,9. 

Estimasi/juta populasi 

    X  X 

5

Jumlah 
populasi

Proporsi anak 
dalam suatu 

populasi

Prevalensi 
angka kematian 
balita per 1000



Penyebab Kebutaan Pada Anak 

     Penyebab kebutaan anak pada negara-negara industrial dapat diambil dari data registrasi kebutaan, namun sumber 

data ini dapat mengandung bias informasi dan bias seleksi yang kemudian dapat menyebabkan data tidak 

merepresentasikan total populasi anak-anak yang buta. Pada negara berkembang yang tidak memiliki data registrasi 

kebutaan, informasi mengenai penyebab utama dapat diperoleh dari program rehabilitasi berbasis komunitas atau 

community-based rehabilitation (CBR) dan studi menggunakan Key Informants. Survei prevalensi berbasis populasi atau 

studi kohort dapat memberikan data paling akurat, namun diperlukan sampel yang sangat besar. Pada negara 

berkembang dengan stastus ekonomi yang lebih rendah, kebutaan pada anak lebih banyak disebabkan luka pada 

kornea yang disebabkan faktor-faktor yang terjadi pada masa kanak-kanak seperti campak, defisiensi vitamin A, 

penggunaan obat mata tradisional, dan oftalmia neonatorum. Pada daerah yang lebih makmur, penyebab kebutaan yang 

ditemukan lebih banyak penyakit lain seperti prematuritas retinopati. 1-3,5-7,10 

     Kesulitan dalam membandingkan data dari studi berbeda menghasilkan sistem klasifikasi baru dan formulir untuk 

mendata penyebab kebutaan pada anak oleh International Centre for Eye Health, London yang bekerjasama 
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Angka kelahiran balita per 1000 
kelahiran Stimasi prevalensi per 1000 anak

0-19 0.3

20-39 0.4

40-59 0.5

60-79 0.6

80-99 0.7

100-199 0.8

120-139 0.9

140-159 1.0

160-179 1.1

180-199 1.2

200-219 1.3

220-239 1.4

240 1.5

Tabel 1: Estimasi prevalensi kebutaan anak menggunakan U5MR



 dengan WHO Program for the Prevention of Blindness. Terdapat dua cara berbeda dalam klasifikasi kasus kehilangan 

penglihatan. Yang pertama adalah klasifikasi deskriptif dan klasifikasi kedua bergantung pada waktu mulai terjadinya 

kondisi yang mengakibatkan hilangnya penglihatan. Pada klasifikasi secara deskriptif, dibagi berdasarkan bagian dari 

mata yang terpengaruh, yaitu pada keseluruhan mata, kornea, lensa, uvea, retina, glaukoma, nervus optikus, dan 

tampilan mata yang normal. Sedangkan klasifikasi berdasarkan waktu mulai terjadinya penyakit dibagi menjadi konsepsi,  

selama masa kehamilan, periode perinatal, selama masa kanak-kanak, dan tidak dapat ditentukan. Keuntungan dari 

klasifikasi secara deskriptif adalah informasi yang dapat dikumpulkan dari setiap anak saat pemeriksaan klinis dan hasil 

pemeriksaan tajam penglihatan. Namun data ini tidak dapat digunakan unutk mendapatkan data etiologi untuk 

perencanaan strategi kontrol. 1,2                                      

Waktu mulai penyakit Contoh

Konsepsi Penyakit genetik, abnormalitas kromosom

Masa kehamilan Teratogen (Rubella, Toxoplasmosis)

Periode perinatal Prematuritas retinopati, cedera saat persalinan

Masa kanak-kanak Defisiensi vitamin A, campak, trauma

Tidak dapat ditentukan Kelainan perkembangan
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Bagian dari mata Contoh

Keseluruhan mata Mikroftalmia, anoftalmia

Kornea Luka pada kornea, keratokonus

Lensa Katarak, Afakia

Uvea Aniridia, Uveitis

Retina Distrofi retina

Glaukoma Buftalmos, glaukoma

Nervus Optikus Atrofi optik, hipoplasia nervus 
optikus

Tampilan mata normal Kebutaan kortikal, ambliopia

Tabel 2: Klasifikasi penyebab hilangnya penglihatan berdasarkan bagian dari mata yang terkena

Tabel 3: Klasifikasi penyebab hilangnya penglihatan berdasarkan waktu mulai terjadi



    Kebutaan pada anak di Indonesia belum memiliki data nasional baik prevalensi maupun data penyebab kebutaan. 

Sitorus dkk meneliti 5 sekolah tunanetra di Pulau Jawa pada November 2005-Januari 2006. Didapatkan 479 siswa yang 

memenuhi kriteria penelitian, 477 siswa menderita kebutaan atau gangguan penglihatan berat. Kelainan anatomis 

terbesar yang didapatkan adalah keseluruhan bola mata, kemudian retina, lensa, dan kornea dengan ptisis bulbi sebesar 

19.1%, sedangkan etiologi kebutaan paling banyak sebesar 32.7% tidak dapat ditentukan. Penelitian ini juga 

mendapatkan pada 59.9% (286 kasus) kebutaan berpotensi untuk dihindari, dapat diberikan tindakan pencegahan 

maupun dapat diterapi. Penelitian lainnya oleh Muhit dkk yang menggunakan metode key informant dan CBR pada anak 

usia 0-15 tahun di Sumba dan Yogyakarta menyatakan, dari 195 anak yang diteliti 113 anak mengalami kebutaan atau 

gangguan penglihatan berat dengan kelainan anatomi terbesar pada lensa, retina, dan kornea. Secara keseluruhan 

77.8% penyebab kebutaan dapat dihindari, dan 69% dapat diberikan terapi. 2,6,7,9 

Kontrol Kebutaan pada Anak 

    Banyak penyebab kehilangan penglihatan pada anak-anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat 

dicegah, yang paling umum adalah defisiensi vitamin A, campak, konjungtivitis pada bayi baru lahir, dan penggunaan 

pengobatan tradisional yang berbahaya. Kondisi ini dapat dicegah dengan pemberian vitamin A, pencegahan penyakit 

campak, tatalaksana tepat pada oftalmia neonatorum, dan edukasi bahaya penggunaan obat tradisional pada mata. 

Kasus lain seperti katarak, glaukoma, ulkus kornea jika ditatalaksana secara tepat dan cepat dapat mencegah kebutaan. 

2,4,5,10 

   Integrasi komprehensif ke seluruh tingkat pemberian layanan termasuk primer, sekunder, dan tersier sangat penting 

untuk pengendalian kebutaan pada anak. Strategi untuk memerangi kebutaan pada anak harus terdiri dari elemen-

elemen seperti komitmen politik yang berkelanjutan untuk mempromosikan kesehatan mata sebagai bagian dari 

kebijakan kesehatan nasional, kolaborasi aktif dari semua pemangku kepentingan termasuk organisasi pemerintah dan 

non-pemerintah, adopsi teknologi tepat guna, penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur, penelitian operasional 

untuk mengetahui kapasitas infrastruktur yang ada, tingkat pemanfaatan dan hambatan pada pelaksanaan. 1,2,10,12 

LAYANAN KESEHATAN MATA TINGKAT PRIMER 

     Perawatan kesehatan primer harus dijadikan sebagai kerangka dasar dimana layanan lain akan dibangun. Layanan 

yang diberikan termasuk promosi kesehatan mata, tindakan dalam komunitas untuk mencegah kondisi yang 

menyebabkan kebutaan, dan pengenalan serta pengobatan penyakit mata umum oleh petugas kesehatan tingkat 

komunitas yang terlatih. Perawatan kesehatan primer program harus mencakup berbagai macam layanan hemat biaya 

seperti pemeriksaan mata saat lahir, skrining mata untuk prasekolah dan sekolah anak-anak, penanganan dini katarak 

kongenital, vaksinasi untuk penyakit menular pada anak-anak, dan pelatihan tenaga kesehatan. Layanan  
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kesehatan mata primer juga mencakup identifikasi anak-

anak yang membutuhkan rujukan untuk penilaian dan 

pengobatan oftalmologi seperti anak buta atau anak 

dengan pupil putih atau ulkus kornea. Masing-masing 

kader puskesmas dapat memiliki peran yang berbeda, 

misa lnya b idan dapat mencegah ophtha lmia 

neonatorum dan memeriksa mata bayi baru lahir untuk 

mengetahui kelainan struktural. 1,2,5,9-12 

   Layanan kesehatan mata primer berpotensi 

memegang peran utama dalam mengurangi kebutaan 

pada anak dengan melakukan tindakan pencegahan 

khusus dan mengidentifikasi serta merujuk anak dengan 

kondisi yang dapat diobati. Identifikasi dini dan rujukan 

a n a k d i p e r l u k a n k a r e n a d i b a n y a k n e g a r a 

berpenghasilan rendah dan menengah, anak sering 

datang terlambat untuk operasi, menyebabkan 

keterbatasan potensi visual seumur hidup anak. 

Beberapa hambatan untuk presentasi awal adalah 

keyakinan bahwa kebutaan tidak dapat diobati, diberikan 

nasihat yang salah oleh petugas kesehatan, tidak tahu 

kemana harus pergi mencari pengobatan, percaya 

bahwa kondisi tersebut akan sembuh dengan sendirinya 

dan preferensi untuk pengobatan lokal. Kurangnya 

pendidikan pada ibu juga merupakan faktor risiko 

keterlambatan anak mendapatkan pengobatan. Pada 

populasi dengan tingkat pendidikan ibu yang rendah, 

angka kebutaan pada anak lebih besar 4-5 kali 

dibandingkan dengan negara dengan sumber daya yang 

baik. Penguatan kesehatan primer untuk strategi 

perawatan dengan bantuan yang komprehensif dan 

pendekatan sistematis yang melibatkan semua 

pemangku kebijakan diperlukan untuk pencegahan dan 

penatalaksanaan kebutaan pada anak. 1,2,3,9-11 

LAYANAN KESEHATAN MATA 

TINGKAT SEKUNDER 

     Pada perawatan tingkat sekunder, seorang ahli bedah 

mata harus dapat melakukan pemeriksaan dan penilaian 

lengkap, membuat diagnosis sementara, menangani 

ulkus kornea pada anak-anak, dan meresepkan alat low 

vision sederhana untuk anak-anak dengan masalah yang 

tidak rumit. Program skrining penglihatan di sekolah 

untuk mengidentifikasi anak-anak dengan kelainan 

refraksi yang signifikan juga harus diatur dan didukung 

dari tingkat menengah. Untuk rujukan yang efektif, 

komunikasi yang baik perlu dibangun antara staf yang 

bekerja di tingkat primer dan tersier. 1,2,9-12 

LAYANAN KESEHATAN MATA 

TINGKAT TERSIER 

     Layanan kesehatan mata tersier harus mampu 

memberikan layanan bedah berkualitas tinggi untuk 

penanganan katarak, glaukoma, dan jaringan parut 

kornea. Skrining ROP pada bayi prematur, serta 

pengaturan dan penyediaan layanan penglihatan 

rendah, juga merupakan fungsi tingkat tersier. Pusat-

pusat tersier harus bertanggung jawab atas penelitian; 

pelatihan pelatih untuk program tingkat dasar dan 

menengah; dan untuk mendukung, mengawasi, 

memotivasi, dan memberikan umpan balik kepada staf di 

pusat-pusat tingkat menengah. 1,2,9-12 
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Perubahan prioritas pada populasi anak 

   Terjadi pergeseran prioritas perawatan mata pada populasi anak di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah di beberapa dekade lalu. Beberapa negara 

berpenghasilan rendah di mana kebutaan akibat jaringan parut pada kornea telah 

menurun karena implementasi inisiatif kesehatan masyarakat yang berhasil, katarak kini 

menjadi penyebab kebutaan yang dapat diatasi pada anak yang paling besar. Meskipun 

demikian, karena kemajuan yang lebih lambat di beberapa negara, jaringan parut kornea 

tetap paling banyak penyebab umum kebutaan. Deteksi dan rujukan dini sangat penting, 

dan layanan kesehatan mata tersier untuk anak-anak, yang tidak memadai pada banyak 

negara berpenghasilan rendah, diperlukan untuk manajemen bedah dan tindak lanjut. 

 Karena peningkatan jumlah kelahiran prematur, dan angka kelangsungan hidup bayi 

prematur, retinopati prematuritas juga menjadi penyebab utama kebutaan pada anak di  

negara berpenghasilan menengah. Akibatnya, terdapat peningkatan kebutuhan fasilitas 

perawatan neonatus yang berkualitas dan skrining prematuritas retinopati terintegrasi 

serta layanan pengobatan dengan tindak lanjut jangka panjang.  

 Seperti pada populasi orang dewasa, jumlah anak-anak dan remaja dengan kelainan 

refraksi, terutama miopia, akan meningkat pada dekade mendatang. Tinjauan sistematis 

global dan meta-analisis melaporkan bahwa jumlah anak-anak dan remaja dengan miopia 

diperkirakan meningkat 200 juta antara tahun 2000 dan 2050. Peningkatan ini 

kemungkinan besar akan lebih terlihat pada populasi dengan transisi ekonomi yang cepat 

dan telah memiliki implikasi penting untuk perencanaan layanan kesehatan mata. 4,9 
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 SIMPULAN 

     Epidemiologi kebutaan pada anak merupakan bidang yang 

menarik dan menantang, tidak hanya karena melibatkan kelompok 

usia yang sulit untuk diteliti tetapi juga disebabkan definisi kasus 

yang meliputi kondisi penyakit yang beragam. Faktor resiko dapat 

bervariasi sepanjang waktu sebagai akibat dari perubahan aspek 

sosioekonomi dan penyediaan layanan kesehatan yang tercermin 

dalam perubahan pola kebutaan pada anak dari waktu ke waktu. 

     Sebagai salah satu prioritas masalah kesehatan yang memiliki 

efek tidak hanya kepada individu tetapi juga komunitas dalam 

jangka panjang, kebutaan pada anak penting untuk menjadi 

perhatian. Mengetahui prevalensi dan penyebab kebutaan melalui 

berbagai metode yang  sesuai dapat menjadi awal untuk 

penyusunan strategi penanggulangan masalah. Seluruh layanan 

kesehatan dapat berperan serta dan dibutuhkan kolaborasi 

dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam 

pencegahan dan penatalaksanaan kebutaan pada anak. 
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