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Moderate Visual Impairment Management for Patient with Stage 4 Regressed 
Retinopathy of Prematurity (ROP) 

 
Abstract 
Introduction: Retinopathy of prematurity (ROP) is a vasoproliferative retinal disorder 
frequently seen in infants with low gestational age and birth weight. Most ROP cases regress 
spontaneously without treatment but can caused some complication that can lead to visual 
impairment for children. Moderate Visual Impairment define as best corrected visual acuity 
worse than 6/18 to 6/60 which affect 55,6% patient with ROP. Visual impairment will affect 
patient’s quality of life, hence adequate treatment of low vision is important.  
Purpose: To report the selection of low vision devices for patients with Moderate Visual 
Impairment with Stage 4 Regressed Retinopathy of Prematurity (ROP). 
Case Report: A 8-years-old boy referred by Vitreoretina Unit Cicendo National Eye Hospital 
with Stage 4 Regressed Retinopathy of Prematurity for further management. Distant visual 
acuity using ETDRS chart on the right eye showed 1/40 pinhole 3/32 and hand movement on 
the left eye. Upon evaluation by assessment low vision method, his distance visual acuity in the 
right eye was improved significantly up to 4/40  with +7.00D and up to 4/16 with 3x 20mm 
telescope. Near visual examination using Bailey-Lovie chart showed his near vision 4.0M/15 
cm and 1.25M at 30 cm improved with +3.00 D lens. Patient was diagnosed with 
Hypermetropia OD + Moderate Visual Impairment OD et Blindness OS et causa Regressed 
Retinopathy of Prematurity stage 4b OD stage 4a OS + Nystagmus ODS. The management for 
this patient include bifocal spectacle, telescope, visual rehabilitation, training for the use of 
low vision aids, also education about the disease  for his parents.  
Conclusion: Regressed ROP can cause visual impairment. Precise treatment based on the 
patient’s needs, education, and selection of low vision aids can maximized functional vision 
and eventually improve the quality of life. 
Keywords: Moderate Visual Impairment, Regressed Retinopathy of Prematurity, Bifocal 
Spectacle, Telescope.  
 
 
I. Pendahuluan  

Retinopathy of Prematurity atau retinopati prematuritas (ROP) adalah kelainan proliferatif 

progresif pada perkembangan pembuluh darah retina yang terjadi pada bayi yang lahir dengan 

usia kehamilan kurang bulan dan berat badan lahir rendah.  Di Indonesia, insidensi ROP pada 

bayi yang lahir dengan usia di bawah atau sama dengan 28 minggu sebesar 40%. The 

International Classification of Retinopathy of Prematurity mendefinisikan regresi ROP sebagai 

fase involusi dan resolusi yang dapat terjadi secara spontan maupun setelah intervensi. Wang 

dkk melaporkan insidensi regresi spontan ROP pada bayi yang lahir dengan usia gestasi 28-32 

minggu sebesar 72,2% dan pada bayi dengan berat badan lahir 1000-2000 gram sebesar 86,1%. 

Pada ROP derajat ringan regresi dapat terjadi secara spontan tanpa menimbulkan gangguan 

penglihatan, namun pada kasus ROP berat regresi dapat menimbulkan beberapa komplikasi 

seperti strabismus, ambliopia, gangguan refraksi, dan ablasio retina yang dapat menyebabkan 

gangguan penglihatan berat hingga kebutaan. 1–4 
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Badan kesehatan dunia atau WHO membagi gangguan penglihatan atau visual impairment 

berdasarkan tajam penglihatan dekat dan jauh. Tajam penglihatan jauh kurang dari 6/18 sampai 

6/60 dengan koreksi terbaik atau lapang pandang kurang dari 10 derajat dari titik fiksasi 

diklasifikasikan sebagai moderate visual impairment. Tan dkk melaporkan terdapat 55,6% 

anak dengan ROP mengalami moderate visual impairment. Anak yang mengalami gangguan 

penglihatan akibat ROP dapat terhambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, lebih jauh hal 

tersebut dapat berdampak pada kualitas hidup seorang anak. Evaluasi fungsi visual secara 

holistik serta pemilihan alat bantu yang tepat dapat memaksimalkan fungsi visual anak 

sehingga dapat membantu anak dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari secara mandiri.5-6 

Laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan penanganan gangguan penglihatan pada anak 

dengan moderate visual impairment dengan regressed ROP untuk mengoptimalkan fungsi 

visual yang tersisa dengan memberikan pemilihan alat bantu optik untuk mendukung aktivitas 

sehari-hari dan kemampuan belajar anak.  

II. Laporan Kasus 

Pasien seorang anak laki-laki, An. R, berusia 8 tahun dirujuk dari unit Vitreoretina Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo ke unit Low Vision dengan keluhan mata kiri tiba-

tiba gelap sejak 2 bulan SMRS, keluhan dirasakan mendadak saat anak sedang melakukan 

kegiatan sekolah daring. Pasien kemudian dibawa berobat ke dokter umum dan disarankan 

untuk dirujuk ke RSUD Garut namun ibu pasien tidak melanjutkan pengobatan. Ibu pasien 

merasa anak terlihat semakin kesulitan untuk menulis satu bulan terakhir. Pasien kemudian 

dibawa berobat ke puskesmas Limbangan dan langsung disarankan untuk dirujuk ke Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Sebelumnya keluhan kedua mata buram untuk 

melihat jauh dan dekat sudah dirasakan oleh pasien sejak kecil, buram semakin bertambah saat 

pasien duduk di sekolah dasar kelas satu, saat itu pasien harus maju kedepan kelas untuk 

membaca tulisan di papan tulis. Orang tua pasien mengatakan bahwa pasien memiliki riwayat 

kedua mata terlihat putih sejak lahir, dan mata bergerak-gerak ke kanan kiri sejak usia satu 

bulan namun tidak pernah dibawa berobat. Ibu pasien mengaku seiring bertambahnya usia 

pasien, keluhan kedua mata terlihat putih semakin berkurang. Pasien telah didiagnosa dengan 

Regressed ROP stage 4b ODS dd/ 4a ODS + Nystagmus ODS dengan diagnosa banding Serous 

Retinal Detachment ODS dari unit Pediatrik Oftalmologi dan dirujuk ke unit Vitreoretina untuk 

evaluasi apakah dapat dilakukan PPV pada pasien. Setelah dilakukan evaluasi di unit 

Vitreoretina pasien kemudian didiagnosa dengan Regressed ROP stage 4b OD et stage 4a OS 

+ Nystagmus ODS dan diberikan tatalaksana konservatif.  
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Ibu pasien mengatakan anak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pasien 

saat ini merupakan siswa sekolah dasar kelas dua dan dapat bermain bersama teman-temannya 

dengan baik. Di sekolah pasien duduk di barisan paling depan, untuk dapat membaca tulisan 

di papan tulis pasien mengaku masih harus maju sampai kedepan papan tulis. Pasien mengaku 

saat ini semakin kesulitan dalam membaca jauh maupun dekat, serta kesulitan dalam menulis 

pelajaran di sekolah. Karena keterbatasan penglihatannya sampai saat ini pasien masih belum 

lancar dalam membaca dan menulis. Saat ini pasien sudah mulai melakukan kegiatan sekolah 

tatap muka namun tidak diperbolehkan oleh ibu pasien untuk masuk sekolah karena kesulitan 

yang pasien alami dikhawatirkan mengganggu teman-temannya di kelas. Pasien merupakan 

anak pertama dari dua bersaudara. Riwayat kelahiran normal kurang bulan pada usia 

kandungan 28 minggu, lahir di dokter dengan berat badan lahir 1800 gram. Pasien sempat 

dirawat selama 15 hari di NICU dan diberi terapi oksigen. Riwayat imunisasi dasar pada pasien 

lengkap. Riwayat sakit pada masa kehamilan disangkal. Riwayat pemakaian kacamata 

sebelumnya disangkal, riwayat trauma disangkal. Riwayat tumbuh kembang dalam batas 

normal. Tidak terdapat riwayat keluarga dengan keluhan serupa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a)             (b) 
Gambar 1 (a) segmen anterior mata kanan (b) segmen anterior mata kiri  

     Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
 

Pada pemeriksaan fisik didapatkan status generalis dan tanda vital dalam batas normal. 

Pemeriksaan refraktometer pupil kecil pada mata kanan S+6.75 C-1.75 x 128 dan pada mata 

kiri adalah S+6.75 C- 2.75x14. Pemeriksaan refraktometer refraksi siklopegik pada mata kanan 

adalah S+7.75 C-0.25x45 dan pada mata kiri adalah S+7.50 C-2.25x80. Pemeriksaan tajam 

penglihatan dasar menggunakan Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) pada 

mata kanan adalah 1/40 pinhole 3/32 dan pada mata kiri 1/300 pinhole tetap. Koreksi tajam 

penglihatan jauh pupil kecil OD : S+6.00 = 3/32, OS : plano = 1/300. Koreksi tajam penglihatan 

jauh refraksi siklopegik OD : S +7.00 = 4/40, sedangkan koreksi tajam penglihatan jauh mata 
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kiri refraksi siklopegik OS : plano = 1/300. Pemeriksaan penglihatan jauh dengan 

menggunakan teleskop 3x 20mm pada mata kanan pasien adalah 4/16. Pemeriksaan tajam 

penglihatan dekat menggunakan kartu baca dekat Bailey Lovie dengan koreksi jauh adalah 4.0 

M pada jarak 15 cm. Pemeriksaan tajam penglihatan dekat dengan adisi +3.00 D menggunakan 

kartu baca dekat Bailey Lovie adalah 1.25 M pada jarak 30 cm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Hasil pemeriksaan foto fundus mata kanan dan kiri pasien 

      Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
 

Pemeriksaan posisi bola mata pasien didapatkan nystagmus ke kanan dan ke kiri dengan 

gerak bola mata baik ke segala arah. Pemeriksaan tekanan bola mata menggunakan Non 

Contact Tonometry pada mata kanan 14mmHg dan mata kiri 13mmHg. Pada pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan dan kiri menggunakan lampu celah biomikroskop didapakan 

palpebra superior dan inferior tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih, kedalaman bilik mata 

depan Van Herrick grade III dengan flare cell -/-, pupil bulat, sinekia (-), refleks cahaya +/+ 

dan lensa jernih. Pemeriksaan sensitivitas kontras menggunakan Hiding Heidi pada mata kanan 

didapatkan nilai kontras 1.25% pada jarak 3 meter. Pemeriksaan warna dengan Ishihara pada 

mata kanan didapatkan hasil demo plate (+). Pemeriksaan lapang pandang dengan Bernel pada 

mata kanan ditemukan lapang pandang 40 derajat atas, 60 derajat bawah, serta 40 derajat kiri 

dan 50 derajat kanan. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan didapatkan media jernih, 

fundus refleks menurun, papil bulat batas tegas, A/V sulit dinilai, didapatkan adanya retinal 

detachment di bagian superior dan inferior dengan makula off dan bone spicule. Pemeriksaan 

segmen posterior mata kiri didapatan fundus refleks menurun, media jernih, papil bulat batas 

tegas, A/V sulit dinilai, terdapat ghost vessels, dengan retinal dragging, detachment, bone 

spicule dengan makula off. 
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Pasien didiagnosa dengan Hipermetropia OD + Moderate Visual Impairment OD et 

Blindness OS et causa Regressed Retinopathy of Prematurity stage 4b OD et stage 4a OS + 

Nystagmus ODS. Tatalaksana pada pasien ini adalah kacamata bifokal, teleskop dengan 

perbesaran 3x 20mm untuk melihat jauh, rehabilitasi visual, pelatihan penggunaan alat bantu 

dan edukasi kepada orangtua pasien mengenai kondisi gangguan penglihatan pasien. Prognosis 

pada pasien ini quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam  dan quo ad sanationam dubia.  

III. Diskusi 

Retinopathy of Prematurity (ROP) sampai saat ini masih menjadi salah satu penyebab 

kebutaan pada anak dengan riwayat lahir prematur dan berat badan lahir rendah. ROP terjadi 

karena adanya kelainan pada perkembangan vaksular retina. Seorang pasien dapat didiagnosa 

dengan ROP stage 4 jika pada pemeriksaan fundus ditemukan adanya ablasio retina, dimana 

stage 4a jika terdapat ablasio retina parsial dengan fovea intak dan stage 4b dengan fovea tidak 

intak. ROP dapat mengalami regresi secara spontan dimana salah satu tanda-tanda regresi dari 

ROP adalah meningkatkatnya vaskularisasi pada area avaskular retina perifer seperti pada 

gambar 3.1–3 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Foto fundus pasien dengan ROP regresi. Panah kuning menunjukan     
peningkatan vaksularisasi pada retina perifer. 

      Dikutip dari : Wang dkk1 
 

Pasien telah didiagnosa dengan Regressed Retinopathy of Prematurity stage 4b OD et 

stage 4a OS dari Unit Vitreoretina PMN RS Mata Cicendo. Berdasarkan anamnesa yang 

didapatkan dari orangtua pasien anak memiliki riwayat lahir prematur pada usia 28 minggu 

dengan berat badan lahir 1800 gram serta riwayat kedua mata terlihat putih sejak lahir namun 

keluhan tersebut berkurang seiring dengan bertambahnya usia anak. Pada pemeriksaan segmen 

posterior mata kanan didapatkan adanya retinal detachment di bagian superior dan inferior 
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dengan makula off dan pada pemeriksaan posterior mata kiri didapatkan adanya retinal 

dragging dan retinal  detachment dengan makula off.  

Pasien pada kasus ini memiliki tajam penglihatan jauh mata kanan 1/40 pinhole 3/32 dan 

mata kiri 1/300 pinhole tetap dengan koreksi refrakasi siklopegik didapatkan OD : S+7.00 

tajam penglihatan jauh mata kanan menjadi 4/40 sedangkan pada mata kiri tajam penglihatan 

jauh tidak dapat terkoreksi. Berdasarkan hasil koreksi tajam pengliatan terbaik tersebut  

gangguan penglihatan pasien dikategorikan kedalam moderate visual impairment OD dan 

Blindness OS sesuai dengan kriteria visual impairment dari WHO seperti yang tertera pada 

tabel 1. Retina yang berkembang secara imatur dapat mengganggu perkembangan visual pada 

tahap pertumbuhan anak, hal tersebut dapat menimbulkan komplikasi baik struktural maupun 

fungsional. Komplikasi struktural diantaranya dapat terjadi ablasio retina, macular dragging, 

lattice like degeneration, dan robekan retina. Komplikasi fungsional dapat terjadi strabismus, 

kelainan refraksi, nystagmus, amblyopia, penurunan tajam penglihatan dan lapang pandang 

serta glaukoma sekunder. Berdasarkan penelitian oleh Pidro dkk kelainan refraksi pada pasien 

dengan regresi ROP spontan terjadi sebanyak 54% dan 35,7% diantaranya adalah 

hipermetropia6,7 Beberapa komplikasi baik struktural maupun fungsional terjadi pada pasien 

ini.  

Dikutip dari : WHO6 

Tujuan dari penatalaksanaan gangguan penglihatan adalah untuk memaksimalkan 

penglihatan fungsional seseorang sehingga fungsi potensi diri dapat tercapai, kemandirian 

meningkat, serta berkembangnya kualitas hidup. Tatalaksana pasien dengan gangguan 

penglihatan dapat berupa alat bantu optik dan non optik. Untuk menentukan alat bantu yang 

tepat bagi pasien dengan gangguan penglihatan hal yang paling penting untuk diperhatikan 
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adalah kebutuhan pasien itu sendiri. Salah satu alat bantu optik untuk membantu tajam 

penglihatan jauh pada pasien dengan gangguan penglihatan adalah teleskop yang 

menggunakan prinsip magnifikasi angular. Teleskop dibuat dengan menggunakan lensa-lensa 

yang disusun menjadi suatu alat optik, dimana bayangan yang dihasilkan oleh magnifikasi 

angular akan terlihat seolah-olah datang dari jarak yang dekat. Teleskop sendiri memiliki 

beberapa keuntungan dan kelebihan seperti pada tabel 2.5,8,9 Ibu pasien khawatir keterbatasan 

penglihatan pasien dapat mengganggu teman-temannya di kelas sehingga anak tidak 

diperbolehkan masuk sekolah, berdasarkan hal tersebut untuk dapat mendukung aktivitas 

sehari-hari dan aktivitas belajarnya, pasien diberikan alat bantu optik teleskop dengan 

perbesaran 3x 20mm dimana tajam penglihatan jauh pasien menjadi 4/16. Rumus perhitungan 

magnifikasi tajam penglihatan jauh yang digunakan adalah tajam penglihatan jauh yang 

dibutuhkan dibagi dengan tajam penglihatan jauh saat ini. Berdasarkan rumus tersebut 

magnifikasi yang dibutuhkan pasien adalah 4/10 4/40%  = 4x. Saat dicoba menggunakan 

teleskop dengan perbesaran 4x 10mm tajam penglihatan jauh pasien menjadi 4/10 namun 

pasien merasa tidak nyaman. Pasien kemudian mencoba menggunakan teleskop dengan 

perbesaran 3x 20mm, tajam penglihatan jauh pasien menjadi 4/16 dan pasien merasa nyaman. 

Selain itu untuk memaksimalkan penglihatan jauh dan dekatnya pasien juga diberikan 

kacamata bifokal dari hasil koreksi siklopegik untuk penglihatan jauh yaitu OD : S+7.00 = 4/40 

dan OS : Balance = 1/300 dengan koreksi tajam penglihatan dekat menggunakan addisi +3.00 

pasien dapat membaca sampai baris 1.25M pada jarak 30cm.  

 

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Teleskop 
Kelebihan Kekurangan 

Magnifikasi dapat dicapai pada jarak kerja 
yang lebih jauh dibandingkan dengan alat 
bantu lain 

Lapang pandang sempit sehingga tidak dapat 
digunakan secara mobile 

Dapat digunakan untuk memfokuskan objek 
pada jarak jauh dan dekat 

Pada objek yang bergerak ukuran dan 
kecepatan pergerakanannya juga akan 
diperbesar  

Dapat digunakan dengan menggunakan 
tanpa atau dengan kacamata 

Memerlukan depth of field yang baik untuk 
mempertahankan objek agar terlihat jelas 

Fokus teleskop dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan pasien 

Harga lebih mahal 

 Sulit digunakan secara binokular 
 Berkurangnya kontras 

Dikutip dari : Jackson dkk5 
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Prognosis quo ad vitam pada pasien ini adalah ad bonam, prognosis quo ad functionam 

dan quo ad sanationam adalah dubia. Smith dkk melaporkan prognosis visual pada pasien ROP 

dengan BCVA £20/200 sebesar 51,2% dan 41,7% pasien mempunyai BCVA ³20/60. 

Penelitian yang dilakukan oleh Smith dkk melaporkan bahwa 2.2 dari 100 pasien dengan ROP 

per tahun yang dievaluasi pada usia 10 tahun mengalami gangguan visual pada kelompok berat 

badan lahir rendah. Prognosis visual pada pasien ROP tergantung dari derajat ROP yang 

dialami pasien serta penanganan yang diberikan.10,11 

IV. Kesimpulan 

Retinopathy of Prematurity (ROP) masih menjadi penyebab ganguan penglihatan tertinggi 

pada anak. Tatalaksana pasien yang mengalami gangguan penglihatan dengan regresi ROP  

harus disesuaiakan dengan kebutuhan pasien dan mempertimbangkan berbagai aspek. 

Tatalaksana pada pasien ini adalah kacamata bifokal dan alat bantu optik berupa teleskop untuk 

memaksimalkan penglihatan jauh pasien yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien untuk 

melihat tulisan dipapan tulis. Rehabilitasi visual kepada anak, edukasi kepada pasien dan 

keluarga mengenai kondisi gangguan penglihatan yang dialami anak dan cara menggunakan 

alat bantu juga dilakukan. Tujuan tatalaksana ini adalah mengoptimalkan penglihatan yang 

masih tersisa dengan alat bantu penglihatan untuk meningkatkan kemandirian, produktivitas 

dan  kualitas hidup pasien.
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