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Kelainan Bias Mata (Miopia, Hiperopia, Astigmatisme, Presbiopia) 
 
Pengenalan 
Pada miopia, hiperopia, dan astigmatisme, cahaya yang masuk ke mata dapat difokuskan kembali ke 
permukaan retina dengan metode perbaikan yang berbeda.  
Secara umum, kacamata adalah metode paling sederhana dan dasar. Jika Anda ingin menjalani 
operasi refraktif, Anda harus memahami prosedur operasi dan risiko yang terlibat sebelum Anda 
membuat keputusan. Pilihan metode perbaikan dapat dipengaruhi oleh tingkat kesalahan bias mata, 
pekerjaan dan kebutuhan estetika. Pembedahan refraktif saat ini tidak disediakan oleh klinik mata 
pemerintah. 
 
Miopia 
Miopia (rabun jauh) adalah ketidakmampuan untuk melihat obyek secara jelas dari jauh. Cahaya yang 
masuk ke dalam mata difokuskan di depan retina sehingga pandangan buram saat melihat 
benda-benda yang letaknya jauh.  
 
Tindakan perbaikan 
 Kacamata (lensa cekung) 
 Lensa kontak 
 Operasi refraktif yang meliputi: 
 Operasi refraktif irisan kornea e.g. RK, AK 
 Laser-assisted in situ kerato mileusis (LASIK) 
 Ekstraksi lensa bening dan implantasi lensa intraokuler (hanya pertimbangkan pilihan ini untuk 

rabun jauh yang parah) 
 
Hiperopia 
Hiperopia (rabun dekat) adalah ketidakmampuan untuk melihat benda-benda dari dekat dengan jelas. 
Cahaya yang masuk ke dalam mata difokuskan di belakang retina sehingga pandangan pun buram. 
Penderita hiperopia ringan yang berusia muda dapat menyesuaikan diri sendiri dengan berfokus. 
Akan tetapi, saat kelelahan dan akibat penuaan, usaha yang lebih besar untuk berfokus (dikenal 
sebagai proses akomodasi) dapat menimbulkan gejala-gejala.  
 
Tindakan perbaikan 
 Kacamata (lensa cembung) 
 Lensa kontak 
 Operasi laser 
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Astigmatisme 
Astigmatisme menyebabkan perbedaan fokus pada berbagai sumbu mata. Penderita astigmatisme 
mungkin melihat gambar ganda atau pandangannya kabur. Pada astigmatisme ringan tanpa gejala 
yang disebutkan di atas, lensa korektif tidak diperlukan. 
Presbiopia 
Presbiopia umumnya digambarkan sebagai kesulitan membaca teks dari dekat. Ini biasanya terjadi 
pada usia 40-45 tahun. Seiring dengan penuaan, lensa mata kehilangan fleksibilitas untuk 
menyesuaikan fokus pada jarak dekat dan ini mengurangi kemampuan akomodasi pandangan jarak 
dekat. Presbiopia dapat diperbaiki dengan lensa khusus yang diresepkan. 
 
Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan konsultasikan dengan dokter Anda saat kunjungan 
lanjutan. 
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