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Juling 
 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Inggrislah yang berlaku. 
 
Juling (strabismus) mengacu pada ketidaksejajaran bola mata. Saat satu mata 
berfokus pada suatu obyek, mata yang lain mengarah ke arah lain. 
 
Jenis 
Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan juling. Dalam istilah sederhana, itu bisa 
konstan atau intermiten. Yang lebih umum adalah juling divergen dan konvergen. 
juling divergen intermiten adalah bentuk yang paling umum ditemukan di Hong Kong. 
 
Penyebab 
Mata juling bisa akibat bawaan, perkembangan atau dapatan. Namun tidak ada 
penyebab spesifik yang dapat diidentifikasi pada banyak pasien. Penyebab dapatan 
antara lain kecelakaan (otak/otot mata/trauma orbita), penyakit sistem saraf atau 
otot mata, dan kelainan refraksi (miopia tinggi atau hiperopia). 
  
Konsekuensi 
Selain masalah kosmetik, juling dapat menyebabkan diplopia (penglihatan ganda) 
dan gangguan penglihatan stereoskopik (3 dimensi). Pada bayi dan anak kecil, jika 
juling tidak ditangani dengan benar, dapat menyebabkan ambliopia (mata malas) 
sebagai akibat dari penekanan pesan visual yang berkepanjangan dari mata yang 
menyimpang oleh otak. 
 
Perawatan 
Deteksi dini dan pengobatan juling yang tepat sangat penting untuk mencegah 
konsekuensi visual yang tidak diinginkan selama periode kritis perkembangan visual 
pada anak usia dini. Jika ragu, Anda harus mencari nasihat medis dari dokter keluarga, 
dokter anak, atau dokter mata. Semua perawatan harus diawasi oleh dokter mata, 
dokter mata, atau ortoptis karena perawatan yang tidak tepat dapat memperburuk 
juling atau amblyopia. 
Upaya perawatan dapat meliputi: 
 Kacamata atau prisma korektif 
 Latihan ortoptik untuk memperbaiki kesejajaran mata dan penglihatan 

binokuler 
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 Terapi oklusi pada mata (untuk pencegahan atau perawatan amblyopia pada 
kelompok anak-anak tertentu) 

 Operasi 
 
Catatan 
 Saat seorang bayi melihat ke obyek di dekatnya (mis. ketika sedang menyusui), 

mata dapat tampak mengarah ke dalam namun ini belum tentu strabismus. 
 Terapi oklusi pada mata hanya bertujuan mencegah atau merawat amblyopia. 

Hal ini tidak akan memperbaiki juling. 
 Belum ada makanan atau vitamin yang telah terbukti memperbaiki juling. 
 Posisi duduk di ruang kelas tidak mengakibatkan atau memperparah juling. 
 

 
Informasi ini hanya untuk tujuan edukasi umum dan hanya sebagai rujukan. 

Jika Anda memiliki pertanyaan apapun, silahkan berkonsultasi dengan dokter 
Kelompok Penasihat Spesialis (Oftalmologi) 
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