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TEKNIS PELAKSANAAN TUTORIAL METODE SEVEN JUMPS 

 
 

Sebelum diskusi dimulai, tutor akan membuka diskusi dengan 

perkenalan antara tutor dengan mahasiswa serta antar mahasiswa. Ketua dari 

diskusi dibantu sekertaris memimpin diskusi dengan menggunakan tujuh 

langkah atau seven jumps untuk mendiskusikan masalah yang ada dalam 

skenario. Tujuh langkah tersebut meliputi : 

1. Klarifikasi istilah atau konsep 

Proses menulis dan mencocokkan istilah-istilah dalam skenario yang 

belum jelas atau menimbulkan banyak intepretasi dengan bantuan kamus 

umum, kamus kedokteran dan tutor. 

 
2. Penentuan masalah 

Proses mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang ada dalam 

skenario berdasarkan kesepakatan bersama. 

 
3. Pembahasan masalah secara singkat 

Proses mendiskusikan dan menjelaskan permasalahan yang ditemukan 

pada nomer 2 dengan singkat sesuai dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya oleh masing-masing anggota (prior knowledge). 

 
4. Analisis masalah 

Proses menjelaskan masalah yang telah didiskusikan pada nomor 3 secara 

mendalam dan sistematis berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya. 
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5. Menetapkan tujuan belajar 

Proses mengumpulkan beberapa permasalahan yang didapatkan pada 

proses nomor 4 yang dirasakan kurang jelas dan masih membutuhkan 

sumber yang benar dan terpercaya atau permasalahan baru yang muncul 

dan belum teranalisa di nomor 4 untuk dijadikan fokus pembelajaran 

mandiri. Proses ini merupakan akhir proses dari pertemuan pertama. 

 
6. Belajar mandiri 

Setiap anggota kelompok melakukan proses belajar mandiri melalui akses 

internet, jurnal, perpustakaan, kuliah dan konsultasi pakar untuk 

memecahkan masalah yang menjadi tujuan belajar di nomor 5. 

 
7. Pelaporan hasil belajar mandiri 

Pada pertemuan kedua dilakukan proses pelaporan oleh masing-masing 

anggota tentang hasil yang diperoleh dalam proses belajar mandiri, 

kemudian dari beberapa hasil dapat ditarik kesimpulan jawaban yang 

benar dari masing-masing permasalahan yang menjadi tujuan belajar. 
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TUJUAN BELAJAR SKENARIO 1 

 
1. Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme, patofisiologi dan patogenesis 

mata kabur. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan faktor risiko penyakit katarak. 

3. Mahasiswa dapat menjelaskan diagnosis klinis penyakit katarak dan 

penyebabnya berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan tambahan 

4. Mahasiswa dapat menjelaskan penatalaksanaan penyakit katarak. 

5. Mahasiswa dapat menjelaskan komplikasi penyakit katarak. 

6. Mahasiswa dapat menjelaskan epidemiologi penyakit katarak. 

 

 

SKENARIO 1 

 

Seorang laki-laki berusia 72 tahun datang ke klinik pratama karena mata kirinya kabur. 

Keluhan pandangan kabur ini sudah dialami pasien sejak 1 tahun yang lalu tanpa disertai 

rasa sakit maupun merah pada matanya. Hasil pemeriksaan visus mata kanannya 

didapatkan hasil 6/6. Hasil pemeriksaan visus pada mata kiri didapatkan pasien hanya 

mampu melihat cahaya dan mampu membedakan cahaya berwarna merah dan hijau yang 

disorotkan ke matanya. Dokter menyarankan dirujuk ke rumah sakit untuk periksa ke 

dokter spesialis mata. 

 
Diskusikan kasus tersebut dengan metode seven jumps! 
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STEP 1 Klarifikasi Istilah 

 

 Visus : Visus adalah ketajaman penglihatan yang didapatkan dengan pemeriksaan 

menggunakan optotip snellen, menghitung jari, lambaian tangan, maupun dengan 

cahaya penlight / senter. Pemeriksaan visus dapat juga dilengkapi dengan pemeriksaan 

PS (proyeksi sinar) menggunakan cahaya penlight yang digerakkan berganti-ganti arah 

di depan mata pasien, dan pemeriksaan PW (persepsi warna) menggunakan cahaya 

berwarna merah dan hijau untuk memeriksa kondisi retina dan nervus optikus pasien. 

 

STEP 2 Problem Definition/ Penentuan Masalah 

 
1. Mengapa mata kiri tidak jelas untuk melihat? 

2. Apa hubungan gangguan penglihatan dengan usia? 

3. Apa saja penyebab penglihatan terganggu / mata kabur? 

4. Apakah maksud pada hasil pemeriksaan visus kedua mata, apa makna pasien masih 

bisa melihat cahaya dan masih mampu membedakan warna dari cahaya yang 

diarahkan ke matanya? 

5. Mengapa mata tidak merah dan sakit? 

6. Apa kemungkinan yang terjadi pada pasien? 

7. Mengapa pasien disarankan periksa ke dokter mata? 

 

 

STEP 3 Brainstorming/ Pembahasan Masalah Secara Singkat 

Mahasiswa mendiskusikan problem di step 2 dengan 

jawaban yang ringkas 

 
1. Mengapa mata kiri tidak jelas untuk melihat? 

Jawab :  

a. ada kekeruhan atau penghalang masuknya cahaya ke mata 

b. gangguan refraksi 

c. kerusakan di jaras saraf penglihatan 

2. Apa hubungan gangguan penglihatan dengan usia? 

Jawab : terjadi proses degeneratif 
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3. Apa saja penyebab penglihatan terganggu / mata kabur? 

Jawab : anomali refraksi, infeksi, inflamasi, degenerasi, kongenital, tumor, 

trauma, gizi/nutrisi, komplikasi penyakit sistemik 

4. Apakah maksud pada hasil pemeriksaan visus kedua mata, apa makna pasien masih 

bisa melihat cahaya dan masih mampu membedakan warna dari cahaya yang 

diarahkan ke matanya? 

Jawab :  

 Visus mata kanan masih normal  

 Visus mata kiri masih ada, yaitu 1/~ (satu per tak terhingga), dan 

kemungkinan kondisi retina masih baik 

5. Mengapa mata tidak merah dan tidak sakit? 

Jawab : tidak terjadi proses infeksi maupun inflamasi di mata pasien. 

6. Apa kemungkinan yang terjadi pada pasien? 

Jawab : gangguan penglihatan yang berkaitan dengan degenerasi, mayoritas 

karena katarak. 

7. Mengapa pasien disarankan periksa ke dokter mata? 

Jawab : Untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai kompetensi 

 

 

 

 

STEP 4 Analisis Masalah 

Mahasiswa mendiskusikan problem di step 3 secara mendalam kemudian 

memberikan hipotesis sementara 

 
1. Mengapa mata kiri tidak jelas untuk melihat? 

Jawab : kemungkinan penyebab  

a. Ada kekeruhan atau penghalang masuknya cahaya di salah satu media 

refrakta (kornea/humor akuos/lensa/vitreus). Kekeruhan ini menyebabkan 

cahaya yang dipantulkan oleh objek yang dilihat tidak dapat masuk ke mata 

dengan baik untuk mencapai makula di retina yang kemudian akan berlanjut 

diproses melalui jaras penglihatan untuk dipersepsikan di pusat penglihatan di 

lobus oksipitalis. Kekeruhan di kornea bisa disebabkan karena ulkus kornea, 
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sikatrik kornea, distrofi kornea, maupun gangguan fungsi pompa endotel 

kornea. Kekeruhan di humor akuos bisa disebabkan oleh hifema, hipopyon, 

cell dan flare, maupun emulsifikasi minyak silikon pada operasi-operasi 

retina. Kekeruhan lensa (yang disebut dengan katarak) bisa disebabkan 

terutama karena proses degenerasi, selain itu dapat pula muncul secara 

kongenital karena infeksi rubella, maupun muncul akibat komplikasi dari 

penyakit lainnya seperti diabetes melitus, uveitis, steroid-induced, glaukoma 

akut, maupun pasca trauma. Kekeruhan di humor vitreous bisa disebabkan 

karena proses perdarahan yang terjadi di vitreous, sebagian besar disebabkan 

oleh retinopati diabetika, dapat pula karena trauma. Selain itu, kekeruhan 

vitreous dapat pula muncul pada proses peradangan di segmen posterior mata, 

seperti pada endoftalmitis, uveitis intermedia, maupun uveitis posterior. 

b. Gangguan refraksi, merupakan gangguan dalam proses pembentukan fokus 

cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya yang masuk ke dalam mata kita 

akan melewati beberapa media refraksi sebelum pada akhirnya dapat 

difokuskan bayangannya tepat jatuh di makula retina. Media refraksi yang 

terlibat dalam proses penglihatan meliputi kornea, humor akuos, lensa, dan 

humor vitreous. Masing-masing media refraksi tersebut memiliki indeks bias 

yang berperan dalam pembentukan fokus bayangan tepat di retina. Apabila 

terjadi gangguan dalam pembentukan fokus tersebut, maka bayangan yang 

terbentuk akan jatuh tidak tepat di retina, melainkan di depan maupun di 

belakang retina. Gangguan refraksi dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu 

myopia, hipermetropia, dan astigmatisme 

c. Kerusakan di jaras penglihatan (retina dan nervus optikus hingga ke korteks 

visual di lobus oksipitalis). Setelah terbentuk bayangan yang terfokuskan 

tepat di makula retina, selanjutnya impuls cahaya tersebut akan diolah oleh 

sel-sel fotoreseptor di retina untuk diteruskan melalui jaras penglihatan 

hingga mencapai korteks visual yang terdapat di lobus oksipitalis. Jaras 

penglihatan tersebut secara berurutan meliputi nervus optikus, chiasma 

optikum, traktus optikus, corpus genikulatum laterale, berakhir di korteks 

visual primer di area Brodmann 17 di sekitar fissura calcarina lobus 

oksipitalis. Gangguan pada jaras visual ini dapat mengakibatkan gangguan 
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penglihatan yang pada umumnya berkaitan dengan defek lapang pandang. 

2. Apa hubungan gangguan penglihatan dengan usia? 

Jawab : terjadi proses degeneratif. Proses degeneratif sebagian besar terjadi 

pada bagian lensa (disebut dengan katarak), dan retina (disebut dengan ARMD / 

age-related macular degeneration). Katarak yang disebabkan karena proses 

degeneratif disebut dengan katarak senilis, yang kemudian diklasifikasikan 

lebih lanjut menjadi katarak senilis imatur, katarak senilis matur, dan katarak 

senilis hipermatur. Sedangkan proses degenerasi yang terjadi di retina / ARMD 

disebabkan karena kegagalan proses regenerasi epitel pigmen retina yang 

menyebabkan penipisan lapisan RPE (retina pigment epithelium). ARMD dapat 

diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dry ARMD dan wet ARMD berdasarkan 

gambaran klinis proses degenerasi yang terjadi di makula retina. 

 

3. Apa saja penyebab penglihatan terganggu / mata kabur? 

Jawab :  

a. Anomali refraksi : myopia (bayangan benda difokuskan di depan retina, 

dikoreksi dengan lensa spheris negatif), hipermetropia (bayangan benda 

difokuskan di belakang retina, dikoreksi dengan lensa spheris positif), 

astigmatisme (terbentuk lebih dari 1 titik fokus bayangan benda, disebabkan 

karena kelengkungan kornea yang tidak homogen di tiap meridiannya, 

terdapat meridian yang flat/landai dan steep/cekung sehingga menghasilkan 

setidaknya 2 titik fokus bayangan benda. Berdasarkan posisi fokus bayangan 

yang terbentuk, astigmatisme diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 5 jenis, 

yaitu astigmatisme myopia simpleks, astigmatisme hipermetropia simpleks, 

astigmatisme myopia kompositus, astigmatisme hipermetropia kompositus, 

dan astigmatisme mixtus)  

b. Infeksi / inflamasi : konjungtivitis, keratitis/ulkus kornea, uveitis (anterior, 

media, posterior), vitritis, endoftalmitis, chorioretinitis, neuritis optik, pan-

uveitis, pan-oftalmitis, selulitis orbita 

c. Degenerasi : katarak senilis, age-related macular degeneration (dry maupun 

wet), retinitis pigmentosa, dry eyes syndrome / keratokonjungtivitis sicca 

d. Kongenital : katarak kongenital, glaukoma kongenital, retinopati of 
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prematurity  

e. Tumor : retinoblastoma, rhabdomyosarcoma, glioma nervus optikus, tumor 

retobulbar, tumor kelopak mata 

f. Trauma : trauma tumpul, trauma tajam, trauma kimia 

g. Gizi/nutrisi : defisiensi vitamin A, neuritis optik toksik nutrisional 

h. Komplikasi penyakit sistemik : retinopati diabetika, retinopati hipertensi, 

oklusi arteri / vena retina 

 

4. Apakah maksud pada hasil pemeriksaan visus kedua mata, apa makna pasien masih 

bisa melihat cahaya dan masih mampu membedakan warna dari cahaya yang 

diarahkan ke matanya? 

Jawab :  

Visus mata kanan masih dalam batas normal 

Visus mata kiri masih ada, yaitu 1/~ (satu per tak terhingga), maksudnya pasien 

masih bisa melihat sinar dengan baik, masih dapat membedakan gelap dan terang, 

dan kemungkinan kondisi retina masih baik dengan masih bisa membedakan warna 

cahaya yang diarahkan ke matanya. 

 

5. Mengapa mata tidak merah dan tidak sakit? 

Jawab : tidak terjadi proses infeksi maupun inflamasi di mata pasien. 

 

6. Apa kemungkinan yang terjadi pada pasien? 

Jawab : gangguan penglihatan yang berkaitan dengan proses degenerasi 

(berkaitan dengan usia), mayoritas disebabkan oleh katarak 

 

7. Mengapa pasien disarankan periksa ke dokter mata? 

Jawab : Untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai kompetensi 

 

 

 

 



9  

 

TRIGGER 2 (diberikan tutor sesuai permintaan mahasiswa setelah hipotesis muncul) 

 

Anamnesis tambahan: 

Pasien tidak menderita diabetes dan hipertensi, riwayat trauma disangkal. 

 

Dua bulan kemudian, pasien tersebut datang kembali dengan mata kirinya merah, disertai 

rasa sakit kepala hingga menyebabkan pasien mual dan muntah. Pasien tersebut belum 

memeriksakan matanya ke dokter mata karena takut untuk dioperasi. 

 

Pemeriksaan fisik status lokalis : 

Pada pemeriksaan mata kiri didapatkan konjungtiva hiperemis, kornea udem, bilik mata 

depan agak keruh dan tidak dangkal, lensa tampak keruh keputihan, fundus retina tidak bisa 

dinilai, dan tekanan intraokuler teraba keras (N++). 

 

 

Pertanyaan tambahan untuk trigger 2 : 

1. Bagaimana penegakan diagnosis pada pasien ini? 

2. Bagaimana intrepretasi pemeriksaan pada trigger 2? 

3. Apa yang terjadi pada pasien tersebut? 

4. Mengapa matanya merah dan sakit? 

5. Bagaimana patofisiologi bisa terjadi kelainan tersebut? 

6. Apakah diagnosis pada pasien tersebut? 

7. Bagaimanakah penanganannya? 

8. Bagaimana pencegahannya? 

9. Bagaimana prognosisnya? 
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STEP 5 

Formulasi isu pembelajaran/ Menetapkan Tujuan Belajar  
 

Tutor Action  
(Tutor memberikan feedback tentang dinamika kelompok dan konten diskusi 

 
LEARNING OBJECTIVES : 

1. Bagaimana mekanisme, patofisiologi dan patogenesis mata kabur? 

2. Apa faktor risiko munculnya katarak? 

3. Bagaimana cara penegakan diagnosis klinis katarak berdasarkan anamnesis, 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan? 

4. Bagaimana klasifikasi katarak menurut usia? 

5. Apa komplikasi dari penyakit katarak senilis? 

6. Bagaimana penatalaksanaan penyakit katarak? 

7. Bagaimana epidemiologi penyakit katarak? 

 

 

STEP 6 Self directed learning/ Belajar Mandiri 

Mahasiswa belajar mandiri dari berbagai sumber 

(Text Book, artikel/jurnal ilmiah) 
 

 

STEP 7 Pelaporan hasil belajar mandiri 

Tutor Action 

Mengecek resources yang dicari oleh mahasiswa (EBM). Tutor mengecek 

kesiapan terhadap LO yang dicari oleh mahasiswa (sampling) 

 

 Review of learning issues from session 1 

 Review hasil diskusi sesi 1 dan tujuan belajar. 

 Melengkapi diskusi sesi 1 dengan hasil belajar mandiri. 
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SUPLEMEN 

 

KATARAK 

 

Terminologi katarak mengacu pada segala jenis kekeruhan lensa mata. Penuaan 

adalah penyebab paling utama, tetapi banyak faktor lain bisa juga terlibat, seperti trauma, 

toksisitas, penyakit sistemik (seperti diabetes), merokok, dan faktor keturunan. Katarak 

terkait usia adalah penyebab umum gangguan penglihatan. Prevalensi katarak adalah sekitar 

50% pada individu berusia 65-74 tahun, meningkat menjadi sekitar 70% pada mereka yang 

berusia di atas 75 tahun.  

Patogenesis katarak ditandai dengan munculnya agregat protein yang mengurangi 

kejernihan lensa yang menyebabkan cahaya masuk mata menjadi tersebar (tidak 

terfokuskan), serta perubahan protein lainnya yang menghasilkan warna kuning atau coklat 

pada lensa. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan katarak diantaranya 

adalah stress oksidatif (dari reaksi radikal bebas), sinar ultraviolet, dan kekurangan gizi. 

Tidak ada pengobatan yang terbukti berhasil untuk memperlambat katarak maupun 

mengembalikan kejernihan lensa. Bukti ilmiah adanya efek perlindungan yang bersumber 

dari vitamin B, multivitamin, atau karoten tidak meyakinkan. 

 

Berdasarkan usia, katarak dapat diklasifikasikan menjadi : 

1. Katarak kongenital 

Katarak yang terjadi sebelum atau segera setelah lahir sampai usia dibawah 1 tahun. 

Sering ditemukan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang menderita penyakit 

rubela, galaktosemia, homoisteinuria, diabetes, hipoparatiroidisme, toksoplasmois, 

inklusi sitomegalovirus dan histoplasmosis. Kekeruhan lensa yang terjadi di luar 

aksis visual maupun yang tidak cukup padat untuk menghalangi masuknya cahaya 

pada umumnya hanya memerlukan observasi dan tidak memerlukan operasi segera. 

Katarak kongenital yang padat dan menghalangi aksis visual membutuhkan 

pembedahan segera.  

Katarak kongenital harus dapat dideteksi sejak dini, sejak dari kamar bayi oleh 
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dokter anak atau dokter keluarga. Katarak kongenital yang putih, besar dan padat 

akan tampak sebagai leukokoria (pupil putih) yang dengan mudah dapat terlihat 

oleh orang tua, meskipun banyak juga katarak padat yang tidak dapat dilihat oleh 

orang tua.  

Katarak kongenital unilateral yang padat, terletak di sentral, dan berdiameter lebih 

dari 2 mm dapat menyebabkan ambliopia deprivasional permanen jika tidak 

dirawat dalam 2 bulan pertama kehidupan dan dengan demikian memerlukan 

manajemen bedah segera. Selanjutnya diperlukan perawatan khusus untuk 

menghindari ambliopia yang berkaitan dengan anisometropia pasca operasi 

(perbedaan kekuatan fokus antara kedua mata). Katarak kongenital bilateral yang 

padat juga memerlukan penatalaksanaan yang segera untuk mencegah terjadinya 

ambliopia deprivasional bilateral dengan interval sesingkat mungkin antara operasi 

kedua mata. 

2. Katarak juvenil, 

Katarak yang terjadi sesudah usia 1 tahun, biasanya merupakan kelanjutan katarak 

kongenital dan sebagai penyulit kelainan sistemik dan metabolik lain. 

3. Katarak senilis 

Katarak yang terjadi setelah usia 40 tahun, secara klinik terbagi 3 stadium yaitu 

katarak senilis imatur, katarak senilis matur, dan katarak senilis hipermatur 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Katarak senilis matur tampak pada pemeriksaan dengan mendilatasikan pupil 

 

Pada katarak matur semua protein lensa telah menjadi keruh; sedangkan pada 

katarak imatur masih terdapat beberapa daerah protein lensa yang transparan. Pada katarak 

hipermatur, protein korteks lensa mengalami likuefaksi (menjadi cair). Cairan ini dapat 
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terimbibisi keluar melalui kapsul yang utuh, meninggalkan lensa yang menyusut dengan 

kapsul yang kusut. Katarak hipermatur di mana nukleus lensa mengapung bebas dalam 

kapsul lensa disebut dengan katarak morgagnian. 

Pemeriksaan dengan oftalmoskop pada kasus katarak didapatkan fundus retina 

menjadi lebih sulit untuk divisualisasikan karena adanya kekeruhan pada lensa, dan berlanjut 

sampai refleksi fundus menjadi benar-benar hilang pada kekeruhan lensa yang total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Morfologi lensa pada katarak senilis. A dan B: katarak kortikalis tipe "koroner" 

(potongan frontal dan cross-sectional): kekeruhan perifer berbentuk clubbing dengan lensa tengah 

yang jelas; perlahan-lahan progresif. C: katarak kortikalis tipe "cuneiform": spikula perifer dan 

lensa bening di sentral; perlahan-lahan progresif. D: katarak nuklearis sklerotik: opasitas difus 

terutama mempengaruhi nukleus; perlahan-lahan progresif. E: katarak subkapsularis posterior: 

opasitas berbentuk plak granular pada kapsul posterior; progresivitas cepat. F: katarak 

"morgagnian" (katarak hipermatur): seluruh lensa buram, korteks lensa mengalami pencairan 

dan nukleus lensa telah jatuh ke bawah. 

 

Katarak senilis biasanya progresivitasnya lambat. Operasi katarak dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknik EKEK (ekstraksi katarak ekstra kapsular), maupun dengan 

teknik yang banyak dipakai saat ini yaitu dengan fakoemulsifikasi (phacoemulsification) dan 
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disertasi dengan implantasi lensa introkular, dapat meningkatkan ketajaman penglihatan di 

lebih dari 90% kasus. Pasien dengan gangguan retina yang sudah terjadi sebelum kejadian 

katarak, pada umumnya sulit mendapatkan perbaikan penglihatan yang signifikan, 

dikarenakan adanya penyulit yang dapat terjadi durante maupun paska operasi seperti 

perdarahan intraokular perioperatif, infeksi, ablasi retina, atau glaukoma pasca operasi. 

 

Komplikasi katarak senilis 

Katarak senilis dapat terus berkembang sesuai dengan stadiumnya dari stadium 

imatur menjadi stadium matur dan kemudian menjadi stadium hipermatur. Katarak senilis 

hipermatur yang tidak dilakukan tindakan operasi dapat memunculkan komplikasi berupa 

glaukoma fakolitik (phacolytic glaucoma).  

Komplikasi ini terjadi karena pada katarak hipermatur terjadi liquefaksi (pencairan) 

protein korteks lensa dan dapat terjadi kebocoran kapsul lensa anterior, yang memungkinkan 

lewatnya protein lensa yang sudah mencair tersebut ke dalam ruang bilik mata depan. Protein 

lensa yang masuk ke bilik mata depan ini akan menimbulkan reaksi inflamasi di bilik mata 

depan, dan dapat menyebabkan anyaman trabekular (trabecular meshwork) menjadi udem 

dan tersumbat oleh protein lensa sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intraokular 

secara akut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Glaukoma fakolitik sebagai komplikasi dari katarak hipermatur. Tampak peradangan pada bagian 

anterior mata dengan pemeriksaan tekanan bola mata teraba sangat keras 

Ekstraksi katarak adalah penanganan definitif yang diperlukan pada kondisi ini. 

Sebelum dilakukan operasi katarak, tekanan intraokular perlu dikontrol dengan menggunakan 

medikamentosa dan perlu diberikan terapi steroid topikal secara intensif untuk mengurangi 

reaksi peradangan intraokular. 
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