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Abstract 
Introduction: The prevalence of blindness in West Java based on Rapid Assessment of Avoidable 
Blindness (RAAB) survey in 2014 was 2.8% and cataract was the main cause with a proportion of  
71.7%. Cataract surgery rate needs to be improved. The priority to meet this is to increase the number of 
referrals of cataract cases to secondary hospitals. A pilot training of health workers and cadres to detect 
vision impairment and cataract has been done in Bandung. 
Objective: To evaluate the detection of visual impairment and cataract done by cadres and health 
workers in the training. 
Methods: A cross-sectional design study, data were collected from documentation of Community 
Ophthalmology Department at Cicendo Eye Hospital. Training was done to cadres and health workers 
from community and primary healthcare centers with ophthalmologist and ophthalmology residents as 
facilitators on February 22nd-25th 2017 in Bandung. Evaluation was done with cross-tabulation to 
analyse the outcomes of detections. 
Results: Field practices were done at 4 primary healthcare centers in Cinambo, Panyileukan, 
Ujungberung and Cipadung at the same day with an ophthalmologist or ophthalmology resident at each 
center as the gold standard. A total of 152 patients (304 eyes) were examined in the training. Visual 
impairment detections by health workers and cadres have sensitivity of 95% and 92%, with specificity of 
95% and 88%. Detection of cataract by health workers have sensitivity of 52% and specificity of 85%. 
Conclusions: The study suggested that cadre and health workers of community and primary healthcare 
centers may role as key informants in visual impairment and cataract case findings. The program may be 
done in more cities and areas in West Java as the first step to achieve the better referral system for 
cataract. Long-term routine evaluations should be done to assess the effectivity and efficiency of the 
program. 
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PENDAHULUAN 
Katarak adalah penyebab utama 
kebutaan di seluruh dunia berdasarkan 
data World Health Organization 
(WHO) tahun 2010. Angka kebutaan di 
Indonesa diperkirakan mencapai 2,4% 
berdasarkan Rapid Assesment of 
Avoidable Blindness (RAAB) yang 
dilakukan di 3 provinsi dengan estimasi 
60% disebabkan oleh katarak. Angka 
tersebut merupakan angka terburuk di 
Asia Tenggara. Jumlah kasus katarak di 
Indonesia akan bertambah seiring 
pertumbuhan populasi usia lanjut. 
Diperkirakan populasi usia lanjut akan 
bertambah sebanyak 414% pada tahun 
2025 dibandingkan dengan tahun 
2000.1-3 

      Prevalensi kebutaan di Jawa Barat 
berdasarkan survei RAAB pada tahun 
2014 adalah 2,8% dan katarak adalah 
penyebab utama dengan proporsi 
71,7%. Pemerintah Jawa Barat         
telah mengimplementasikan program 
Penanggulangan Gangguan Penglihatan 
dan Kebutaan (PGPK) sejak tahun 
2005, namun angka katarak masih 
tinggi. Cataract surgical rate (CSR) di 
Indonesia adalah 750 menurut data 
Persatuan Dokter Spesialis Mata 
Indonesia (Perdami). Jumlah operasi 
katarak di kota Bandung berdasarkan 
nilai tersebut adalah 1.852 sedangkan 
CSR yang disarankan sesuai Vision 
2020 adalah 3.000, sehingga diperlukan 
operasi sebanyak 7.408 dengan hasil 
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operasi yang buruk diharapkan hanya 
sekitar 15%.4-6 
       Salah satu cara untuk memenuhi 
jumlah operasi katarak yang dibutuhkan 
untuk menanggulangi kebutaan adalah 
mengembangkan sistem rujukan katarak 
dari tingkat komunitas. Jumlah rujukan 
kasus katarak dari pusat kesehatan 
masyarakat (puskesmas) ke rumah sakit 
dan telah dilakukan operasi berdasarkan 
data dari Koordinator Pencegahan 
Kebutaan Dinas Kesehatan Kota 
Bandung pada tahun 2015 adalah 
sekitar 560 orang. Puskesmas memiliki 
layanan pos pelayanan terpadu 
(posyandu) dan pos pembinaan terpadu 
(posbindu) di tingkat komunitas yang 
bekerja sama dengan kader di masing-
masing wilayah, namun saat ini belum 
menyediakan pelayanan kesehatan 
mata. Prioritas yang harus dilakukan 
berdasarkan rencana pembangunan 
pelayanan kesehatan mata Jawa Barat 
adalah meningkatkan penemuan kasus 
katarak di tingkat tersebut.  Sebuah 
proyek percontohan berupa pelatihan 
petugas kesehatan puskesmas dan kader 
posyandu dan posbindu untuk 
mendeteksi gangguan penglihatan dan 
kasus katarak telah dilakukan di kota 
Bandung pada tanggal 22‒25 Februari 
2017 sebagai bagian dari perencanaan 
pelayanan kesehatan mata provinsi Jawa 
Barat.7 
      Penelitian ini bertujuan untuk 
menilai kemampuan petugas kesehatan 
dan kader yang mengikuti pelatihan 
tersebut untuk mendeteksi gangguan 
penglihatan dan katarak di tingkat 
komunitas. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan studi 
deskriptif cross-sectional. Data diambil 
dari dokumentasi pelatihan percontohan 
yang dilakukan oleh Unit Oftalmologi 
Komunitas Pusat Mata Nasional Rumah 
Sakit Mata Cicendo. Peserta pelatihan 

adalah kader posyandu dan posbindu 
serta petugas kesehatan dari puskesmas. 
Fasilitator pelatihan adalah tim yang 
terdiri dari 5 orang dokter spesialis mata 
dan dokter residen ilmu kesehatan mata. 
Pelatihan dilakukan pada tanggal 22‒25 
Februari 2017 di kota Bandung. 
      Hari pertama pelatihan dilakukan 
oleh dokter spesialis mata terhadap 
petugas kesehatan dari puskesmas 
dengan materi gambaran kebutaan di 
dunia, Indonesia, dan Jawa Barat, 
anatomi dan fisiologi penglihatan, dan 
patofisiologi katarak. Hari kedua 
pelatihan dilakukan oleh dokter 
spesialis mata terhadap dokter dan 
petugas kesehatan dengan materi 
prosedur pemeriksaan visus dengan 
hitung jari dan pemeriksaan refleks 
fundus dengan menggunakan 
funduskopi direk. Hari ketiga pelatihan 
dilakukan oleh petugas kesehatan 
terhadap kader posyandu dan posbindu 
dengan materi pelatihan yang telah 
diberikan pada hari pertama dan kedua 
dengan tim dokter spesialis mata 
sebagai pengawas. Praktek di lapangan 
dilakukan pada hari keempat pelatihan. 
      Praktek lapangan dilakukan pada 
tanggal 25 Februari 2017 di 4 
puskesmas, yaitu Puskesmas 
Ujungberung, Puskesmas Panyileukan, 
Puskesmas Cinambo, dan Puskesmas 
Cipadung dengan 1 orang dokter 
spesialis mata atau dokter residen ilmu 
kesehatan mata sebagai standar emas di 
masing-masing puskesmas. Total 
partisipan yang diperiksa adalah 152 
orang. Deteksi gangguan penglihatan 
dilakukan di 3 pos, yaitu pos 1 oleh 
kader, pos 2 oleh petugas kesehatan, 
dan pos 3 oleh dokter spesialis mata. Di 
pos 1 dilakukan pemeriksaan visus 
dengan menggunakan hitung jari. Di 
pos 2 dilakukan pemeriksaan visus 
dengan hitung jari dan pemeriksaan 
katarak dengan menilai refleks fundus 
menggunakan funduskopi direk. Di pos 



3	
	

3 dilakukan pemeriksaan visus dengan 
kartu tumbling E dan pemeriksaan 

katarak dengan menilai refleks fundus 
menggunakan funduskopi direk. 

 

Tabel 1. Karakteristik Partisipan 

No. Karakteristik 

Jumlah Partisipan *n(%) 

Ujung 
Berung Panyileukan Cinambo Cipadung Total 

 

1 Usia (tahun) <50 3 (6.52) 8 (18.18) 4 (12.90) 5 (16.13) 20 (13.16) 

  >50 43 (93.48) 36 (81.82) 27 (87.10) 26 (83.87) 132 (86.84) 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 10 (21.74) 5 (11.36) 5 (16.13) 11 (35.48) 31 (20.39) 
  Perempuan 36 (78.26) 39 (88.64) 26 (86.67) 20 (4.52) 121 (79.61) 
3 Pendidikan Tidak tamat SD 7 (15.22) - 9 (29.03) 1 (3.22) 17 (11.18) 
  SD 17 (36.96) 9 (20.45) 12 (38.71) 21 (67.74) 59 (38.82) 
  SMP 7 (15.22) 7 (15.91) 3 (9.68) 2 (6.45) 19 (12.50) 
  SMA 3 (6.52) 17 (38.64) 7 (22.58) 5 (16.13) 32 (21.05) 
  Diploma 9 (19.56) 3 (6.82) - - 12 (7.89) 
  Sarjana 3 (6.52) 8 (18.18) - 2 (6.45) 13 (18.55) 
4 Penghasilan 

(Rp) 
<1.500.000 26 (56.52) 30 (68.18) 23 (74.20) 24 (77.41) 102 (67.76) 

 1.500.000 – 2.500.000 10 (21.74) 7 (15.91) 2 (6.45) 3 (9.68) 22 (14.47) 
  2.500.000 – 3.500.000 6 (13.04) 2 (4.55) 4 (12.90) 3 (9.68) 15 (9.87) 
  >3.500.000 4 (8.70) 5 (11.36) 2 (6.45) 1 (3.23) 12 (7.90) 
5 Disabilitas Fisik 1 (2.18) 1 (2.27) - - 2 (1.31) 
  Intelektual - - - - - 
  Mental - - - - - 
  Sensori 11 (23.91) 1 (2.27) 6 (19.35) 2 (6.45) 20 (13.16) 
  Tidak ada 34 (3.91) 42 (95.46) 25 (80.65) 29 (93.55) 130 (85.53) 
 Total Partisipan 46  44 31 31 152 

 

      Alat yang digunakan untuk 
pemeriksaan visus adalah tali pengukur 
jarak sepanjang 6 meter, satu set kartu 
tumbling E ukuran besar untuk visus 
>6/60 untuk dokter spesialis mata, dan 
alat funduskopi direk untuk 
pemeriksaan katarak. Pemeriksaan 
tajam penglihatan dan katarak dilakukan 
secara monokular, mulai dari mata 
kanan lalu mata kiri. Setiap mata yang 
dapat menghitung jari dalam jarak 
kurang dari 6 meter, maka tajam 
penglihatan pasien tersebut dinyatakan 
<6/60. Tajam penglihatan <6/60 
dinyatakan sebagai mengalami 
gangguan penglihatan dan diputuskan 
untuk dirujuk ke puskesmas. Setiap 
mata yang didapatkan refleks fundus 
berkurang dengan pemeriksaan 
funduskopi direk, maka mata tersebut 

dinyatakan memiliki gejala katarak. 
Keputusan rujuk ke rumah sakit 
sekunder diambil bila salah satu atau 
kedua mata memiliki visus <6/60 dan 
dengan gejala katarak. 
      Data yang diperolah diolah dengan 
menggunakan software Microsoft Excel 
2010 dan disajikan dalam bentuk tabel. 
 
HASIL 
Pengukuran ketepatan deteksi gangguan 
penglihatan dan katarak oleh kader dan 
petugas kesehatan dilakukan dengan uji 
sensitivitas dan spesifisitas 
menggunakan tabulasi silang terhadap 
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 
kader, petugas kesehatan, dan dokter 
spesialis mata atau dokter residen ilmu 
kesehatan mata. Jumlah total partisipan 
yang menjalani pemeriksaan gangguan 
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tajam penglihatan dan katarak sebanyak 
152 orang (304 mata) di 4 puskesmas, 
yaitu Puskesmas Ujung Berung, 
Puskesmas Panyileukan, Puskesmas 
Cinambo, dan Puskesmas Cipadung 
secara serentak pada tanggal 25 
Februari 2017. Di setiap puskesmas 
dilakukan pemeriksaan dengan 10 orang 
kader, 2 orang petugas kesehatan dan 1 
orang dokter spesialis mata atau dokter 
residen ilmu kesehatan mata sebagai 
standar emas. 
      Tabel 1 menggambarkan 
karakteristik partisipan yang menjalani 
pemeriksaan dalam praktek lapangan. 
Sebanyak 132 orang (86,84%) 
partisipan berusia lebih dari 50 tahun 
dari total 152 orang. Sebagian besar 
partisipan, yaitu 121 orang (79,61%) 
berjenis kelamin perempuan. 
Pendidikan terakhir partisipan yang 
terbanyak adalah tidak tamat SD yaitu 
59 orang (38,82%). Penghasilan 
partisipan yang terbanyak sebesar 
kurang dari Rp. 1.500.000 per bulan 
yaitu 103 orang (67,76%). 
      Tabel 2 menggambarkan hasil 
deteksi gangguan penglihatan yang 
dilakukan oleh petugas kesehatan 
Puskesmas. Didapatkan nilai 
sensitivitas sebesar 95%, spesifisitas 
95% dengan PPV 99% dan NPV 75%. 
	
Tabel 2.  Deteksi Gangguan Penglihatan 

oleh Petugas Kesehatan 
Sensitivitas 95% 
Spesifisitas 95% 
PPV 99% 
NPV 75% 
      

       Tabel 3 menggambarkan hasil 
deteksi gangguan penglihatan yang 
dilakukan oleh kader Posyandu. 
Didapatkan nilai sensitivitas sebesar 
92%, spesifisitas 88%, dengan PPV 
98% dan NPV 61%. 
 

Tabel 3.  Deteksi Gangguan 
Penglihatan oleh Kader 
Sensitivitas 92% 
Spesifisitas 88% 
PPV 98% 
NPV 61% 
       
      Tabel 4 menggambarkan hasil 
deteksi katarak oleh petugas kesehatan 
oleh petugas kesehatan Puskesmas. 
Didapatkan nilai sensitivitas 52%, 
spesifisitas 85%, dengan PPV 46% dan 
NPV 88%. 
 

Tabel 4.  Deteksi Katarak oleh Petugas 
Kesehatan 

Sensitivitas 52% 
Spesifisitas 85% 
PPV 46% 
NPV 88% 
 
DISKUSI 
Prevalensi kebutaan yang disesuaikan 
untuk orang berusia 50 tahun ke atas di 
Jawa Barat adalah 2,8%, diperkirakan 
sebanyak 180.663 orang. Katarak yang 
tidak diobati adalah penyebab utama 
kebutaan yang dapat dihindari. 
Diperkirakan 85.055 orang buta secara 
bilateral karena katarak, 102.997 orang 
tidak memiliki tajam penglihatan 
hingga 6/60 dan 268.642 orang tidak 
dapat melihat hingga 6/18 di mata yang 
lebih baik karena katarak. Diperkirakan 
387.785 mata buta karena katarak, 
454.502 mata memiliki tajam 
penglihatan dengan koreksi  <6/60 
karena katarak dan membutuhkan 
operasi katarak, dan hampir 889.000 
mata memiliki tajam penglihatan 
dengan koreksi <6/18 karena katarak. 
Ada kebutuhan mendesak untuk 
meningkatkan operasi katarak dengan 
mengintensifkan penemuan kasus dan 
dengan mengoperasikan pasien katarak 
pada tahap awal.8 
      Kota Bandung adalah ibukota dari 
provinsi Jawa Barat, yang mempunyai 
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jumlah penduduk terbanyak di 
Indonesia. Kota Bandung memiliki luas 
wilayah 167,7 Km2, berada di koordinat 
6°55′S 107°36′E. Kota metropolitan ini 
berada di ketinggian 768 meter di atas 
permukaan laut, dikelilingi oleh daerah 
gunung merapi yang telah meletus tiga 
dan empat kali dengan ketinggian 
mencapai 2400 meter. Kota ini berada 
sekitar 140 Km sebelah tenggara 
Jakarta. Wilayah Kota Bandung dibatasi 
oleh Kota Cimahi di sebelah barat, 
Kabupaten Bandung Barat di sebelah 
utara. Hampir semua wilayah di Kota 
Bandung dapat terjangkau oleh 
angkutan umum menuju tempat 
pelayanan kesehatan seperti rumah 
sakit, klinik dan Puskesmas, meskipun 
masalah kemacetan masih merupakan 
tantangan besar. Tercatat 2.469.228 
penduduk mendiami kota Bandung 
dengan kepadatan penduduk 16.500 
penduduk/km2, dengan proporsi jumlah 
laki-laki sedikit lebih banyak 
dibandingkan wanita. Penduduk berusia 
di atas 50 tahun sebanyak 16,89%; 
sehingga terdapat 416.948 penduduk di 
atas usia 50 tahun yang tinggal di kota 
Bandung.9 
      Dinas Kesehatan Kota Bandung 
memiliki 73 Puskesmas. Masing-
masing Puskesmas menangani                 
30.000 penduduk di wilayah               
kerjanya. Puskesmas tersebut 
mengimplementasikan program pada 
tingkat layanan primer berdasarkan 
perencanaan dari dinas kesehatan kota. 
Puskesmas di Kota Bandung belum 
memiliki layanan kesehatan mata 
maupun perawat mata komunitas. 
Puskesmas memiliki layanan posyandu 
dan posbindu yang bekerja sama dengan 
kader di masing-masing wilayah di 
tingkat komunitas. Posyandu dan 
posbindu menitikberatkan pada layanan 
ibu dan anak serta penyakit tidak 
menular. Setiap posyandu melayani 
sekitar 5000 penduduk.10 

      Terdapat 3 rumah sakit pemerintah 
dan 29 rumah sakit swasta di kota 
Bandung, namun hanya 14 rumah sakit 
yang memberikan pelayanan kesehatan 
mata. Jumlah tempat tidur 24.400 buah 
dan hanya 1.200 tempat tidur yang 
tersedia untuk pelayanan mata. Pada 
pelayanan mata tingkat tersier terdapat 
rumah sakit mata milik pemerintah, 
yaitu Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 
Mata Cicendo dan 2 buah pusat mata 
tersier milik swasta. Rumah Sakit Mata 
Cicendo adalah rumah sakit rujukan 
nasional yang melayani penduduk di 
seluruh provinsi, sementara 2 buah 
pusat mata milik swasta menyediakan 
pelayanan untuk penduduk Kota 
Bandung. Jumlah dokter spesialis mata 
di tingkat tersier Kota Bandung 
sebanyak 58 orang. Pada tingkat 
layanan mata sekunder, terdapat 2 
rumah sakit pemerintah dan 9 rumah 
sakit swasta dengan 24 orang spesialis 
mata yang aktif melakukan operasi 
katarak. Sebelas  rumah sakit tersebut 
memiliki fasilitas layanan bedah katarak 
yang baik. CSR di Indonesia adalah 750 
berdasarkan data dari Perdami. Jumlah 
operasi katarak di kota Bandung 
berdasarkan angka tersebut diperkirakan 
sebanyak 1.852, sementara bila merujuk 
kepada rekomendasi Vision 2020, CSR 
yang disarankan adalah 3.000 sehingga 
diperlukan operasi sebanyak 7.408 
dengan hasil operasi yang buruk 
diharapkan hanya sekitar 15%. 
Berdasarkan data dari koordinator 
pencegahan kebutaan dinas kesehatan 
kota Bandung, jumlah rujukan kasus 
katarak dari puskesmas ke rumah sakit 
tingkat kota dan telah dilakukan operasi 
selama tahun 2015 adalah sekitar 560 
orang. Prioritas yang harus dilakukan 
adalah meningkatkan penemuan kasus 
katarak di tingkat komunitas.4,5,10 
      Penelitian ini dilakukan untuk 
mengevaluasi hasil proyek percontohan 
pelatihan kader posyandu dan petugas 
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kesehatan puskesmas yang dilaksanakan 
di Kota Bandung sebagai ibukota 
Provinsi Jawa Barat. Kemampuan 
deteksi gangguan penglihatan oleh 
petugas kesehatan puskesmas dan kader 
posyandu dinilai baik dengan 
sensitivitas 95% dan 92% dan 
spesifisitas 95% dan 88%. Kemampuan 
deteksi katarak oleh petugas kesehatan 
dinilai cukup dengan sensitivitas 52% 
dan spesifisitas 85%. Sensitivitas 
deteksi katarak oleh petugas kesehatan 
yang lebih rendah dapat disebabkan 
oleh beberapa faktor. Para petugas yang 
mengikuti pelatihan baru pertama kali 
menggunakan alat funduskopi direk 
sehingga petugas tidak familiar dengan 
alat tersebut. Pemeriksaan refleks 
fundus bergantung pada subyektivitas 
pemeriksa, sehingga memerlukan 
keahlian lebih dalam penggunaannya. 
Usia dan latar belakang pendidikan 
petugas juga dapat mempengaruhi hal 
tersebut. Durasi pelatihan yang relatif 
singkat mungkin kurang dalam 
membantu petugas untuk membiasakan 
diri dengan pemeriksaan tersebut. 
      Kemampuan deteksi gangguan 
penglihatan yang baik menunjukkan 
bahwa kader dan petugas kesehatan 
dapat ditunjuk sebagai informan kunci 
di tingkat komunitas, bagian dari 
program penapisan gangguan 
penglihatan dan identifikasi kasus 
katarak. Program penapisan dengan 
melibatkan informan kunci adalah 
sistem yang mudah dan hemat biaya 
untuk mengidentifikasi gangguan 
penglihatan sehingga dapat membantu 
penemuan kasus katarak di tingkat 
komunitas. Banyak keuntungan yang 
didapat dengan menggunakan informan 
kunci, seperti implementasi langsung 
dan murah, efisiensi dalam mengurangi 
kasus positif palsu, dan meningkatkan 
jumlah rujukan pasien yang 
memerlukan perawatan.11 

      Program aktif yang melibatkan 
informan kunci untuk kesehatan mata 
telah digunakan di beberapa belahan 
dunia. Better Vision, Healthy Aging 
Programme di Srilanka mengikuti 
model program sekolah Vision 2020 
yang melatih para guru untuk 
melakukan penapisan tajam penglihatan 
anak-anak tahap pertama. Better Vision, 
Healthy Aging Programme melatih 
kader lanjut usia untuk menyaring 
rekan-rekan seusia mereka dengan 
menggunakan Kelompok Lansia 
sebagai wadah. Program ini 
mengidentifikasikan, melatih dan 
mendukung kader untuk melakukan 
penapisan tahap pertama terhadap 
kelompok orang lanjut usia dan untuk 
mempromosikan kesehatan mata.11 
      Program informan kunci juga 
dilakukan di Afrika dan Bangladesh 
dengan fokus identifikasi kasus 
kebutaan dan gangguan penglihatan 
pada anak-anak. Informan kunci dalam 
program tersebut tidak hanya berperan 
dalam mengidentifikasi, dokumentasi, 
dan merujuk pasien anak yang 
membutuhkan perawatan mata, tetapi 
juga mengatur transportasi dalam 
merujuk ke tingkat tersier serta 
melakukan promosi kesehatan mata 
pada orang tua pasien dan 
masyarakat.12-14 
      Program pelayanan kesehatan mata 
di pusat kesehatan primer terintegrasi 
telah lebih dulu diimplementasikan di 
India sejak tahun 2004. Pusat-pusat 
kesehatan mata primer berdasarkan 
komunitas terhubung tidak hanya 
dengan rumah sakit mata pemerintah 
tetapi juga dengan pusat-pusat mata 
swasta. Aravind Eye Hospital, sebuah 
rumah sakit mata swasta melaksanakan 
Village Awareness Program dengan 
memberikan pelatihan yang dilakukan 
secara berkala ke desa-desa. Satu kali 
pelatihan diberikan kepada 15 
sukarelawan selama 2 hari. Pembekalan 
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meliputi anatomi mata, pengukuran 
tajam penglihatan, pembentukan 
katarak, kecacatan yang disebabkan, 
alasan keengganan pasien untuk 
mendapat perawatan, dan teknik 
pendidikan kesehatan. Para sukarelawan 
diberi pelatihan klinis untuk memeriksa 
pasien katarak dan menilai kesanggupan 
mereka untuk dioperasi. Pemeriksaan 
klinis dilakukan di bawah pengawasan 
dokter spesialis mata dan dibantu oleh 
asisten mata. Identifikasi katarak 
dilakukan berdasarkan tiga kriteria yaitu 
visus dasar <3/60, pupil berwarna putih, 
dan refleks pupil terhadap cahaya 
dengan menggunakan senter. Prosedur 
tersebut sama dengan yang dilakukan di 
pelatihan dalam penelitian ini, kecuali 
pelatihan dilakukan selama total 4 hari, 
kriteria visus dasar yang digunakan 
untuk deteksi gangguan penglihatan 
adalah <6/60 dan deteksi katarak 
menggunakan funduskopi direk.15,16 
      Penelitian ini menunjukkan bahwa 
kader Posyandu dan petugas kesehatan 
di Puskesmas Kota Bandung dinilai 
mampu untuk melakukan identifikasi 
penurunan tajam penglihatan dan dapat 
menjadi informan kunci dalam program 
penapisan kasus katarak untuk 
masyarakat lanjut usia di Kota 
Bandung, sehingga program pelatihan 
dapat dilanjutkan ke daerah-daerah lain 
di Jawa Barat. Evaluasi menyeluruh 
perlu dilakukan dengan melibatkan 
kepala dinas kesehatan provinsi, ketua 
Perdami provinsi Jawa Barat, 
departemen ekonomi Universitas 
Padjadjaran dan perwakilan Non-
Government Organization (NGO) untuk 
menilai efektivitas dan efisiensi 
program. Evaluasi sebaiknya dilakukan 
secara berkala setiap tahun dan setiap 5 
tahun sejak perencanaan. 
      Terdapat beberapa keterbatasan 
dalam studi proyek percontohan ini. 
Pelatihan di lapangan dilakukan dalam 
waktu relatif singkat, hanya dalam satu 

hari sehingga pemeriksaan yang 
dilakukan berulang-ulang hanya dengan 
jeda waktu beberapa menit dapat 
mempengaruhi hasil pemeriksaan. 
Prosedur deteksi katarak dapat 
diperbaiki dengan memberikan 
pelatihan lebih mendalam untuk 
menggunakan funduskopi direk. 
Kekurangan lain adalah tidak adanya 
dokumentasi usia, latar belakang sosial 
maupun pendidikan kader posyandu dan 
petugas kesehatan sebagai informan 
kunci. Hal ini dapat menjadi bias dalam 
menilai kemampuan dan kesanggupan 
kader dan petugas dalam berperan 
sebagai informan kunci jangka panjang. 
Beberapa kriteria pengangkatan 
informan kunci dapat disarankan, 
seperti usia, latar belakang pendidikan, 
ketersediaan waktu, status sosial, 
pengetahuan geografis masyarakat dan 
daerah sekitarnya, dan mobilitas fisik di 
masyarakat. Dokumentasi resmi 
informan kunci dapat dilakukan untuk 
mengurangi kemungkinan kesalahan 
rujukan. 
  
KESIMPULAN 
Katarak adalah penyebab tertinggi 
kebutaan yang dapat dihindari di Jawa 
Barat. Jumlah kasus katarak di 
Indonesia akan bertambah seiring 
pertumbuhan populasi usia lanjut 
sehingga jumlah operasi katarak perlu 
ditingkatkan. Salah satu prioritas untuk 
memenuhi hal tersebut adalah dengan 
meningkatkan jumlah rujukan kasus 
katarak ke rumah sakit sekunder. 
      Proyek percontohan pelatihan kader 
dan petugas kesehatan di Kota Bandung 
menunjukkan bahwa kader posyandu 
dan petugas kesehatan puskesmas 
mampu berperan sebagai informan 
kunci dalam kegiatan penapisan 
gangguan penglihatan dan identifikasi 
katarak. Program ini diharapkan dapat 
dilakukan di daerah-daerah lain di 
tingkat kotamadya dan kabupaten di 
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Jawa Barat. Evaluasi menyeluruh untuk 
menilai efektivitas dan efisiensi 
program dalam jangka panjang perlu 
dilakukan dengan partisipasi para 
dokter spesialis mata, institusi 
kesehatan dan pemerintahan, dan 
lembaga kemasyarakatan di Jawa Barat. 
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