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I.  Pendahuluan 

     Katarak merupakan penyebab utama kebutaan yang dapat dicegah di dunia. 

Angka operasi katarak meningkat di semua wilayah, terutama di Asia. 

Fakoemulsifikasi merupakan operasi katarak yang paling sering dilakukan. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah tindakan pembedahan setiap tahun, tuntutan 

pasien menjadi lebih tinggi. Sebagian besar pasien memiliki harapan yang tinggi 

untuk memiliki tajam penglihatan pasca operasi yang sempurna tanpa 

menggunakan kacamata dan terbebas dari keluhan yang dapat menurunkan 

kualitas penglihatan seperti, penglihatan berkabut, redup, sulit melihat saat malam 

hari, silau dan halo.1–3 

     Permintaan yang tinggi untuk terlepas dari ketergantungan penggunaan 

kacamata, menyebabkan berkembangnya teknologi inovatif pada lensa 

intraokular (LIO). Lensa multifokal, extended depth of focus, torik, dan lensa 

monofokal enhanced merupakan contoh dari LIO premium yang telah digunakan 

selama bertahun-tahun. Penggunaan LIO premium menghasilkan tajam 

penglihatan dekat, menengah dan jauh yang lebih baik dan ketergantungan 

penggunaan kacamata yang lebih rendah. Penggunaan LIO premium juga dapat 

menyebabkan gangguan visual yang tidak diinginkan seperti silau, halo dan 

menurunnya sensitivitas kontras.1–4 

     Evaluasi preoperatif dan seleksi pasien secara tepat sangat penting dalam 

mencapai potensi maksimal dari LIO premium. Masing-masing LIO memiliki 

keuntungan dan kelemahan. Adanya seleksi pasien dan pemeriksaan preoperatif 

yang detail dapat mengurangi terjadinya gangguan visual yang tidak diinginkan. 

Proses pemilihan LIO untuk pasien membutuhkan penilaian yang kompleks dan 

pemeriksaan secara subjektif maupun objektif. Hingga saat ini, tidak ada satupun 

LIO yang dapat memenuhi semua kebutuhan pasien, sehingga dampak dan 

kualitas masing-masing LIO perlu dipahami dan disesuaikan. Pendekatan holistik 

dapat membantu ahli bedah mata untuk mencapai hasil yang optimal dan sesuai 

harapan pasien.2–5 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas mengenai 

seleksi dan kriteria pasien untuk lensa intraokular premium. 
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II. Lensa Intraokular Premium 

     Lensa intraokular (LIO) digunakan pada operasi refractive lens exchange dan 

operasi katarak untuk menggantikan lensa alami dan mengoreksi kelainan 

refraksi. Selama beberapa tahun terakhir, penggunaan LIO premium seperti LIO 

multifokal telah meningkat. Meningkatnya harapan hidup dan perubahan gaya 

hidup, menyebabkan peningkatan jumlah permintaan terhadap penglihatan dekat, 

menengah, dan jauh tanpa kacamata pasca operasi katarak.1,6,7 

     Teknologi LIO premium mengacu pada biomaterial, desain asferis, dan sifat 

refraktif khusus. Biomaterial pada LIO premium memiliki biokompatibilitas uveal 

jangka panjang yang sangat baik, berdasarkan inflammatory foreign-body 

reaction terhadap implan LIO, dan biokompatibilitas kapsular berdasarkan reaksi 

pada LIO dengan sisa-sisa sel epitel lensa di dalam kantung kapsular. Bahan IOL 

yang berbeda menunjukkan sifat adhesive yang berbeda, yaitu pada LIO dengan 

material akrilik hidrofobik memiliki tingkat perlengketan yang paling tinggi. 

Desain LIO memiliki ukuran optik yang berbeda, profil tepi, bahan dan desain 

haptik. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir desenterasi, dislokasi, 

optical aberrations, dan opasifikasi.1,6,8 

     Kelemahan utama pada LIO premium adalah terjadinya dysphotopsia seperti 

silau dan halo, dan penurunan sensitivitas kontras jika dibandingkan dengan lensa 

biasa atau monofokal. Komorbiditas okular pada pasien yang mempengaruhi 

penglihatan dapat berupa kontraindikasi relatif maupun absolut untuk implantasi 

LIO premium. Oleh karena itu, pemeriksaan preoperatif yang terperinci wajib 

dilakukan untuk menentukan apakah pasien merupakan kandidat pengguna LIO 

premium atau tidak.1,3,6 

 

III.   Seleksi dan Kriteria Pasien 

     Pendekatan secara holistik sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. 

Pemilihan LIO disesuaikan terhadap karakteristik objektif dan subjektif. 

Karakteristik objektif termasuk riwayat medis, status kesehatan mata terutama 

permukaan okular dan makula, kekuatan kornea dan astigmatisme, pemeriksaan 

biometri, dan riwayat bedah refraktif kornea. Karakteristik subjektif yaitu tujuan, 



3 
 
 

target tajam penglihatan, gaya hidup, kepribadian, profesi, dan hobi. Pemilihan 

pasien, konseling dan evaluasi preoperatif sangat penting agar mencapai hasil 

yang optimal dengan LIO premium. Idealnya, pasien memiliki ekspektasi yang 

realistis dan memahami beberapa keterbatasan pada LIO premium.1,3,4 

     Seleksi dan pemilihan kasus yang ideal merupakan syarat pre operasi untuk 

menghasilkan tajam penglihatan yang optimal serta kepuasan pasien. Pasien perlu 

dilakukan informed consent terkait potensi terjadinya penyimpangan optik yang 

dapat mengganggu kualitas penglihatan. Gejala visual dapat mengalami perbaikan 

seiring proses adaptasi saraf atau bertahan secara permanen. Kelainan permukaan 

okular dapat menyebabkan pengukuran kekuatan kornea yang tidak akurat 

sehingga terjadi astigmastisme pasca operasi katarak. Sindrom mata kering dan 

disfungsi kelenjar meibom berpotensi untuk meningkatkan ketidakpuasan pasca 

operasi karena kelainan lapisan air mata dan gejala subjektif akibat penggunaan 

LIO premium. Sindrom mata kering yang tidak diterapi sebelum operasi, secara 

subjektif dapat menimbulkan ketidakpuasan pasien, dan secara objektif dapat 

menyebabkan refractive surprise. Menurut penelitian, tear hyperosmolarity 

menyebabkan variabilitas yang signifikan pada nilai keratometri, yang 

menghasilkan variabilitas pada perhitungan kekuatan LIO dan menjadi sumber 

potensial refractive surprise. Kelainan lainnya seperti, pterygium, distrofi kornea 

terutama fuchs endothelial dystrophy, juga perlu dievaluasi secara bertahap.1,3,9  

     Kondisi lain yaitu adanya kelainan retina, seperti retinitis pigmentosa dan 

penyakit Stargardt merupakan kontraindikasi absolut untuk LIO premium apapun. 

Pada pasien dengan uveitis, perlu dihindari penggunaan LIO premium 

dikarenakan adanya risiko rekurensi. Pasien dengan riwayat bedah refraktif perlu 

dihindari untuk penggunaan LIO premium, karena dapat menimbulkan higher 

order aberrations (HOA) yang signifikan. Kelainan sentrasi dan ukuran 

capsulorhexis, serta adanya robekan kapsul anterior atau posterior dapat 

menyebabkan LIO desentrasi. Fungsi LIO premium juga tergantung pada ukuran 

dan posisi pupil pasca operasi, pada pupil yang lebih besar memiliki 

kecenderungan gejala silau dan halo yang lebih sering, sedangkan pasien dengan 

pupil kecil mengalami kesulitan sentrasi LIO.1,3,4,9  
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IV.  Lensa Intraokular Multifokal  

     Lensa intraokular multifokal adalah LIO yang biasa digunakan untuk koreksi 

presbiopia pada pasien pasca operasi katarak. Berdasarkan desain optik dan 

prinsip fisika, LIO multifokal memiliki 2 jenis desain yaitu refraktif dan difraktif. 

LIO multifokal refraktif pada permukaan anterior memiliki zona optik yang 

berbentuk cincin dengan kekuatan dioptri yang berbeda. LIO multifokal difraktif 

memiliki zona difraktif pada permukaan posterior yang menyebabkan interferensi 

gelombang optik. Terkait jumlah titik fokus, LIO multifokal dapat 

diklasifikasikan menjadi LIO bifokal dan trifokal. Lensa bifokal memiliki dua titik 

fokus yang berbeda, yaitu untuk penglihatan jauh dan dekat, sedangkan LIO 

trifokal memiliki tiga titik fokus, satu titik tambahan untuk penglihatan jarak 

menengah. Keuntungan LIO multifokal memungkinkan pasien untuk melihat 

dengan baik di berbagai titik fokus dengan jangkauan visual yang lebih luas dan 

independen terhadap penggunaan kacamata. Kekurangan pada LIO multifokal 

dapat memengaruhi sensitivitas kontras dan meningkatkan gangguan visual 

seperti silau atau halo, terutama dalam kondisi cahaya redup.1,4,10 

     Keputusan untuk implantasi LIO multifokal didasarkan atas keinginan pasien 

untuk melihat tanpa memakai kacamata. Dokter mata perlu memahami kebutuhan 

dan aktivitas pasien, apakah pasien adalah pembaca yang rajin, apakah sering 

berkendara atau sering mengemudi malam hari. Informasi ini penting untuk 

memutuskan apakah pasien merupakan kandidat yang cocok untuk menggunakan 

LIO multifokal atau tidak. Selain menilai karakteristik anatomis fungsional mata 

pasien misalnya, astigmatisme, dinamika pupil, dan mata dominan, dokter mata 

perlu memahami apakah pasien lebih cenderung ingin memiliki penglihatan jarak 

jauh yang lebih baik dengan penglihatan menengah yang baik atau penglihatan 

dekat yang optimal. Lensa multifokal menghasilkan penglihatan dekat, menengah 

dan jauh yang independen terhadap penggunaan kacamata.1,7,10 

     Pasien dengan kelainan refraksi yang besar sangat diuntungkan pada 

penggunaan LIO multifokal dan dapat menerima beberapa keluhan yang 

mengganggu penglihatan selama tidak memakai kacamata. Pada pasien dengan 

uncorrected distance vision preoperatif yang masih baik dan memiliki kelainan 
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refraksi yang ringan, bukan merupakan kriteria ideal untuk LIO multifokal karena 

rendahnya toleransi terhadap penurunan sensitivitas kontras. Pemberian LIO 

multifokal akan memberikan hasil yang optimal apabila digunakan secara 

bilateral. Ukuran pupil berpengaruh terhadap pemilihan LIO multifokal. 

Pemilihan LIO yang tepat perlu memerhatikan variasi perubahan diameter pupil 

dalam kondisi cahaya dan fenomena photic yang dihasilkan. Penelitian 

sebelumnya tidak menemukan hasil yang signifikan mengenai perbedaan kejadian 

halo antara LIO multifokal refraktif dan difraktif. Sebagian besar penelitian 

mengungkapkan bahwa tingkat dysphotopsia jauh lebih tinggi pada pasien dengan 

LIO multifokal dibandingkan dengan monofokal.1,4,10  

 

      

Gambar 1. LIO Multifokal (a) Refraktif (ReZoom), (b) Difraktif (Tecnis ZMA00),  

                   (c) Difraktif (Tecnis ZMB00) 
      Dikutip dari: Buratto L, Brint SF, Boccuzi D.10  

 

     Kualitas lapisan air mata pada permukaan kornea sangat penting untuk hasil 

yang optimal. Kelainan seperti gangguan basement membrane, sikatrik kornea, 

atau leukoma menghasilkan HOA dan penurunan sensitivitas kontras. Sindrom 

mata kering, keratoconus, pellucid marginal degeneration, astigmatisme tidak 

teratur derajat berat, age-related macular degeneration, diabetic macular edema, 

glaukoma maligna, merupakan kontraindikasi untuk implantasi LIO multifokal. 

Kelainan saraf optik dan makula seperti epiretinal membrane, age-related 

macular degeneration, diabetic maculopathy dan optic neuropathy dapat 

menyebabkan penurunan sensitivitas kontras, sehingga tidak disarankan untuk 

memakai LIO multifokal. Desentrasi atau rotasi LIO dapat menurunkan efisiensi 

(b) (a) (c) 
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LIO multifokal. Pasien dengan capsular instability (sindrom pseudoexfoliative 

atau trauma-induced zonulolysis) merupakan kontraindikasi absolut untuk LIO 

multifokal. Pasien lanjut usia akan lebih puas dan cocok untuk memakai LIO 

multifokal. Pasien dengan intoleransi dan sensitif terhadap cahaya tidak 

disarankan untuk memakai LIO multifokal. Pada pasien dengan ekspektasi untuk 

memiliki penglihatan yang sempurna dan tidak dapat menerima adanya keluhan 

yang mengganggu tajam penglihatan seperti silau, halo, dan penurunan 

sensitivitas, maka pasien bukan merupakan kandidat yang sesuai.1,4,7,10 

 

V.  Lensa Intraokular Extended Depth of Focus 

       Lensa intraokular extended depth of focus (EDOF) merupakan teknologi baru 

yang dirancang untuk meningkatkan jangkauan visual, terutama pada jarak 

menengah. Prinsip dasarnya adalah memperpanjang titik fokus tunggal yang 

meningkatkan kedalaman fokus yang bertolak belakang dengan LIO monofokal. 

Lensa EDOF memiliki jangkauan penglihatan jarak menengah dan jarak jauh yang 

sangat baik.1,5,10 

     Perpanjangan titik fokus pada EDOF bertujuan untuk menghilangkan tumpang 

tindih antara bayangan gambar yang berasal dari jarak dekat dan jauh seperti pada 

LIO multifokal. Lensa EDOF memiliki rentang fokus yang berkelanjutan dengan 

distribusi kekuatan lensa yang simetris. Keuntungan pemakaian LIO EDOF 

memiliki efek halo dan silau yang minimal pada pasien. Lensa EDOF juga 

meningkatkan jangkauan penglihatan jarak menengah yang sangat baik untuk 

aktivitas jarak menengah salah satunya seperti bekerja didepan komputer. 

Kekurangan pada lensa EDOF yaitu menurunnya kualitas penglihatan yang 

terbentuk dan kualitas penglihatan jarak dekat yang tidak memadai.1,5,7 

     Lensa EDOF merupakan salah satu alternatif untuk koreksi presbiopia pasca 

operasi katarak yang telah dirancang untuk memberikan jangkauan penglihatan 

yang lebih luas tanpa meningkatkan efek samping fenomena photic seperti LIO 

multifokal. Pasien dengan kelainan permukaan okular seperti sindrom mata 

kering, riwayat infeksi seperti uveitis, kelainan retina, makula dan glaukoma dapat 

menurunkan efektivitas pemakaian LIO EDOF. Pada pasien yang aktif membaca 
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bukan merupakan kandidat ideal pada lensa EDOF, sedangkan pasien dengan 

pekerjaan yang membutuhkan penglihatan menengah yang baik, merupakan 

kandidat yang sesuai untuk LIO EDOF.1,5,7,11 

 

Gambar 2. LIO Extended Depth of Focus (Lucidis) 
                        Dikutip dari: Kanclers P, dkk.7 

 

VI.  Lensa Intraokular Torik 

     Astigmatisme mengurangi tajam penglihatan melalui defocused meridians 

pada aksis kornea dengan kelengkungan yang lebih curam sehingga bayangan 

terdistorsi. Astigmatisme ringan dapat menyebabkan keluhan penglihatan kabur 

dan silau. Keputusan untuk menggunakan LIO torik bergantung pada derajat 

astigmastime, aksis kornea, harapan pasien, jenis LIO torik dan komorbiditas 

okular lainnya. Pemakaian LIO torik dapat mengoreksi astigmatisme kornea saat 

operasi katarak dan dapat mencapai tajam penglihatan terbaik tanpa kacamata. 

Lensa torik yang tersedia saat ini yaitu silinder dengan kekuatan 1.50 D hingga 

6.00 D, dan ditujukan untuk mengoreksi astigmatisme regular dari 0.75 D hingga 

4.75 D. Penggunaan LIO torik direkomendasikan pada astigmatisme kornea yang 

signifikan sebesar 1.50 D atau lebih.1,9,10  

       Derajat astigmatisme kornea preoperatif harus diukur secara akurat untuk 

mecapai koreksi pasca operasi yang efektif. Terdapat beberapa metode 

pengukuran seperti keratometri manual, keratometri otomatis, topografi kornea 

dan pencitraan Scheimpflug. Penting untuk mengevaluasi astigmatisme posterior 

kornea dan menghitung total astigmatisme kornea untuk menghindari kesalahan 
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dalam perhitungan kekuatan LIO torik. Pemeriksaan topografi kornea dapat 

menunjukkan apakah pasien memiliki astigmatisme regular atau tidak teratur. 

Seleksi pemilihan LIO torik, penting untuk mengeksklusi pasien dengan 

keratoconus, pellucid marginal degeneration dan astigmatisme tidak teratur 

ekstrim.4,9,10 

 

Gambar 3. LIO Torik (AT Lisa) 
                                              Dikutip dari: Filip M, dkk.12 

 

    Lensa intraokular torik terdiri dari LIO torik dan LIO torik multifokal. Lensa 

torik multifokal dapat mengurangi ketergantungan penggunaan kacamata untuk 

jarak jauh, menengah dan dekat pada pasien dengan astigmatisme kornea. 

Implantasi LIO torik direkomendasikan pada pasien dengan katarak dan 

astigmatisme kornea. Pasien dengan rencana implantasi LIO torik multifokal 

perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk menurunkan potensi 

kegagalan seperti stabilitas rotasi dan estimasi koreksi astigmastime kornea.9,10,13  

     Kasus dengan astigmatisme tidak teratur akibat sikatrik kornea atau gangguan 

ektatik kornea, bukan merupakan kandidat ideal untuk implantasi LIO torik. 

Kondisi kelainan kornea tersebut tidak mungkin mencapai koreksi maksimal 

dengan LIO torik, namun jumlah kelainan astigmatisme dapat dikurangi dan 

menurunkan ketergantungan pemakaian kacamata atau lensa kontak. Kasus 

seperti itu dapat dilakukan operasi setelah konseling. Desentrasi atau rotasi LIO 

torik dapat menurunkan efisiensi LIO torik. Pasien dengan capsular instability 

seperti sindrom pseudoexfoliative atau trauma-induced zonulolysis dan dehisensi 

posterior kapsul merupakan kontraindikasi untuk implantasi LIO torik. Stabilisasi 

kompleks kapsul sangat penting saat implantasi LIO torik untuk memastikan 

stabilitas rotasional LIO torik. Dilatasi pupil yang buruk merupakan 

kontraindikasi relatif yang dapat menghambat visualiasi tanda kesejajaran yang 
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terletak pada perifer dari LIO torik. Pasien yang sebelumnya telah menjalani 

tindakan pembedahan vitreoretinal, buckling dan operasi drainase glaukoma 

bukan kandidat ideal untuk menggunakan LIO torik karena perubahan yang 

diinduksi tindakan pembedahan terhadap struktur anatomi.1,9,13  

     

VII.  Lensa Intraokular Monofokal Enhanced  

     Implan lensa yang paling sering digunakan pada operasi katarak hingga saat 

ini adalah implan lensa monofokal. Hal ini disebabkan karena biaya yang relatif 

lebih terjangkau dan hasil yang sangat baik untuk penglihatan jarak jauh, dan 

rendahnya angka kejadian fenomena photic seperti halo dan silau, pada mata 

dengan kelainan kornea atau makula. Operasi katarak dengan LIO monofokal 

telah terbukti memiliki hasil penglihatan jauh yang sangat baik, akan tetapi pasien 

sering membutuhkan kacamata untuk koreksi penglihatan dekat dan menengah. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, penglihatan jarak menengah yang baik 

mempengaruhi aktivitas sehari-hari di masa kini, yang menyebabkan 

meningkatnya minat terhadap LIO yang dapat mengurangi ketergantungan 

pemakaian kacamata untuk jarak menengah, tanpa efek samping yang signifikan. 

Saat ini telah berkembang LIO monofokal dengan peningkatan jangkauan 

penglihatan menengah disertai penglihatan jauh yang dominan.14–16  

     Salah satu model LIO yang saat ini sedang berkembang adalah monofokal 

enhanced dengan peningkatan penglihatan menengah. Lensa diklasifikasikan 

sebagai lensa monofokal dengan perubahan bertahap yang stabil pada kekuatan 

lensa area perifer menuju sentral. Desain ini menghasilkan permukaan anterior 

LIO untuk meningkatkan penglihatan menengah serta mempertahankan kualitas 

penglihatan jarak jauh. Lensa monofokal enhanced memiliki keuntungan 

dibandingkan dengan LIO multifokal, yaitu dapat meminimalisir fenomena 

dysphotopsia, seperti halo dan silau. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 

pasien setelah operasi katarak dengan LIO monofokal enhanced memiliki kinerja 

yang lebih baik dalam aktivitas yang membutuhkan penglihatan menengah. 

Penelitian lain menyebutkan, efektivitas pada LIO monofokal enhanced 
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berkurang pada kondisi diameter pupil yang lebar, sedangkan pada pupil yang 

lebih kecil, efektivitas penglihatan menengah sangat baik.15,17,18 

 

Gambar 4. LIO Monofokal Enhanced. 
                        Dikutip dari: Johnson & Johnson 

 

     Penggunaan LIO multifokal memerlukan seleksi pasien yang akurat dan 

adaptasi saraf untuk meminimalisir efek visual yang tidak diinginkan. Solusi 

untuk mengatasi masalah ini, ialah berkembangnya teknologi baru dari LIO 

monofokal enhanced yang dapat menghasilkan penglihatan jauh dan menengah 

yang baik, mengurangi dysphotopsia, dan adaptasi saraf. Pilihan LIO bergantung 

pada karakteristik pasien, ekspektasi visual, dan preferensi. Penglihatan jarak 

menengah menjadi semakin relevan pada pasien dengan aktivitas sehari-hari yang 

sering menggunakan komputer, tablet, dan smartphone. Lensa monofokal 

enhanced menjadi pilihan LIO yang menarik pada pengobatan standar ekstraksi 

katarak karena penglihatan jarak menengah yang baik tanpa kacamata, keluhan 

gangguan visual yang lebih rendah dibandingkan LIO multifokal, dengan 

pertahanan kualitas visual jarak jauh yang mirip dengan LIO monofokal standar. 

Penggunaan LIO monofokal enhanced, akan lebih baik jika dilakukan implantasi 

bilateral, sehingga menghasilkan menengah dan jauh yang lebih optimal serta 

mengurangi fenomena photic.14–16 
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VIII.  Simpulan 

     Penggunaan LIO premium adalah salah satu upaya untuk mencapai tajam 

penglihatan jauh, menengah dan dekat yang ideal tanpa koreksi kacamata. Lensa 

multifokal, torik, EDOF dan monofokal enhanced merupakan contoh dari LIO 

premium yang digunakan. Pemilihan LIO pada pasien harus disesuaikan terhadap 

karakteristik objektif dan subjektif masing-masing. Karakteristik objektif ialah 

riwayat medis, status kesehatan mata, kekuatan kornea, astigmatisme, 

pemeriksaan biometri, dan riwayat bedah refraktif kornea. Karakteristik subjektif 

termasuk target tajam penglihatan, gaya hidup, kepribadian, profesi, kemampuan 

beradaptasi dan hobi.   
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