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Management and Prognosis of Severe Visual Impairment in Pathologic Myopia 

 

ABSTRACT  

Introduction: The prevalence of pathologic myopia has been estimated to be 5-

10% of diagnosed myopias. Axial elongation of the eye results in chorioretinal 

stretching and subsequent thinning of the choroid, retina, and scleral wall, 

thereby forming posterior staphyloma, a convex configuration of a shorter radius 

of curvature. This condition can lead to visual impairment and need to get proper 

management to improve patient visual acuity and quality of life. 

Purpose: To report the management and prognosis of patient with severe visual 

impairment in pathologic myopia.  

Case report: A 36 years old woman came to Low Vision Unit at National Eye 

Center Cicendo Eye Hospital with Myopic Fundus on the Right-Left Eyes (RLE) + 

Posterior Staphyloma on the Right Eye (RE) + Chronic Retinal Detachment on 

the Left Eye (LE) with a chief complaint of blurred vision on her RE for 5 years. 

Her LE already blurred since she was 15 years old. She works as a child care 

worker. On the examination, her RE best corrected visual acuity was 4/40 F2 with 

S-40.00 and 1/300 for her LE. The patient was diagnosed by Severe Visual 

Impairment + Pathologic Myopia RE + Myopic Fundus RLE + Posterior 

Staphyloma RE + Chronic Retinal Detachment LE + Last Eye RE and reffered to 

Cataract and Refractive Surgery Unit. Refractive Lens Exchange + Intraocular 

Lens (IOL) RE was performed to this patient. RE visual acuity was improved to 

0.125 on postoperative day-1.  

Conclusion: There are several choices in managing severe visual impairment 

patient with pathologic myopia, such as glasses, contact lens, or refractive 

surgery procedure. Progressivity of visual acuity loss must be considered in 

patient with pathologic myopia. Therefore, rehabilitation for activity daily living 

skills with exploring skills and hobbies are important. 

Keywords: pathologic myopia, low vision 

 

I. Pendahuluan 

    Miopia patologi merupakan salah satu tipe dari miopia yang menyebabkan 

hilangnya tajam penglihatan dengan koreksi terbaik. Sebesar 5-10% miopia 

diperkirakan merupakan miopia patologi. Miopia patologi didefinisikan sebagai 

miopia tinggi yang memiliki kelainan refraksi dengan spherical equivalent lebih 

besar dari -6.00 dioptri (D) atau panjang aksial > 26,5 mm, yang disertai dengan 

adanya lesi pada gambaran fundus. Lesi-lesi pada fundus tersebut dapat berupa 

lacquer cracks, atrofi korioretina, myopic choroidal neovascularization (CNV), 

traksi vitreomakula, atau stafiloma posterior. Miopia patologi dikenal juga sebagai 
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miopia degeneratif, miopia maligna, miopia retinopati, dan miopia degenerasi 

makula.1–3 

    Pada miopia patologi terjadi pemanjangan aksial mata yang menyebabkan 

peregangan korioretina dan penipisan koroid, retina, dan dinding sklera. Penipisan 

dinding okular dapat menyebabkan deformitas pada segmen posterior, sehingga 

membentuk konfigurasi cembung dari jari-jari kelengkungan yang lebih pendek 

yang disebut stafiloma posterior. Stafiloma posterior merupakan bukti yang sangat 

kuat akan adanya miopia patologi. Regangan pada retina sensorik, epitel pigmen 

retina, koroid, dan cakram optik pada area posterior stafiloma menyebabkan 

kerusakan mekanis yang akan mengakibatkan gangguan tajam penglihatan.1,2,4 

    World Health Organization (WHO) mengkategorikan low vision sebagai 

gangguan penglihatan yang mempunyai tajam penglihatan < 6/18 sampai persepsi 

cahaya, atau lapang pandang sentral kurang dari 20o pada mata terbaik setelah 

penanganan seperti operasi atau pemberian koreksi refraksi terbaik pada mata. 

Low vision dapat dibagi menjadi moderate dan severe visual impairment. Tajam 

penglihatan < 6/18 sampai dengan 6/60 dikategorikan sebagai moderate visual 

impairment, sedangkan tajam penglihatan < 6/60 sampai dengan 3/60 

dikategorikan sebagai severe visual impairment. Tajam penglihatan < 3/60 atau 

adanya lapang pandang kurang dari 10o dikategorikan sebagai blindness. Baik low 

vision maupun blindness masuk dalam kategori visual impairment.5,6 

    Laporan kasus ini bertujuan untuk melaporkan mengenai tatalaksana dan 

prognosis pasien severe visual impairment pada miopia patologi. 

 

II. Kasus 

    Ny. R, usia 36 tahun, dikonsulkan dari unit vitreoretina ke unit low vision pada 

tanggal 3 Januari 2018 dengan diagnosis Myopic Fundus ODS + Stafiloma 

Posterior OD + Chronic Retinal Detachment OS. Pasien memiliki keluhan utama 

buram pada mata kanan yang dirasakan memburuk perlahan-lahan terutama saat 

melihat jauh sejak 5 tahun yang lalu. Keluhan buram pertama kali dirasakan 

pasien saat berusia 15 tahun pada mata kanan dan kiri. Pasien dibawa berobat ke 

Klinik Mata oleh orangtuanya dan diberikan kacamata S –6.00 pada kedua mata. 
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Pasien mengalami buram mendadak yang disertai dengan kilatan cahaya pada 

mata kiri beberapa bulan setelahnya. Pasien dibawa berobat ke Klinik Mata oleh 

orangtuanya, disarankan untuk operasi segera, tetapi keluarga pasien menolak 

dikarenakan masalah biaya. Sejak saat itu, penglihatan mata kiri pasien makin 

menurun hingga saat ini pasien hanya dapat melihat pergerakan bayangan dari 

jarak 1 meter. 8 tahun lalu, mata kanan pasien bertambah buram sehingga pasien 

berobat ke dokter mata. Mata kanan pasien disarankan untuk dioperasi, tetapi 

pasien tidak memiliki biaya. Menurut pasien, pasien tidak dijelaskan tentang 

masalah pada mata kanannya dan hanya diberikan kacamata S-10.00. Kacamata 

tersebut hanya nyaman dipakai selama 3 tahun. Pasien tidak memeriksakan 

kembali ke layanan kesehatan dikarenakan masalah biaya. Pasien baru 

memeriksakan keluhan mata kanannya setelah pasien merasakan penglihatan jauh 

yang semakin buram dan disertai muncul bintik-bintik hitam yang berterbangan 

yang semakin sering dialaminya pada 18 Desember 2017. Sensasi silau tidak 

dialami pasien. Tidak terdapat keluhan pada mata kanan berupa mata merah dan 

nyeri, silau juga disangkal oleh pasien. Tidak terdapat riwayat keluarga dengan 

minus tinggi maupun keluhan yang serupa seperti pasien. Riwayat hipertensi (-), 

diabetes melitus (-), alergi (-). Pasien berobat ke RSUD Al-Ihsan, kemudian 

dirujuk ke unit Vitreoretina PMN RS Mata Cicendo. Pada mata kanan pasien 

dilakukan barrage laser 2 minggu sebelum pasien dikonsulkan ke unit low vision. 

Pasien bersekolah sampai tingkat sekolah dasar. Pasien bekerja sebagai pengasuh 

anak. Pasien merasa kesulitan melihat anak yang diasuhnya pada jarak > 1 meter. 

    Hasil pemeriksaan didapatkan status generalis pasien dalam batas normal. 

Pemeriksaan oftalmologi tajam penglihatan jauh pada mata kanan (OD) pasien 

didapatkan sebesar ½/60 dan mata kiri (OS) sebesar 1/300. Pemeriksaan refraksi 

objektif menggunakan refraktometer didapatkan OD overspheric dan OS sebesar 

S+7.25 C-1.25 x 104o. Pemeriksaan obyektif lainnya dengan streak retinoscope 

sulit dinilai, diperkirakan mata kanan pasien membutuhkan koreksi lebih dari S-

30.00 D. Pada koreksi penglihatan jauh dengan menggunakan chart modifikasi 

ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study), OD didapatkan S-40.00 
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best corrected visual acuity (BCVA) 4/40 F2 dengan tajam penglihatan OS tidak 

dapat dikoreksi.  

 

 

 

    Tajam penglihatan dekat dengan koreksi jauh terpasang adalah 1.0M pada jarak 

± 10 cm. Pemeriksaan sensitivitas kontras dengan mengggunakan Hiding Heidi 

didapatkan OD dapat mengidentifikasi gambar hingga nilai kontras 25%. Tes 

Ishihara OD didapatkan pada mata kanan 12/14. Pemeriksaan amsler grid OD 

tidak didapatkan skotoma sentral dan tidak didapatkan metamorfopsia. 

Pemeriksaan lapang pandang dengan Bernell didapatkan superior 45o, inferior 65o, 

temporal 65o, nasal 45o. Pemeriksaan sensitivitas kontras, ishihara, amsler grid, 

serta lapang pandang OS tidak dapat dilakukan. 

    Pemeriksaan OS posisi bola mata esotropia 7o, hipertropia 15o, OD dalam batas 

normal. Tekanan intraokular dengan noncontact tonometri didapatkan OD 10 

mmHg dan OS 9 mmHg. Segmen anterior ODS dalam batas normal. Pemeriksaan 

segmen posterior OD ditemukan stafiloma posterior, tigroid, dengan adanya atrofi 

peripapilar. Segmen posterior OS media agak keruh dengan terlihat adanya 

ablasio retina. Gambaran segmen posterior dapat dilihat pada foto fundus berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

        (a) (b) 

 Gambar 2.2 Foto Fundus (a) OD, (b) OS 
                               Sumber: PMN RS Mata Cicendo 

 

  

Gambar 2.1 Foto Klinis Pasien 



5 

 

 

 

    Pada pasien telah dilakukan OCT dan USG dengan hasil seperti pada gambar 

berikut. Hasil OCT terlihat adanya penipisan pada bagian polus posterior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3 Hasil OCT OD 

                                                        Sumber: PMN RS Mata Cicendo 

 

    Hasil pemeriksaan USG OD didapatkan korpus vitreus echogenic, bentuk 

obscure, refleksivitas rendah-sedang, RKS intak, kesan vitreus opacity OD ec 

susp sel-sel radang dd/ fibrosis vitreus. Panjang aksial OD sebesar 30.65 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Hasil USG OD 

                                                    Sumber: PMN RS Mata Cicendo 
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    Hasil pemeriksaan USG OS didapatkan korpus vitreus echogenic dengan kesan 

ablasio retina lama OS. Panjang aksial OS sebesar 21.08 mm. 

 

Gambar 2.5 Hasil USG OS 

                                                     Sumber: PMN RS Mata Cicendo 

    Pasien didiagnosa dengan Severe Visual Impairment + Miopia Patologi OD + 

Myopic Fundus ODS + Stafiloma Posterior OD + Chronic Retinal Detachment 

OS + Last Eye OD. Pasien kemudian dikonsulkan ke unit Katarak dan Bedah 

Refraktif (KBR) untuk kemungkinan dilakukan Phakik IOL OD. Pasien dilakukan 

pemeriksaan interferometri OD, didapatkan 20/150. Pemeriksaan IOL Master juga 

dilakukan pada pasien dan didapatkan panjang aksial OD sebesar 35,92 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Hasil IOL Master OD 

                                       Sumber: PMN RS Mata Cicendo  
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    Unit KBR menyarankan untuk dilakukan prosedur Refractive Lens Exchange + 

IOL OD pada pasien. Prosedur dilakukan tanggal 11 Januari 2018 dengan power 

IOL -10.00 D. Pasien datang kembali pascaoperasi hari pertama untuk kontrol, 

didapatkan tajam penglihatan OD sebesar 0.125. Pasien direncanakan untuk 

kontrol kembali ke unit KBR 1 minggu pascaoperasi dan kembali kontrol ke unit 

Low Vision 1 bulan pascaoperasi untuk dilakukan rehabilitasi. 

 

III. Diskusi 

      Miopia patologi merupakan miopia tinggi yang memiliki kelainan refraksi 

dengan spherical equivalent lebih besar dari - 6.00 D atau panjang aksial > 26,5 

mm, yang disertai dengan adanya lesi pada gambaran fundus. Lesi-lesi pada 

fundus tersebut dapat berupa lacquer cracks, atrofi korioretina, myopic choroidal 

neovascularization (CNV), traksi vitreomakula, dan stafiloma posterior. Miopia 

patologi diestimasikan memiliki prevalensi sebesar 5-10% pada keseluruhan kasus 

miopia. Prevalensi meningkat pada orang Asia jika dibandingkan dengan orang 

Afrika dan kulit putih.1,2,7,8 

    Pemanjangan aksial mata yang menyebabkan peregangan korioretina dan 

penipisan koroid, retina, dan dinding sklera terjadi pada kasus miopia patologi. 

Peningkatan radius bola mata atau permukaan jaringan korioretina dapat 

menurunkan ketebalan jaringan tersebut. Penipisan jaringan korioretina dapat 

terlihat dengan optical coherence tomography (OCT). Penipisan koroid dan retina 

dapat terlihat sebagai lesi putih keabu-abuan atau kekuningan pada polus posterior 

yang menggambarkan adanya atrofi korioretinal atau atrofi pigmen epitelium 

retina. 1,7 

    Keluhan awal yang dialami oleh pasien dengan miopia patologi sama seperti 

keluhan pada pasien miopia pada umumnya. Pasien mengalami penurunan tajam 

penglihatan terutama saat melihat jauh. Pasien juga dapat merasakan sensasi 

seperti melihat bintik-bintik hitam berterbangan (floaters) yang diakibatkan 

adanya perubahan pada vitreus yang lebih cepat mencair pada mata miopia. 

Riwayat penggunaan kacamata tebal sejak kanak-kanak disertai dengan perubahan 
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ukuran koreksi kacamata pasien yang cepat dalam beberapa tahun juga dapat 

mengindikasikan terjadinya kelainan ini.1,7 

    Pada pasien ini terdapat keluhan utama berupa buram pada mata kanan yang 

dirasakan memburuk perlahan-lahan terutama saat melihat jauh sejak 5 tahun 

yang lalu. Pasien memiliki riwayat penggunaan kacamata tebal yaitu S –6.00 D 

pada usia 15 tahun. Pasien juga mendapatkan kacamata S-10.00 D pada 8 tahun 

lalu, tetapi hanya merasa nyaman dipakai selama 3 tahun. Pasien juga merasakan 

adanya bintik-bintik hitam yang berterbangan pada mata kanan. 

   Pada pemeriksaan oftalmologi, didapatkan tajam penglihatan terbaik pasien 

yaitu 4/40 F2 dengan S-40.00 D dengan panjang aksial bola mata mencapai 35,92 

mm dari hasil pengukuran menggunakan IOL Master. Pemeriksaan dengan 

refraktometer OD menunjukkan oversferis. Pemeriksaan obyektif lainnya dengan 

streak retinoscope sulit dinilai, diperkirakan pasien membutuhkan lebih dari S-

30.00 D. Keadaan ini termasuk dalam kategori miopia tinggi, yaitu miopia yang 

memiliki kelainan refraksi dengan spherical equivalent lebih besar dari S -6.00 D 

atau panjang aksial lebih dari 26,5 mm.1,2,4,7,9 

    Tajam penglihatan terbaik pasien dengan koreksi didapatkan sebesar 4/40 F2. 

Nilai ini termasuk dalam kategori low vision dengan severe visual impairment. 

WHO mengkategorikan low vision sebagai gangguan penglihatan yang 

mempunyai tajam penglihatan kurang dari 6/18 sampai persepsi cahaya, atau 

lapang pandang sentral kurang dari 20o pada mata terbaiknya dengan sudah 

dilakukannya penanganan optimal dengan operasi atau koreksi refraksi terbaik 

pada mata. Tajam penglihatan terbaik dengan koreksi sebesar kurang dari 6/60 

sampai dengan 3/60 dikategorikan sebagai severe visual impairment.5,6 

    Kelainan pada posterior mata dapat terlihat melalui pemeriksaan lanjutan 

seperti foto fundus, USG, maupun OCT. Cho et al menjelaskan penggunaan foto 

fundus dan OCT sebagai modalitas dalam melihat kelainan pada segmen posterior 

mata pasien, terutama untuk skrining pada pasien-pasien yang beresiko terjadinya 

miopia patologi. Ohno et al dalam penelitiannya menggunakan foto fundus dan 

USG sebagai salah satu modalitas untuk menilai panjang aksial selain IOL 

Master.7,9,10 
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    Hasil pemeriksaan segmen posterior OD pasien dengan foto fundus ditemukan 

adanya stafiloma posterior, tigroid, dengan adanya atrofi peripapilar. Hasil dengan 

IOL master ditemukan panjang aksial yang lebih dari 26,5 mm, yaitu 35,92 mm. 

 

 

Gambar 3.1 Foto Fundus OD 

                                                   Sumber: PMN RS Mata Cicendo 

 

    Hasil pemeriksaan OCT pasien ditemukan penipisan polus posterior. Untuk 

mendapatkan gambaran stafiloma disarankan untuk pemeriksaan OCT perifer dan 

pengukuran tebal koroid. Tonjolan sklera ke arah dalam dengan penipisan koroid 

dari perifer ke tepi stafiloma dan penebalan kembali koroid menuju polus 

posterior dapat ditemukan pada kasus stafiloma posterior.7,10 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Hasil OCT OD  

                                                    Sumber: PMN RS Mata Cicendo  

 

    Stafiloma adalah sebuah penonjolan keluar (outpouching) dari dinding bola 

mata dengan jari-jari kelengkungan yang lebih kecil dari kelengkungan dinding 
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bola mata sekitarnya. Stafiloma posterior merupakan indikator terjadinya miopia 

patologi. Pada mata dengan miopia tinggi, terjadi perubahan pada fiber kolagen 

yang menyusun sklera. Fiber kolagen memiliki ukuran diameter yang lebih kecil, 

imatur secara histologi, dan memiliki ikatan yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan mata emetrop. Hal ini diduga sebagai faktor yang mempengaruhi elongasi 

mata. Area pada fundus posterior termasuk makula dan nervus optikus dapat 

mengalami pemanjangan diikuti dengan peningkatan panjang aksial bola mata 

yang akan menyebabkan mata mengalami miopia tinggi ketika stafiloma 

terbentuk.2,7 

    Pasien didiagnosa dengan Severe Visual Impairment + Miopia Patologi OD + 

Myopic Fundus ODS + Stafiloma Posterior OD + Chronic Retinal Detachment 

OS + Last Eye OD. Pada pasien dengan severe visual impairment yang 

disebabkan oleh miopia patologi, terdapat beberapa alternatif tatalaksana. Silvestri 

menyatakan dalam tatalaksana miopia patologi, progresivitas kenaikan miopia 

terjadi dengan cepat dan miopia harus dikoreksi seoptimal mungkin dengan 

menggunakan kacamata ataupun lensa kontak. Pasien-pasien dengan miopia yang 

sangat tinggi dengan gangguan penglihatan derajat sedang maupun berat memiliki 

keuntungan dalam melihat dekat dengan melepas koreksi mereka sehingga 

pemilihan lensa kontak dinilai kurang praktis. Bedah refraktif berupa penanaman 

lensa intraokular ataupun refractive lens exchange dapat menjadi pilihan 

lainnya.7,11 

    Pada pasien ini telah dicoba untuk dikoreksi dengan menggunakan kacamata. 

Hasil pemeriksaan didapatkan visus koreksi terbaik pada 4/40 F2 dengan 

menggunakan kacamata S-40.00 D. Pasien tidak merasa pusing ketika mencoba 

kacamata dengan ukuran tersebut. Optik hanya dapat membuat kacamata 

berukuran maksimal spherical equivalent sebesar 22.00 D. Dengan menggunakan 

S-22.00, pasien hanya memiliki tajam penglihatan sebesar 1/40. Pemberian lensa 

kontak pada pasien tidak dapat dilakukan karena ukuran yang dapat dipesan hanya 

sampai ukuran kacamata S-28.00. Harga lensa kontak yang tinggi serta kesulitan 

ekonomi pada keluarga pasien, tanpa ketidaksediaan BPJS dalam menanggung 

biaya lensa kontak merupakan hal lain yang menjadi perhatian. Pasien kemudian 
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dirujuk ke unit KBR untuk dilihat kemungkinan penanaman lensa intraokular. 

Unit KBR menyarankan untuk dilakukan prosedur refractive lens exchange 

dengan pertimbangan usia pasien yang 4 tahun lagi akan menginjak usia 

presbiopia. Prosedur ini menggunakan IOL -10.00 D sesuai dengan hasil IOL 

Master dengan target plano. Prosedur dilakukan pada tanggal 11 Januari 2018. 

    Pasien datang untuk kontrol pada pascaoperasi hari pertama. Tajam penglihatan 

mata kanan ditemukan meningkat menjadi 0.125. Pasien direncanakan untuk 

kontrol kembali ke unit KBR 1 minggu pascaoperasi dan kembali kontrol ke unit 

Low Vision 1 bulan pascaoperasi untuk dilakukan rehabilitasi. 

   Prognosis pada pasien ini adalah dubia dikarenakan hal ini dikarenakan 

progresivitas dari miopia patologi yang akan terus berkembang seiring 

berjalannya waktu. Cho et al menuliskan bahwa 40.6% pasien dengan miopia 

yang sangat tinggi menunjukkan progresi miopia makulopati dalam 12.7 tahun. 

Progresi tersebut terkait dengan kemungkinan terjadinya atrofi korioretina dan 

bersifat ireversibel. Hilangnya penglihatan dapat terjadi terkait dengan koroidal 

neovaskularisasi miopia dan atrofi makula pada dekade kelima kehidupan. Faktor 

prognostik lainnya yang mempengaruhi penglihatan adalah derajat miopia, 

panjang aksial, dan usia.2,7 

    Progresivitas penurunan tajam penglihatan pada miopia patologi yang cepat 

mengakibatkan rehabilitasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada 

pasien. Tujuan rehabilitasi adalah untuk memberikan informasi dan dukungan 

sehingga pasien dengan gangguan penglihatan memiliki pemahaman yang lebih 

realistis mengenai penglihatannya, keterbatasan yang diakibatkan oleh gangguan 

penglihatan, dan sisa penglihatan yang dapat dipertahankan. Rehabilitasi pada 

pasien low vision meliputi pelatihan dalam aktivitas individu sehari-hari (Activity 

Daily Living Skills) dengan target pasien dapat melakukannya secara mandiri. 

Eksplorasi keahlian dan hobi pasien diperlukan guna membantu pasien dalam 

memilih pekerjaan sehari-hari. Bergabung ke dalam komunitas low vision dapat 

menjadi salah satu pilihan yang ditawarkan kepada pasien. Komunitas akan 

membantu pasien dalam mengembangkan keahliannya.11,12 
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    Pekerjaan pasien sebagai pengasuh anak perlu dipertimbangkan kembali untuk 

dilakukan jika terjadi penurunan tajam penglihatan yang progresif dalam waktu 

depan. Pasien memiliki keahlian dalam mengasuh anak. Pasien bekerja dengan 

menggunakan kendaraan umum dikarenakan tempat tinggalnya yang cukup jauh 

dengan tempatnya bekerja. Pasien bekerja dari pagi pk. 08.00-17.00 setiap hari 

kecuali hari Minggu. Pasien kesulitan dalam mengawasi anak-anak pada jarak 

jauh saat bekerja selama ini. Pasien hanya tinggal di rumah jika tidak sedang 

bekerja. Pasien disarankan untuk bergabung dengan komunitas low vision guna 

membantunya dalam mengembangkan keahlian dan memilih pekerjaan lain jika 

suatu saat terjadi penurunan tajam penglihatan yang progresif. Penggunaan alat 

bantu teknologi berupa gadget juga diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas 

hidup pasien. Edukasi untuk menjaga kesehatan mata penting dilakukan 

mengingat OD merupakan mata pasien satu-satunya yang masih memiliki fungsi 

penglihatan.  

    

IV. Simpulan 

     Terdapat beberapa pilihan untuk tatalaksana severe visual impairment pada 

pasien miopia patologi, seperti pemberian kacamata, lensa kontak, atau prosedur 

bedah refraksi. Progresivitas hilangnya tajam penglihatan harus dipertimbangkan 

pada pasien dengan miopia patologi. Rehabilitasi berupa pelatihan keterampilan 

dalam aktivitas individu sehari-hari dengan eksplorasi keahlian serta hobi penting 

untuk dilakukan. 
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