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I. Pendahuluan 

     Penglihatan merupakan fungsi penginderaan yang penting, sehingga 

berkurangnya penglihatan menjadi hal yang perlu diperbaiki secara tepat. Data 

yang dikumpulkan oleh World Health Organization (WHO) di tahun 2010 

menyatakan bahwa 246 juta dari total gangguan penglihatan dunia masuk dalam   

kategori low vision. American Academy of Ophthalmology Preferred Practice 

Pattern melakukan estimasi bahwa akan terdapat 588 juta orang dengan gangguan 

penglihatan sedang atau berat, dan 115 juta orang dengan kebutaan pada tahun 

2050. Orang dengan gangguan penglihatan mengalami gangguan kualitas hidup 

yang besar.
1-3 

 

     Dampak ekonomi yang terjadi pada penderita low vision antara lain adalah 

hilangnya produktivitas, berkurangnya kemampuan mobilisasi hingga 

ketidakmampuan melakukan tugas sehari-hari. Kondisi ini berkaitan dengan 

kebutuhan dilakukannya rehabilitasi yang memadai untuk membantu orang 

dengan low vision agar dapat mengerjakan pekerjaannya sehari-hari atau activity 

of daily living (ADL). Pelayanan untuk penderita low vision bertujuan untuk 

mempertahankan fungsi penglihatan yang masih ada dan meningkatkan kualitas 

hidup serta kemampuan penderita melakukan ADL.
1,2,4-6

  

     Assistive technology memiliki dampak yang baik untuk mengembangkan serta 

memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan seseorang serta lingkungan sekitarnya. 

Assistive technology memiliki hubungan erat dengan terciptanya assistive product 

yang merupakan produk eksternal misalnya instrumen atau perangkat lunak yang 

bertujuan utama untuk mempertahankan serta meningkatkan fungsi individu dan 

kemandirian sehingga pada akhirnya menghasilkan kesejahteraan bagi terutama 

bagi penderita gangguan penglihatan. Kemajuan teknologi mempermudah 

penderita low vision untuk mengakses lebih banyak, salah satunya dengan 

terciptanya aplikasi untuk membantu identifikasi visual untuk penderita low 

vision. Sari kepustakaan ini bertujuan membahas rehabilitasi visual berbasis 

aplikasi untuk penderita low vision dalam usia produktif. 
2,5,7
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II. Low Vision pada Usia Produktif 

     Gangguan pada penglihatan dapat terjadi pada semua tingkatan usia, namun 

ketika gangguan penglihatan mengenai penderita di usia produktif maka hal ini 

dapat menghasilkan perubahan yang signifikan pada fungsi visual dan 

menyebabkan perubahan pada banyak hal dalam hidup penderita tersebut. 

Gangguan penglihatan menurut WHO termasuk kebutaan dan low vision. 

Penglihatan yang rendah dapat didefinisikan sebagai gangguan fungsi visual, yaitu 

mata yang memiliki tajam penglihatan <6/18 hingga persepsi cahaya atau lapang 

pandang <10 derajat dari titik fiksasi pada mata terbaik, setelah diberikan terapi 

dan atau koreksi refraksi, namun penderita memiliki potensi untuk melakukan 

serta merencanakan aktivitas sehari-hari. Perubahan yang terjadi termasuk dalam 

status pekerjaan yang dimiliki oleh penderita. Pada penelitian mengenai hubungan 

faktor sosioekonomi dengan mempengaruhi kualitas hidup penderita low vision, 

yang dilakukan oleh Yeni D. Lestari et al, dikatakan bahwa 35% dari total 

responden penelitian tersebut berada pada usia produktif. Penderita low vision di 

usia produktif biasanya disebabkan oleh penyakit-penyakit seperti retinopati 

diabetika, myopia patologis, infeksi hingga trauma.
1,5,8

 

 
Tabel 1.1 Definisi Gangguan Penglihatan oleh WHO

5
  

Definisi Gangguan Penglihatan WHO 

Kategori Gangguan Visual Tajam penglihatan dengan koreksi maksimal yang mungkin 

dilakukan* 

Maksimum kurang dari Minimum sama dengan atau 

lebih dari 

Low Vision 1 

  

6/18 (20/60) [0.5] 6/60 (20/200) [1.0] 

Low Vision 2 6/60 (20/200) [1.0] 3/60 (20/400) [1.3] 

CF pada 3 m 

Low Vision 3 3/60 (20/400) [1.3] 

CF pada 3 m 

1/60 (20/1200) [1.8] 

CF pada 1 m 

Kebutaan (4) 1/60 (20/1200) [1.8] 

CF pada 1 m 

Persepsi Cahaya 

Kebutaan (5) Tidak ada persepsi cahaya 

Kebutaan (6) Tidak dapat ditentukan 

     

     Penderita low vision di usia produktif merupakan kelompok usia yang sulit dan 

menantang untuk ditangani. Hal ini terkait dengan kondisi penderita yang berada 
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pada usia bekerja dan seringkali merupakan tulang punggung keluarga. Kondisi 

low vision pada kelompok usia ini biasanya menghasilkan perubahan besar pada 

status kepegawaiaan, kemampuan mobilisasi (contoh: menyetir kendaraan, 

bepergian), hubungan interpersonal hingga peran yang dijalaninya di lingkungan. 

Penilaian kebutuhan tatalaksana rehabilitasi orang dengan low vision di usia 

produktif antara lain adalah dengan mengenalkan berbagai macam alat bantu 

untuk mempermudah melakukan aktivitas, mendiskusikan perubahan yang terjadi 

pada kemampuan berakomodasi mata untuk kepentingan melakukan pekerjaan 

dekat yang pada akhirnya akan membutuhkan alat bantu, dan memastikan tempat 

beraktivitas yang para penderita usia produktif memiliki pencahayaan yang cukup 

serta peningkatan kontras yang tinggi.
2,5

 

     Penanganan low vision pada usia produktif akan dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Faktor internal datang dari persepsi penderita yang baru saja mengalami 

gangguan penglihatan sehingga pada umumnya akan terjadi perubahan psikis. 

Orang dengan low vision harus diberikan waktu yang cukup untuk bertanya dan 

mendiskusikan informasi-informasi yang mereka butuhkan ketika bertemu dengan 

dokter dan tenaga kesehatan lain yang menangani. Langkah selanjutnya yang 

dilakukan adalah melakukan analisa mengenai lingkungan tempat penderita 

beraktivitas serta aktivitas yang penderita biasa lakukan, misalnya tempat tinggal 

apakah penderita tinggal sendiri atau ditemani orang-orang terdekat kemudian 

apakah penderita masih menempuh pendidikan, bekerja atau mencari pekerjaan.  

2,4,5
 

 

III. Rehabilitasi Visual bagi Penderita Low Vision 

 

     Rehabilitasi visual merupakan rantai dari penatalaksanaan kesehatan mata yang 

berkelanjutan. Pemberian alat bantu untuk low vision, perujukan untuk melakukan 

rehabilitasi dan perujukan ke ahli low vision juga dilakukan oleh tenaga kesehatan 

di bidang mata sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Judy Jose et al. 

Rehabilitasi visual adalah bagian dari penatalaksanaan kesehatan mata yang 

berkesinambungan mulai dari penegakkan diagnosa hingga manajemen dan 

rehabilitasi. Tenaga kesehatan sebaiknya selalu mempertimbangkan kapan 
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penderita yang teridentifikasi mengalami low vision dirujuk untuk melakukan 

rehabilitasi. Perujukkan yang cepat pada ahli low vision akan mempercepat proses 

integrasi dan terbangunnya hubungan yang baik antara penderita dan tim sehingga 

proses rehabilitasi dapat berjalan lebih dini. Tim rehabilitasi sebaiknya bersifat 

multidisipliner agar dapat menghasilkan pelayanan yang komprehensif bagi 

penderita low vision.
2,3,7

   

     Gejala dan tanda dari orang dengan low vision yang membutuhkan rehabilitas 

visual adalah adanya beberapa kesulitan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas 

sehari-hari. Gejala pertama adalah adanya kesulitan dalam membaca, membaca 

yang secara signifikan menimbulkan efek pada kemampuan yaitu membaca 

tulisan berukuran kecil, mengisi formulir dan membaca surat kabar. Penelitian 

juga menunjukkan bahwa orang yang menggunakan alat bantu low vision 

memiliki rerata kecepatan membaca yang meningkat dari 16% penderita yang bisa 

membaca menjadi 94%. Gejala kedua yang dikeluhkan pada umumnya adalah 

mengenai kesulitan dalam mobilisasi, dalam hal ini termasuk di berjalan, menaiki 

tangga, mempertahankan keseimbangan dan berolahraga. Rehabilitasi visual juga 

berfungsi efektif dalam meningkatkan mobilitas pasien dengan target pencapaian 

seperti dapat melihat lebih baik pada jarak yang cukup jauh, pemanjangan durasi 

dalam melihat jarak jauh, pengendalian silau dan spot checking. 
4,5

 

     Penderita low vision juga seringkali mengeluhkan adanya kesulitan dalam 

mengidentifikasi bentuk, wajah serta ekspresi, terutama penderita dengan 

gangguan lapang pandang. Rehabilitasi visual yang ditawarkan saat ini adalah 

penggunaan alat bantu optik serta alat bantu bioptik teleskop untuk memfasilitasi 

penderita low vision secara signifikan untuk mengidentifikasi gambar serta 

membedakan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Gejala lain yang dirasakan oleh 

penderita low vision termasuk gangguan emosi dan kesulitan dalam menangani 

tekanan yang dirasakan.
2,4,5

  

     Evaluasi yang perlu dilakukan sebagai dokter spesialis mata adalah 

pemeriksaan yang komprehensif mengenai kondisi mata penderita sebelum 

merujuk ke dokter sub spesialis low vision. Penilaian yang harus dilakukan antara 

lain adalah tajam penglihatan jauh dan dekat, sensitivitas kontras dan lapang 
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pandang. Langkah selanjutnya dalam penilaian adalah dengan memeriksa 

kemampuan pasien untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang berkaitan erat 

dengan penglihatan (contoh: membaca tulisan secara bersambung, menulis, 

membaca label, menggunakan telfon genggam, menggunakan computer atau 

tablet, berjalan dan mengikuti langkah navigasi.
2,4,5

 

     Kriteria target objektif bagi orang low vision pasca  melakukan rehabilitasi 

visual antara lain adalah mampu membaca bahan-bahan bacaan media cetak, 

meningkatnya kemampuan untuk melakukan ADL, meningkatnya keamanan diri 

saat beraktivitas terutama beraktivitas di luar rumah, mampu berpartisipasi secara 

sosial meskipun penglihatannya rendah, memiliki status psikososial yang lebih 

baik dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Kebutuhan akan 

tercapainya tujuan ini adalah dengan pemberian alat bantu yang disesuaikan 

dengan kebutuhan penderita low vision yang diintegrasikan dengan adanya alat 

bantu 
2,4

  

 

IV. Assistive Technology untuk  Low Vision 

 

     Assistive technology bagi penderita low vision kini tergolong beragam, terdapat 

berbagai macam jenis alat dan pelayanan jasa yang dapat membantu penderita low 

vision untuk beraktivitas dan bekerja sehari-hari. Assistive technology merupakan 

aplikasi gabungan dari ilmu dan keahlian yang berhubungan dengan produk untuk 

membantu dalam bentuk pelayanan jasa atau sistem, teknologi ini merupakan 

bagian pengembangan yang lebih spesifik dari teknologi di bidang kesehatan. 

Teknologi yang masih ada dan sedang dikembangkan untuk para penderita low 

vision kini bersifat beragam, yang terbaru adalah penggunaan dan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi 

memberikan solusi yang efektif secara biaya, efisien dan mudah dimengerti serta 

dipelajari oleh pengguna bekebutuhan khusus layaknya orang dengan low vision. 

Keterjangkauan dan kemudahan merupakan dua hal terpenting yang digunakan 

para pembuat teknologi untuk menyerdehanakan sistem operasi untuk penderita 

dengan low vision. 
8,9 
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Tabel 4.1 Alat bantu umum untuk Low Vision
4
 

Pelatihan rehabilitasi penglihatan Pusat-pusat spesialistik low vision 

 Pelatihan online 

 Kelompok pendukung 

Pilihan standar Kaca pembesar yang dipegang tangan  

 Kaca pembesar dengan penerangan 

 Lensa pembaca high plus 

 Teleskop yang ditempel pada kacamata 

Pilihan elektronik Optical readers 

 Pembesar elektronik di laptop 

 Program desktop pada computer 

 Website low vision 

Pilihan non-optik Pelindung atau filter dari sinar matahari 

 Perlengkapan adaptif 

Pilihan pembedahan Miniatur teleskop implant 

 Sistem prosthesis retina 

 

     Cara alternatif yang ditawarkan pada assistive technology untuk penderita low 

vision adalah dengan penggunaan layar sentuh pada setiap alat komunikasi pintar 

yang mayoritas digunakan oleh masyarakat. Layar sentuh menyajikan banyak 

kesempatan yang menantang misalnya adanya haptic feedback, sistem 

pengendalian gestur, sistem Text-to-speech dan pelayanan-pelayanan pembaca 

layar (Talkback pada Android, VoiceOver pada Apple). Sistem informasi dan 

teknologi saat ini juga menyajikan banyak pilihan bagi penderita low vision dan 

terdapat pengembangan ke arah aplikasi yang dapat ditambah pada alat 

komunikasi elektronik sehingga membantu rehabilitasi visual bagi penderita low 

vision. Kemajuan pada alat-alat elektronik seperti telpon genggam dan perangkat 

mobile lainnya juga merupakan fokus dari pengembangan sistem informasi dan 

teknologi di bidang kesehatan.
6,9 
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     Penelitian oleh Griffin Shirley et al, yang melibatkan responden dengan 

gangguan penglihatan menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi yang berada di 

dalam alat komunikasi genggam dianggap berguna dan tergolong mudah 

digunakan. Assistive technology yang berbasis aplikasi dinilai dapat membantu 

penderita low vision usia produktif untuk menyelesaikan pekerjaannya sehari-hari. 

Aplikasi yang dinilai memberikan manfaat yang baik dan paling sering digunakan 

salah satunya adalah aplikasi-aplikasi yang membantu identifikasi visual dan 

mayoritas pengguna berada pada usia produktif dan 94.8% penderita low vision 

usia produktif memiliki aplikasi khusus pada telpon genggam mereka. Teknologi 

yang berada pada telpon genggam memberikan bantuan khusus tidak hanya 

karena kemampuan magnifikasi yang diberikan namun juga kemampuan untuk 

menyelaraskan fasilitas bantuan menggunakan interaksi audio ketika menelpon, 

mencari informasi di internet serta mengirimkan pesan melalui teks bacaan atau 

email. 
7,10 

V. Aplikasi Terkini untuk Low Vision 

     Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu solusi yang 

ditawarkan untuk penderita low vision melalui keberadaan aplikasi yang banyak 

dikembangkan oleh berbagai pihak. Suatu penelitian yang melakukan penilaian 

terhadap penggunaan aplikasi pada telpon genggam menyatakan bahwa 95.4% 

responden dengan gangguan penglihatan menyatakan merasakan adanya manfaat 

dalam memakai aplikasi untuk mendukung aktivitas mereka sehari-hari. Hal ini 

menampilkan fakta bahwa penggunaan aplikasi pada alat-alat bantu elektronik 

kini menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian penderita low 

vision.
9,10 
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    Aplikasi seperti Be My Eyes membantu penderita low vision menemukan 

orang-orang dengan penglihatan baik untuk menjadi asisten virtual melalui 

koneksi internet. Langkah awal pengoperasian aplikasi ini adalah dengan 

mengunduh lalu memasukkan identitas, selanjutnya aplikasi akan digunakan oleh 

penderita  low vision untuk mencari pertolongan dari sukarelawan yang berada di 

sekitar mereka.
4,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Fitur pada Aplikasi Be My Eyes 
                     Dikutip dari Be My Eyes11 

 

      Aplikasi ini memudahkan penderita low vision untuk berinteraksi dan 

mendapatkan akses dan navigasi, secara instan penderita low vision dapat 

melakukan mobilisasi dengan asistensi. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan 

para penderita low vision untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat dan 

membantu dalam kondisi ADL misalnya dalam menyelesaikan tugas-tugas 

sederhana seperti membacakan instruksi, mengidentifikasi benda atau objek di 

sekitar penderita low vision. Kemudahan penggunaan aplikasi ini juga didukung 

oleh tersedianya Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang termasuk dalam sistem 

pengoperasiannya. Keuntungan dalam penggunaan juga terletak pada 
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terbangunnya interaksi sosial antara penderita low vision dan orang-orang yang 

memiliki penglihatan baik.
4,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Fitur pada Aplikasi Seeing AI 

        Dikutip dari Microsoft
12 

 

     Aplikasi Seeing AI buatan Microsoft membantu orang dengan low vision dalam 

melakukan aktivitas harian. Seeing AI menciptakan narasi dari lingkungan sekitar 

penderita low vision. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang diciptakan 

dengan berbagai fungsi yang ringkas dapat dilakukan dengan satu jenis aplikasi, 

contohnya terdapat fitur Short Texts yang akan membacakan obyek apapun yang 

mengandung tulisan di depan penderita low vision, fitur Documents membantu 

membacakan dokumen dalam bentuk cetak dan mengidentifikasi teks yang tertulis 

di dalamnya (audio guide), fitur Products memberikan pilihan munculnya suara 

untuk identifikasi label produk yang tertera, fitur Person memperbolehkan adanya 

deskripsi suara mengenai orang yang berada di sekitar pengguna termasuk emosi 

dan ekspresi wajah, fitur Scene membantu adanya deskripsi keadaan alam di 

sekitar sementara fitur Currency membantu identifikasi tagihan dari interaksi jual-

beli yang dilakukan oleh pengguna. 
5,12 
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     Aplikasi ini dibangun berdasarkan kecerdasan buatan yang 

menggabungkannya dengan kekuatan pengumpulan data, dasar dari pembuatan 

aplikasi Seeing AI adalah kemudahan navigasi dan mobilitas bagi penderita low 

vision yang menggunakannya. Keunggulan dari aplikasi Seeing AI adalah dengan 

adanya integrasi pemanfaatan fitur audio dengan kamera yang sudah tertanam 

pada kebanyakan telpon genggam. Kekurangan dari aplikasi ini adalah 

penggunaan bahasa yang masih berbahasa Inggris serta ketersediaan aplikasi yang 

masih berada di daerah Amerika Serikat. 
5, 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Fitur pada Aplikasi Seeing AI   

       Dikuti dari Microsoft
12

 

      

     Aplikasi lain yang dibuat secara lokal adalah Tune Map, merupakan suatu 

assistive technology bagi penderita low vision untuk mendapatkan bantuan dari 

masyarakat yang memiliki penglihatan yang baik. Tune Map dapat diunduh dan 

diakses pada telpon genggam pintar maupun alat komunikasi pintar lainnya. Dasar 

dari penggunaan aplikasi ini bagi penderita low vision adalah interaksi yang 

terbangun dengan para sukarelawan yang memberikan informasi untuk memandu 

penderita low vision untuk berjalan, menghindari rintangan di jalan (obstacle 

avoidance), memudahkan navigasi dan mobilisasi.
 13
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     Fitur Navigate memperbolehkan penderita low vision mencapai tujuan 

perjalanan secara aman, sementara fitur Give Help mempermudah penderita low 

vision untuk menentukan tujuan perjalanan dan orang dengan penglihatan baik 

untuk membantu mengarahkan perjalanan tersebut berdasarkan data-data yang 

dimiliki oleh aplikasi Tune Map.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Fitur pada Aplikasi TuneMap 

Dikutip dari TuneMap
13 

 

VI. Simpulan 

     Rehabilitasi visual merupakan hal yang harus dilakukan dalam 

penatalaksanaan orang dengan low vision. Penggunaan assistive technology 

merupakan salah satu strategi yang kini digunakan di seluruh dunia untuk 

mempermudah target rehabilitasi visual ini.  Hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya angka pengguna aplikasi yang merupakan penderita low vision, 

aplikasi yang semakin banyak digunakan adalah yang bersifat membantu 

pengerjaan tugas sehari-hari dan meningkatnya kemampuan dalam menjalankan 

ADL. Penggunaan aplikasi dapat menjadi salah satu pilihan rehabilitasi yang 

diberikan pada penderita low vision agar mempermudah pekerjaan dan 

memperbaiki kualitas hidup sehari-hari.  



12 
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