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            Visual Rehabilitation for Low Vision Patient with Severe Visual Impairment 

with Imature Cataract, Posterior Vitreous Detachment, and Myopia Gravior. 

 

Abstract 

Introduction: Vision rehabilitation is part of the continum of eye care that extends from 

diagnosis to treatment and rehabilitation. Low Vision is defined as impairment that cannot 

be corrected by standard eyeglasses or by medical or surgical treatment. Visual impairment 

will affect patient’s quality of life, hence adequate treatment of low vision is important. visual 

rehabilitation of a patient with low vision where further intervention is unlikely of any benefit 

is very important and needed. 

Purpose: To report the visual rehabilitation for patients with Severe Visual Impairment with 

Imature cataract, Posterior Vitreous Detachment, and Myopia Gravior. 

Case Report: A 66-years-old female patient was referred by Vitreoretina Unit Cicendo 

National Eye Hospital     with complaint of blurred vision in both eyes since three years ago. 

Distant visual acuity on the right eye was counting finger close to face and 1/40 on the left 

eye. Distant acuity with correction was S-15.00 = 3/40 on the right eye and S-11.00 C-2.00 

X90° = 3/25 on the left eye. Patient reported having blurred vision and flashes. Patient was 

diagnosed with Severe Visual Impairment with Imature Cataract, Posterior Vitreous 

Detachment, and Myopia Gravior. The management for     this was, visual rehabilitation and 

education about the disease for her family members. 

Conclusion: Vision rehabilitation is part of the continum of eye care that extends from 

diagnosis to treatment and rehabilitation to restore functional ability an improve quality  of  

life and independence of a patient with low vision. 

Keywords: Severe Visual Impairment, Visual Rehabilitation, Cataract, Posterior Vitreous 

Detachment, Myopia Gravor, Visual Aids. 

 

I. Pendahuluan 

 

     Katarak merupakan abnormalitas pada lensa mata berupa kekeruhan lensa yang 

menyebabkan tajam penglihatan berkurang. Katarak lebih sering dijumpai pada orang tua. 

Faktor selain usia yang mampu meningkatkan risiko terjadinya katarak antara lain adalah 

trauma, toksin, penyakit sistemik seperti diabetes, merokok, dan faktor herediter. Pada katarak 

terjadi kekeruhan pada lensa akibat hidrasi, denaturasi protein, dan proses penuaan, sehingga 

memberikan gambaran area berawan atau putih. Kekeruhan ini menyebabkan cahaya sulit 

mencapai retina, sehingga penderita katarak mengalami gangguan penglihatan berupa 

pandangan yang buram.1,2 

   Posterior vitreous detachment (PVD) merupakan pemisahan vitreus secara lengkap dari 

retina di semua area posterior vitreous base. Pemisahan vitreus ini merupakan tahap terakhir 

dalam proses penuaan vitreus dan terjadi secara alami. Biasanya hal ini tidak menimbulkan 

masalah, akan tetapi PVD dapat menimbulkan kondisi patologis bagi vitreoretina. PVD pada 

wanita umumnya timbul lebih awal daripada pada pria, hal ini dikaitkan dengan hilangnya 
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estrogen setelah menopause. Penurunan estrogen menyebabkan penurunan sintesis asam 

hyaluronat sehingga meningkatkan proses likuefaksi vitreus.3,4 

 Miopia gravior atau high myopia didefinisikan sebagai rabun jauh yang memerlukan koreksi 

kacamata -6.00 dioptri atau lebih, atau memiliki panjang axial lebih dari 26.5 mm dan kadang 

disebut juga sebagai myopia degeneratif atau myopia patologis. Miopia gravior 

mempengaruhi sekitar 2% populasi. Myopia ini muncul di masa kanak-kanak dan cenderung 

stabil pada masa dewasa, sekitar umur 20-30 tahun.16,17 

     Sekitar 217 juta orang di dunia memiliki gangguan penglihatan sedang atau berat dan 36 

juta orang mengalami kebutaan. Diperkirakan pada tahun 2050 akan ada 588 juta orang yang 

memiliki gangguan penglihatan sedang atau berat dan 115 juta dengan kebutaan. Gangguan 

penglihatan paling banyak terdapat pada lansia, hampir 70% orang dengan usia di atas 80 

tahun menderita gangguan penglihatan berat.  Gangguan penglihatan memengaruhi kehidupan 

personal pasien dan juga beban ekonomi global. Anak kecil dengan gangguan penglihatan 

berat yang muncul secara dini dapat mengalami gangguan perkembangan motorik, bahasa, 

emosi, sosial dan kognitif.6,7 

     Gangguan penglihatan mampu menurunkan kualitas hidup pada orang dewasa karena 

adanya hambatan dalam mencari pekerjaan, pengucilan dari masyarakat, risiko jatuh yang 

lebih tinggi dan depresi maupun kecemasan. Low vision merupakan salah satu aspek prioritas 

pada VISION 2020. Oleh karena itu, rehabilitasi visual pasien dengan low vision, di mana 

intervensi lebih lanjut tidak lagi memiliki manfaat, sangat penting dan dibutuhkan.6,7 

     Rehabilitasi visual dapat membantu pasien agar dapat menjalani hidup dengan mandiri. 

Laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan penanganan pada pasien dengan severe visual 

impairment dengan katarak imatur, posterior vitreous detachment dan myopia gravior dengan 

memberikan rehabilitasi visual untuk membantu pasien agar dapat hidup mandiri dan 

memiliki kualitas kehidupan yang baik.6,7 

 

II. Laporan Kasus 

 

  Pasien seorang perempuan, Ny. E, berusia 66 tahun dirujuk dari unit Vitreoretina Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo ke unit Low Vision dengan keluhan mata kanan 

dan mata kiri buram sejak 3 tahun yang lalu. Pasien tidak bisa melihat jauh dan dekat, apabila 

kacamata dibuka pasien hanya dapat membaca pada jarak 6 cm. Riwayat memakai kacamata 

sejak 48 tahun yang lalu, terakhir ganti kacamata 3 tahun yang lalu dan saat ini pasien  masih 

merasa nyaman dengan kacamatanya. Pasien adalah pensiunan guru dan memiliki hobi 
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membaca Al-Quran. Pasien ingin dapat membaca Al-Quran dengan nyaman. 

 

  

Gambar 2.1 Pemeriksaan Biometri Pasien 

Dikutip dari: Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

 

     Keluhan mata merah berulang, floaters, gatal, berair, dan silau disangkal. Penglihatan 

seperti melihat kilat dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Pasien mengeluh juga seperti selalu 

melihat kabut. Pasien didiagnosa katarak 2 tahun yang lalu akan tetapi belum dilakukan 

tindakan karena saat itu katarak masih tipis. Riwayat trauma kepala disangkal, riwayat operasi 

mata disangkal. Pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diabetes melitus sejak 8 

tahun lalu dan saat ini masih rutin meminum obat diabetes nya yaitu Metformin 1x500mg dan 

Glimepirid 1x2 mg. Hasil pemeriksaan Gula Darah Sewaktu 136mg/dl. Pasien mengonsumsi 

obat pengencer darah dan saat ini sedang dalam pengobatan jantung. 

     Pada pemeriksaan fisik didapatkan status generalis dalam batas normal. Tekanan darah 

150/90 mmhg, nadi 80x/menit, laju napas 18x/menit, suhu 36°. Tidak terdapat nyeri maupun 

alergi. Pada pemeriksaan visus dasar didapatkan mata kanan (VOD) CFFC (counting finger 

close to face) dan mata kiri (VOS) 1/40.  Hasil pengukuran kacamata lama pasien yang dibuat 

3 tahun lalu dengan menggunakan lensometer adalah OD : S-15.00 C-0.25 x100 = 3/40, OS : 

S-10.00 C-1.00 x90 = 3/40. Hasil pemeriksaan refraktif objektif dengan refraktometer pada 

pasien adalah OD : S-15.25 C-4.75 x100, OS : S-11.75 C-3.00 x90. Koreksi akhir tajam 

penglihatan jauh OD : S-15.00 = 3/40, OS : S-11.00 C-2.00 X90° = 3/25. Pemeriksaan tajam 

penglihatan dekat menggunakan koreksi terbaik kacamata jauh dengan tambahan +3.00D 

adalah 2,5M/N20/30cm dan tajam penglihatan dekat tanpa kacamata koreksi 4M/N32/25cm 

dengan target 1M/N8/6cm. Pasien pernah diberikan anjuran untuk menggunakan kacamata 

mikroskopis dengan ukuran +16.00D tetapi pasien menolak karena merasa tidak nyaman jika 

harus membaca dengan jarak yang terlalu dekat. Hasil Keratometer mata kanan pasien adalah 

R1: 8.01mm, R2 : 7.49mm, AVE : 7.75mm. Hasil Keratometer mata kiri pasien adalah R1: 
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8.00 mm, R2 : 7.59 mm, AVE : 7.80 mm. 

     Pemeriksaan posisi bola mata pasien didapatkan orthotropia. Pemeriksaan tekanan bola 

mata menggunakan Non Contact Tonometry pada mata kanan 13 mmHg dan mata kiri 14 

mmHg. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dan kiri menggunakan lampu celah 

biomikroskop didapakan palpebra superior dan inferior tenang, konjungtiva tenang, kornea 

jernih, kedalaman bilik mata depan Van Herrick grade III dengan flare cell -/-, pupil bulat, 

sinekia (-), refleks cahaya +/+ dan lensa keruh, NO2NC2 dengan katarak imatur. 

 

 

Gambar 2.2 Pemeriksaan OCT Pasien 

Dikutip dari : Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

 

     Pemeriksaan sensitivitas kontras menggunakan Hiding Heidi pada mata kanan didapatkan 

nilai kontras 25% pada mata kanan dan 25% pada mata kiri. Pemeriksaan warna dengan 

Ishihara pada mata kanan didapatkan hasil demoplate (+) /demoplate (+). Pemeriksaan amsler 

grid pada mata kanan tidak didapatkan skotoma maupun metamorfopsia. Pemeriksaan lapang 

pandang dengan Bernell pada mata kanan ditemukan lapang pandang 40 derajat atas, 15 

derajat bawah, serta 30 derajat kiri dan 30 derajat kanan. Pemeriksaan bernell pada mata kiri 

ditemukan lapang pandang 30 derajat atas, 30 derajat bawah, serta 40 derajat kiri dan 40 

derajat kanan. Hasil pemeriksaan inferometri mata kanan 0.6 dan mata kiri 1,2 

 

 

                                                        (a)                               (b) 
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Gambar 2.3 Pemeriksaan Foto Fundus Retina, (a) Oculus dextra, (b) Oculus sinistra 

       Dikutip dari : Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

Pemeriksaan segmen posterior mata kanan didapatkan papil pucat batas tegas, Pigmented 

Paravenous Retinochoroidal Atrophy (PPRCA) +, tigroid fundus +, choroideremia, weiss ring 

+. Pemeriksaan segmen posterior mata kiri didapatkan papil bulat batas tegas, PPRCA +, 

tigroid fundus +, CRA di macula +, terdapat paving stone degeneration di inferiotemporal. 

Hasil pemeriksaan USG mata kanan yang didapat adalah CV echogenik, bentuk membesar, 

fleksibilitas sedang-tinggi, mobilitas sedang, kesan RKS intak dengan AXL 29,49. Kesan 

yang didapat adalah PVD inkomplet diagnosa banding AXL dengan long AXL. Hasil 

pemeriksaan USG mata kiri yang didapat adalah CV echolusent, kesan segmen posterior 

dalam batas normal, kesan RKS intak dengan AXL 27,12. 

   

  

  

Gambar 2.4 Pemeriksaan USG Mata Pasien 

Dikutip dari : Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

 

Pasien didiagnosa dengan Severe Visual Impairment ec Katarak Imature ODS, Posterior 

Vitreous Detachment, Myopia Gravior ODS dan Diabetes Melitus Type II terkontrol. Pasien 

kemudian dikonsulkan ke poli Katarak Bedah Refraktif untuk dilakukan operasi, akan tetapi 

pasien belum bersedia sehingga tatalaksana yang diberikan pada pasien ini adalah rehabilitasi 

visual berupa edukasi kepada pasien dan keluarga pasien mengenai kondisi gangguan 

penglihatan pasien saat ini, edukasi mengenai prognosis dan kemungkinan kondisi 

penglihatan pasien selanjutnya, memberikan anjuran kepada pasien agar membaca Al-Quran 



6 

 

 

dengan ukuran huruf Al-Quran yang besar, memberikan pencahayaan yang baik saat 

membaca, menganjurkan menggunakan stand baca serta memberikan edukasi mengenai 

bagaimana melakukan aktivitas sehari-hari agar optimal kepada pasien dan keluarganya. 

Prognosis pada pasien ini quo ad vitam dubia, quo ad functionam dubia dan quo ad 

sanationam dubia. 

 

III.Diskusi 

     Penanganan katarak pada dewasa dapat dilakukan dengan terapi medikamentosa dan 

operasi. Pseudofakia adalah suatu keadaan dimana mata terpasang lensa tanam setelah operasi 

katarak. Operasi katarak dilakukan menggunakan mikroskop operasi dan peralatan bedah 

mikro, dimana pasien dipersiapkan untuk implantasi intraocular lenses (IOL) yang bertujuan 

untuk mengurangi ketergantungan terhadap kacamata dan memperbaiki gangguan tajam 

pengelihatan yang tidak diperbaiki.1,2,5 

     Pasien dengan myopia tinggi lebih rentan mengalami astigmatisma korneal, retinal 

detachment, robekan, pendarahan makular dan neovaskularisasi. Hal ini dapat mempersulit 

pemasangan IOL multifokal pada pasien. Pseudophakic monovision adalah salah satu metode 

untuk memperbaiki presbiopia pasca operasi dan banyak digunakan pada pasien miopia 

dengan implantasi lensa intra okular monofokal bilateral. Hal ini dicapai dengan cara 

membuat target refraksi jauh pada satu mata dan refraksi dekat pada mata yang satunya, 

dengan demikian pasien akan memiliki pengelihatan jarak dekat dan jarak jauh yang jelas. 

Conventional monovision bertujuan untuk mengoreksi mata dominan untuk pengelihatan 

jarak jauh dan mata non-dominan untuk jarak dekat.5,6 

     Miopia adalah defek atau kesalahan bias pada fokus visual. Gambar difokuskan di depan 

retina, membuat penglihatan jarak jauh menjadi sulit. Miopia gravior atau high myopia 

didefinisikan sebagai rabun jauh yang memerlukan koreksi kacamata -6.00 dioptri atau lebih, 

atau memiliki panjang axial lebih dari 26.5 mm dan kadang disebut juga sebagai myopia 

degeneratif atau myopia patologis. Miopia gravior mempengaruhi sekitar 2% populasi. 

Myopia ini muncul di masa kanak-kanak dan cenderung stabil pada masa dewasa, sekitar 

umur 20-30 tahun. Miopia gravior ditandai dengan pemanjangan aksial progresif serta 

penipisan dan pelemahan progresif sklera posterior. Pemanjangan aksial mencakup proses 

emmetropisasi dan perubahan struktur protein kolagen. Protein kolagen yang abnornal dapat 

menyebabkan perubahan degeneratif pada retina,koroid, dan sklera.16,17 

     World Health Organization  (WHO) mendefinisikan low vision sebagai orang yang 

memiliki gangguan fungsi visual bahkan setelah perawatan dan/atau koreksi refraksi standar, 
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dan memiliki ketajaman pengelihatan kurang dari 6/18 untuk persepsi cahaya, atau lapang 

pandang kurang dari 10 derajat dari titik fiksasi, akan tetapi mampu  menggunakan, atau 

berpotensi dapat menggunakan pengelihatannya dalam merencanakan dan melakukan tugas 

memerlukan fungsi pengelihatan. Low vision merujuk pada bentuk gangguan pengelihatan 

yang tidak berat, yaitu kategori 1, 2, dan 3 pada gangguan pengelihatan. Sementara gangguan 

pengelihatan mencakup low vision dan juga kebutaan.7,11 

 

Tabel 3.1 Definisi Gangguan Penglihatan oleh WHO 

Dikutip dari : WHO11 

    

      Secara global, setidaknya 2,2 miliar orang memiliki gangguan penglihatan jarak dekat 

ataupun jauh. Saat ini, tidak ada perkiraan pasti tentang jumlah orang dengan functional low 

vision di dunia, akan tetapi diperkirakan terdapat 40–65 juta orang di dunia menderita low 

vision. Jumlah orang dengan low vision akan meningkat di masa depan, hal disebabkan oleh 

penuaan populasi dunia. Degenerasi makula terkait usia, glaukoma dan diabetik retinopati 

adalah penyebab yang umum ditemui pada low vision. Gangguan pengelihatan mampu 

menurunkan kualitas hidup pada orang dewasa karena adanya hambatan dalam mencari 

pekerjaan, pengucilan dari masyarakat, risiko jatuh yang lebih tinggi dan depresi maupun 

kecemasan.9,12 

     Pasien didiagnosa dengan Severe Visual Impairment ec Katarak Imature ODS, Posterior 

Vitreous Detachment, Myopia Gravior ODS dan Diabetes Melitus Type II terkontrol. Pasien 

kemudian dikonsulkan ke poli Katarak Bedah Refraktif untuk dilakukan operasi, akan tetapi 

pasien belum bersedia sehingga tatalaksana yang diberikan pada pasien ini adalah rehabilitasi 

visual berupa edukasi kepada pasien dan keluarga pasien mengenai kondisi gangguan 

penglihatan pasien saat ini, edukasi mengenai prognosis dan kemungkinan kondisi 

penglihatan pasien selanjutnya, memberikan anjuran kepada pasien agar membaca Al-Quran 

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 
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dengan ukuran huruf Al-Quran yang besar, memberikan pencahayaan yang baik saat 

membaca, menganjurkan menggunakan stand baca serta memberikan edukasi mengenai 

bagaimana melakukan aktivitas sehari-hari agar optimal kepada pasien dan keluarganya. 

Prognosis pada pasien ini quo ad vitam dubia, quo ad functionam dubia dan quo ad 

sanationam dubia.7-9 

     Tujuan dari penatalaksanaan visual impairment adalah untuk mengoptimalkan fungsi visual 

seseorang sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup. Tatalaksana 

ditetapkan berdasarkan target dari aktivitas pasien, yaitu agar dapat membaca Al-Quran 

dengan nyaman melalui pemberian rehabilitasi visual. Rehabilitasi visual merupakan 

serangkaian perawatan mata yang mencakup diagnosis hingga pengobatan dan rehabilitasi 

pasien guna mencapai suatu pemulihan kemampuan fungsional dan meningkatkan kualitas 

hidup dan kemandirian pasien dengan low vision.7,8 

     Rehabilitasi visual membutuhkan penilaian klinis dan fungsional menyeluruh dari 

penyakit, juga penilaian kebutuhan personal dan sehari-hari pasien. Terdapat beberapa gejala 

pasien dengan low vision yang membutuhkan rujukkan ke fasilitas rehabilitas visual. Pertama 

adalah adanya kesulitan membaca, seperti saat membaca tulisan berukuran kecil, mengisi 

formulir dan membaca surat kabar. Kemampuan membaca pasien dapat ditingkatkan melalui 

perubahan lingkungan pasien (seperti menggunakan cahaya yang lebih terang).13,14,15 

                              

IV. Simpulan 

    Rehabilitasi visual pasien dengan low vision, di mana intervensi lebih lanjut tidak lagi 

memiliki manfaat, sangat penting dan dibutuhkan. Rehabilitasi visual merupakan serangkaian 

perawatan mata yang mencakup diagnosis hingga pengobatan dan rehabilitasi pasien guna 

mencapai suatu pemulihan kemampuan fungsional dan meningkatkan kualitas hidup dan 

kemandirian pasien dengan low vision. Pemilihan dan penggunaan perangkat rehabilitasi 

disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil penilaian fungsional pasien sehingga dapat 

membantu pasien untuk hidup secara mandiri dan memiliki kehidupan yang baik. 
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