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I. Pendahuluan 

World Health Organization (WHO) menyebutkan, 246 miliar jiwa dari total 

gangguan penglihatan di dunia masuk dalam kategori low vision. American 

Academy of Ophthalmology Preferred Practice Pattern berestimasi bahwa pada 

tahun 2050 akan terdapat 588 juta jiwa dengan gangguan penglihatan sedang atau 

berat dan 115 juta jiwa dengan kebutaan. Prevalensi moderate-severe low vision 

pada tahun 2020 di Jawa Barat mencapai 46 juta jiwa.1–3 

Dampak yang dapat ditimbulkan gangguan penglihatan yaitu gangguan 

pada kualitas hidup. Rendahnya produktivitas, berkurangnya kemampuan 

mobilisasi hingga sulit dalam melakukan tugas sehari-hari. Penderita low vision 

sering kali kesulitan dalam menjalani pekerjaan sehingga peran sebagai tulang 

punggung keluarga tidak tercapai dan berdampak pada ekonomi penderita.  Orang 

dengan gangguan penglihatan sering mengalami diskriminasi sosial yang 

berdampak pada gangguan emosi. Tatalaksana rehabilitasi visual membantu 

mengurangi dampak yang dapat terjadi pada penderita gangguan penglihatan.1,4,5 

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang baik dalam berbagai aspek 

kehidupan termasuk bagi penderita low vison. Kemudahan akses dan banyaknya 

aplikasi yang mendukung menyebabkan meningkatnya penggunaan smartphone. 

Penggunaan aplikasi yang tepat pada smartphone dapat membantu pengguna 

menjalankan aktivitas sehari-hari sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

beraktivitas.2,4,6 Sari kepustakaan ini bertujuan membahas aplikasi smartphone 

terkini sebagai tatalaksana rehabilitasi visual pada penderita moderate-severe low 

vision. 

 

II.  Low Vision 

Gangguan penglihatan dapat terjadi pada semua kalangan, mulai dari usia 

muda hingga usia tua. Kebutaan dan low vision termasuk dalam gangguan 

penglihatan. Definisi low vision menurut WHO adalah seseorang dengan tajam 

penglihatan <6/18 hingga persepsi cahaya atau seseorang dengan lapang pandang 

<10 derajat dari titik fiksasi setelah diberikan terapi dan atau koreksi refraksi. Low 
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vision dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu ringan, memiliki tajam penglihatan 

terbaik <6/18 hingga 6/60, sedang, memiliki tajam penglihatan terbaik <6/60 

hingga 3/60 dan berat <3/60 hingga 1/60. Kebutaan merupakan seseorang dengan 

tajam penglihatan <1/60 hingga tidak ada persepsi cahaya.1,3,7 

 

Tabel 2.1 Definisi Gangguan Penglihatan menurut WHO1 

Kategori 

Presenting distance visual 

acuity kurang dari 

Presenting distance visual acuity 

lebih / sama dengan 

Mild / No Visual 

Impairment 
- 

6/18 

3/10 (0.3) 

20/70 

Moderate Visual 

Impairment 

6/18 6/60 

3/10 (0.3) 1/10 (0.1) 

20/70 20/200 

Severe Visual 

Impairment 

6/60 3/60 

1/10 (0.1) 1/20 (0.05) 

20/200 20/400 

Blindness 

3/60 1/60 (hitung jari) 

1/20 (0.05) 1/50 (0.02) 

20/400 5/300 (20/1200) 

Blindness 

1/60 (hitung jari) 

Light Perception 1/50 (0.02) 

5/300 (20/1200) 

Blindness No Light Perception - 
 

 

 

Low vision memiliki dampak yang beragam pada penderitanya. Perubahan 

organ pada mata yang meliputi perubahan secara struktur dan fungsi menjadi awal 

dari dampak yang dapat terjadi. Perubahan tersebut akan memiliki dampak kepada 

kemampuan individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti membaca, 

mengenali wajah, mobilitas, dan lain-lain. Dampak akhir yang dapat terjadi yaitu 

konsekuensi sosial, partisipasi dalam bermasyarakat, dan kualitas hidup.4,8,9 

Penilaian low vision dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yaitu 

pemeriksaan anamnesis terkait keluhan, pekerjaan, dan kebutuhan penglihatan 
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untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pemeriksaan dilanjutkan dengan melakukan 

pemeriksaan refraksi dasar yaitu pemeriksaan tajam penglihatan jauh maupun 

dekat. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan warna, contrast sensitivity dan 

lapang pandang. Penilaian ini berguna untuk menentukan tatalaksana yang 

diberikan pada penderita low vision.8–10 

 

III. Rehabilitasi Visual pada Penderita Moderate – Severe Low Vision 

Rehabilitasi visual merupakan proses multidisiplin yang memiliki tujuan  

untuk membuat individu yang memiliki gangguan penglihatan dapat mencapai 

tujuan mereka dalam menjalani tugas atau aktivitas sehari- hari serta mencapai 

kemanaman pribadi yang optimal dan fungsi psikologis dan sosial. Rehabilitasi 

menjadi salah satu pilihan tatalaksana berkelanjutan untuk pasien moderate-severe 

low vision. Adanya kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari menjadi salah 

satu tanda dibutuhkannya rehabilitasi visual. Perujukan cepat dalam melakukan 

rehabilitasi visual dapat mempercepat proses integrasi dalam memberikan 

tatalaksana pasien low vision. Target objektif pada pasien low vision pasca 

mendapatkan rehabilitasi visual antara lain mampu melakukan kegiatan sehari-hari 

secara mandiri, meningkatnya keamanan diri saat beraktivitas, baik dalam rumah 

maupun luar rumah, serta memiliki status psikososial yang lebih baik dan 

peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.2,8,9 

Penilaian kebutuhan tatalaksana rehabilitasi penderita low vision 

diantaranya dengan mengenalkan pelbagai macam alat bantu untuk mempermudah 

melakukan aktivitas. Alat bantu low vision merupakan salah satu alat bantu dalam 

proses rehabilitasi visual yang terintegrasi. Alat bantu optik, non optik, elektronik 

menjadi pilihan alat bantu yang bisa digunakan para penderita low vision.2,9–11 

Alat bantu elektronik menjadi pilihan terkini tatalaksana rehabilitasi visual 

di era digital. Pilihan seperti closed-circuit television (CCTV), head-mounted video 

(HVDS), perangkat lunak komputer, buku audio, hingga perangkat lunak pada 

smartphone dapat membatu penderita low vision dalam menjalani aktivitas sehari-
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hari. Penggunaan smartphone sebagai alat bantu low vision menjadi salah satu 

pilihan tatalaksana terkini yang paling banyak diberikan.6,8,9,11 

 

IV. Aplikasi Smartphone untuk Penderita Low Vision  

Smartphone merupakan suatu perangkat yang umum dimiliki semua orang. 

Keberadaan smartphone diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi penderita low 

vision. Beragam fitur pada smartphone menjadikan smartphone sebagai alat bantu 

multifungsi. Rehabilitasi visual dengan menggunakan smartphone memiliki 

kelebihan tidak hanya memiliki kamera dengan magnifikasi, tetapi smartphone 

memiliki aksesibilitas suara yang dapat memberikan interaksi suara pada kegiatan 

yang dilakukan penderita low vision. Sistem navigasi Global Positioning System 

(GPS) pada smartphone dapat membantu mobilisasi penderita low vision. Banyak 

aplikasi pada smartphone yang dapat membantu penderita low vision, baik yang 

dapat didapatkan secara gratis maupun berbayar.2,6,8  

         

Gambar 4.1 Aplikasi Envision 
Dikutip dari: Envision App12 

 

Aplikasi Envision merupakan salah satu aplikasi yang dapat diunduh secara 

gratis pada smartphone berbasis iOS maupun android. Envision merupakan aplikasi 

multifungsi yang menggunakan kamera pada smartphone untuk mendeskripsikan 
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informasi dan menerjemahkannya dalam bentuk suara.  Penderita low vision 

mengarahkan kamera smartphone pada tulisan tangan ataupun buku yang akan 

dibaca, kemudian sistem akan membacakan tulisan yang telah terdeteksi. Envision 

dapat menyuarakan hasil pindaian dalam 60 bahasa, salah satunya Bahasa 

Indonesia.12 

Penderita low vision dapat menggunakan aplikasi Envision untuk 

mendeteksi lingkungan sekitar. Aplikasi akan memindai lingkungan sekitar 

kemudian aplikasi akan menginformasikan hasil pindai dengan suara. Pendeteksian 

warna juga dapat dibantu menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini dapat membantu 

penderita low vision dalam mencari suatu benda dengan cara mengarahkan 

smartphone pada benda sekitar kemudian smartphone akan mengeluarkan getaran 

apabila benda yang dicari terdapat pada pindaian kamera. Envision dapat diakses 

pada 180 negara di dunia. Aplikasi envision belum banyak digunakan oleh 

penderita low vision. Belum banyak ulasan yang ada pada aplikasi ini.12  

      \ 

Gambar 4.2 Aplikasi Sullivan + 
Dikutip dari: Sullivan + app13 

 

Aplikasi lain yang dapat membantu penderita low vision adalah Sullivan +. 

Aplikasi ini dapat di unduh secara gratis pada smartphone berbasis iOS dan android. 

Terdapat beberapa fitur pada aplikasi ini. Fitur text recognition pada aplikasi ini 
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dapat membantu penderita low vision dalam membaca. Penderita low vision 

mengarahkan kamera pada buku atau tulisan yang akan dibaca, kemudian aplikasi 

akan membacakan tulisan yang terpindai oleh kamera smartphone. Selain 

diterjemahkan dengan metode audio, aplikasi ini juga bisa membantu penderita low 

vision membaca dengan fitur magnifier untuk melakukan pembesaran, penambahan 

cahaya, dan mengubah contrast pada tulisan agar lebih mudah terbaca.6,13  

 

    

Gambar 4.3 Aplikasi PetaNetra Map editor dan PetaNetra 
Dikutip dari: PetaNetra14 

  

Face recognition dapat membantu penderita low vision mengenali wajah 

orang lain dari segi jenis kelamin dan perkiraan usia. Sullivan + dapat membantu 

penderita low vision dalam mengenali warna. Aplikasi ini juga bisa digunakan 

untuk membacakan tulisan pada buku elektronik yang di unggah ke dalam aplikasi. 

Bahasa Indonesia belum menjadi pilihan bahasa pada audio penerjemah. 6,13  
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PetaNetra merupakan aplikasi peta yang dapat gunakan penderita low vision 

khusus untuk memberikan petunjuk jalan di lawasan publik. Aplikasi ini merupakan 

hasil karya anak bangsa Indonesia. Penggunaan aplikasi ini membutuhkan 

kerjasama antara penderita low vision dan orang dengan penglihatan normal. Orang 

dengan penglihatan normal akan menggunakan aplikasi PetaNetra map editor untuk 

memberikan tanda pada titik tertentu untuk nantinya bisa terlihat oleh penderita low 

vision di aplikasi PetaNetra. 14 

Terdapat empat jenis penanda pada aplikasi ini, yaitu penanda tempat, 

peringatan, hambatan, dan aksi. Penanda tempat berfungsi untuk memberikan tanda 

pada tempat yang menjadi tujuan penderita low vision. Toilet, loket, dan pintu 

masuk merupakan contoh tempat yang umum diberikan tanda pada aplikasi ini. 

Penanda peringatan berfungsi untuk memberi informasi bahwa terdapat hal yang 

perlu diperhatikan oleh penderita low vision seperti adanya perbedaan ketinggian 

pada lantai atau lantai yang licin.14 

Informasi hambatan pada jalan yang akan digunakan oleh penderita low 

vision dapat diberikan pada aplikasi ini. Penandaan pada tiang atau lubang dapat 

diaplikasikan pada PetaNetra. Penanda aksi pada aplikasi berfungsi untuk 

memberikan instruksi pada penderita low vision untuk melakukan suatu aksi 

tertentu. Pengangkatan tangan pada termometer saat pengecekan suhu, dorong 

pintu, atau menarik pintu menjadi contoh instruksi yang dapat diberikan dengan 

penanda aksi pada aplikasi ini 

Aplikasi ini juga memiliki fungsi untuk memberikan arah kepada penderita 

low vision hingga tempat tujuan. Tujuan navigasi akan terlihat pada aplikasi 

PetaNetra. Penunjuk suara akan mengarahkan penderita low vision menuju titik 

tujuan dan akan memberikan informasi apabila terdapat penanda disepanjang jalan 

menuju titik tujuan. PetaNetra sudah mulai digunakan di beberapa stasiun MRT 

Jakarta. Namun, aplikasi PetaNetra Map Editor belum bisa di unduh oleh 

masyarakat umum. Sehingga belum semua orang di banyak daerah bisa 

menggunakan aplikasi ini.14 
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Ketiga aplikasi ini memerlukan koneksi internet dalam pengoperasiannya. 

Koneksi internet yang kurang baik akan mempengaruhi kecepatan penerjemahan 

maupun kecepatan dalam memindai gambar dan tulisan. Minimnya informasi pada 

penderita low vision terhadap ketiga aplikasi ini menjadi alasan penggunaan ketiga 

aplikasi ini masih sedikit.  

 

V. Simpulan 

 

Rehabilitasi visual merupakan hal yang perlu dilakukan secara 

komprehensif pada penderita low vision. Penggunaan aplikasi smartphone menjadi 

salah satu strategi terkini yang digunakan di seluruh dunia untuk rehabilitasi visual. 

Fitur pada aplikasi seperti pembesaran teks, pembacaan teks, pembacaan layar 

dengan audio, pemindaian objek, peningkatan kualitas gambar, maupun navigasi 

menjadi sangat membantu penderita low vision. Aplikasi pada smartphone 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penderita low vision dalam 

menjalankan kegiatan sehari-hari. 
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