
Selamat tahun baru 2020, semoga di tahun 2020 

ini kita semua tumbuh menjadi manusia yang lebih 

baik, dapat bermanfaat untuk lebih banyak sesama 

manusia, agama, bangsa dan negara, amin.

Ucapan terima kasih tak terhingga dan 

penghargaan yang tinggi senantiasa Mitra Netra 

sampaikan kepada para donatur yang telah 

memberikan kontribusi nyata pada pemberdayaan 

tunanetra dan pengembangan Yayasan Mitra Netra 

di tahun 2019. Semoga Allah Yang Maha Pengasih 

Dan Maha Penyayang membalas dengan kebaikan-

kebaikan lain yang berlipat ganda, Amiin.

Sebagaimana sebelumnya, awal tahun adalah 

memasuki semester genap di tahun ajaran. Bagi 

anak-anak tunanetra kelas 6, kelas 9 dan kelas 12, 

mereka akan mulai disibukkan dengan persiapan 

ujian. Demikian pula tunanetra yang menempuh 

pendidikan kesetaraan, Paket A, Paket B dan Paket 

C. Mari kita doakan, semoga semua anak-anak 

tunanetra di Indonesia yang akan menghadapi 

uj ian kelulusan, k i ranya mereka dapat 

menyelesaikan tahap akhir evaluasi kelulusan itu 

dengan baik, sesuai kemampuan masing-masing; 

Dan selanjutnya, meneruskan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi, amin.

Mitra Netra, sebagai lembaga pengembang dan 

penyedia layanan untuk tunanetra di bidang 
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pendidikan, tentu saja menyertai kesibukan anak-

anak tunanetra yang dalam proses persiapan ujian. 

Kegiatan pendampingan belajar akan lebih 

diramaikan oleh anak-anak kelas 6, kelas 9 dan 

kelas 12, serta mereka yang akan mengikuti ujian 

kesetaraan. Bangga dan bahagia rasanya setiap kali 

mendengarkan suara-suara mereka saat belajar 

bersama para tutor. Karena merekalah Mitra Netra 

terus ada; Dan karena merekalah Mitra Netra terus 

mengajak khalayak yang lebih luas untuk terus 

memberikan dukungan.



Pengembangan Self Leadership untuk 

Remaja Tunanetra

Yayasan Mitra Netra menyambut hadirnya tahun 

baru 2020 dengan penuh optimisme. Hal itu 

ditandai antara lain dengan diselenggarakannya 

“Self Leadership Workshop untuk Remaja 

Tunanetra” pada tanggal 18 Januari 2020, 

bertempat di Social House Coliving and Hostel, 

yang berada di kawasan Kemang Jakarta Selatan. 

Kegiatan yang diikuti oleh 33 tunanetra dari 

Jakarta, Tangerang Selatan dan Bandung ini 

diselengarakan melalui kerja sama dengan Rotary 

club, yang menghadirkan para sponsor, dan coach 

pengembangan diri yang handal.

Mengapa remaja tunanetra? 

Mitra Netra senantiasa memberikan perhatian lebih 

pada anak-anak dan remaja, karena mereka adalah 

generasi penerus, pemilik Indonesia masa depan. 

Pemberdayaan sebuah generasi haruslah dimulai 

sedini mungkin, jika kita memang mengharapkan 

hadirnya generasi penerus yang tangguh, cerdas, 

mandiri, dan mampu berkarya serta bersaing di 

masyarakat. Peserta workshop self leadership ini 

adalah penyandang tunanetra kelas 10 hingga 

kelas 12, penyandang tunanetra yang baru saja 

lulus SMA dan dalam persiapan masuk perguruan 

tinggi, dan penyandang tunanetra yang baru saja 

menempuh kuliah. 

Mengapa Self leadership?

Ya, sebelum belajar memimpin orang lain, setiap 

orang harus terlebih dahulu belajar memimpin 

dirinya sendiri. Keberhasilan memimpin diri sendiri 

akan menjadi fondasi kuat untuk selanjutnya 

memimpin orang lain. 

Apa saja yang dipelajari dalam workshop 

self leadership ini?

Meski hanya berlangsung selama 7 jam, mulai pukul 

09.00 dan berakhir pukul 16.00, 33 remaja 

penyandang tunanetra diajak memahami 

pentingnya beberapa hal yang harus mereka 

tanamkan agar kelak mereka dapat menjadi 

manusia yang unggul dan berhasil; Hal itu meliputi: 

pentingnya memiliki nilai-nilai yang positif; 

Pentingnya memiliki impian dan belajar berani 

memiliki impian atau tujuan hidup; Bagaimana 

membuat tujuan hidup yang “smart” – spesific, 

measurable, action oriented, reachable, dan time 

constrain; Bagaimana mengenali para pendukung 

dan penghambat dalam proses meraih impian; - 

Siapa yang harus didengarkan? Akhirnya, 

membawa impian ke dalam doa-doa, dan 

bersyukur untuk tiap langkah kecil yang dilakukan 

dan dicapai dalam proses meraih impian.

Di akhir sesi, empat orang peserta, dua orang dari 

Jakar ta  dan dua orang dar i  Bandung 

menyampaikan kesan mereka terhadap kegiatan 

tersebut. Seorang peserta dari Bandung 

menyampaikan apresiasinya, karena hari itu ia 

belajar hal-hal yang selama ini belum pernah 

mereka dapatkan di sekolah. 
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MathMBC

MathMBC - Math Mitranetra Braille Converter, 

adalah aplikasi yang diciptakan Yayasan Mitra Netra 

untuk mempermudah tunanetra belajar 

matematika, khususnya tunanetra yang sedang 

belajar di sekolah reguler dan perguruan tinggi. 

MathMBC memiliki fasilitas untuk mempermudah 

mencetak buku matematika dalam huruf Braille, 

serta fasilitas untuk membantu guru dan murid 

tunanetra saat proses pembelajaran matematika di 

kelas reguler.

Bagaimana cara kerja MathMBC? 

Untuk membuat buku matematika dalam huruf 

Braille, staf Yayasan Mitra Netra akan menuliskan 

bahasa matematika atau persamaan matematika 

dalam format tulisan biasa dengan komputer, 

selanjutnya MathMBC akan mengkonversi 

persamaan matematika tersebut menjadi 

persamaan matematika dalam format Braille secara 

otomatis; Cukup dengan menekan tombol “Click” 

dengan menggunakan mouse; - tahap ini disebut 

forward translation. Setelah semua file berubah 

menjadi file dalam format Braille, tahap selanjutnya 

adalah melakukan formating halaman, kemudian 

melakukan proof reading untuk merevisi jika ada 

typo,  dan akh i rnya  mencetak  dengan 

menggunakan mesin cetak Braille atau Braille 

embosser, serta dijilid hingga menjadi buku Braille.

Di samping itu, MathMBC juga dapat melakukan 

“backward translation”, yaitu mengkonversi file 

persamaan matematika dalam huruf Braille menjadi 

persamaan matematika dalam format biasa. 

Jika guru matematika akan memberikan tugas atau 

soal matematika kepada siswa tunanetra, guru 

cukup mengetikkan soal tersebut pada komputer, 

dan menyampaikannya pada siswa tunanetra. 

Begitu pula sebaliknya, ketika siswa tunanetra 

mengerjakan soal matematika, dapat menger-

jakannya dengan komputer yang dilengkapi 

pembaca layar NVDA, MathMBC dan Mathplayer, 

setelah selesai disampaikan pada guru dalam bentuk 

soft copy melalui flash disc atau email, dan guru 

langsung memeriksa tugas/hasil kerja siswa 

tunanetra tersebut. Tentu saja tunanetra yang dapat 

menggunakan MathMBC adalah siswa tunanetra 

yang telah mahir menggunakan komputer; Biasanya 

adalah tingkat SMP dan SMA atau mahasiswa.

MathMBC telah didaftarkan ke Direktorat Hak Cipta 

kementerian Hukum Dan Ham RI sebagai property 

milik Yayasan Mitra Netra. Olehkarenanya, jika ada 

pemohon MathMBC, ada beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi, di antaranya komitmen hanya 

menggunakannya untuk tunanetra, tidak 

menggandakannya serta menjualnya. Jika hal ini 

dilanggar, Mitra Netra akan memprosesnya secara 

hukum. 

MathMBC membantu tunanetra belajar matematika 

dengan lebih baik.
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Seminar Matematika “Making Math Easy for Students with Visual Impairment”

Pada 12 Juni 2019, Mitra Netra, bekerja sama dengan Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta 
UNJ menyelenggarakan seminar untuk mensosialisasikan strategi pembelajaran matematika 
untuk siswa tunanetra. Pada seminar yang diahdiri 300 peserta tersebut, Mitra Netra 
mengundang Dr. Mani, seorang pakar pembelajaran matematika untuk tunanetra asal India, 
yang juga CEO ICEVI, partner internasional Mitra Netra.

Seminar ini sekaligus ajang “soft launching” buku panduan strategi pembelajaran matematika 
untuk peserta didik tunanetra yang Mitra Netra terbitkan serta aplikasi MathMBC yang Mitra 
Netra kembangkan. Melalui seminar ini, yang diikuti antara lain oleh mahasiswa program studi 
matematika UNJ, Mitra Netra bermaksud menyampaikan kepada calon guru dan guru 
matematika di Jakarta, bahwa tunanetra mampu belajar matematika dan untuk itu diperlukan 
strategi pembelajaran khusus yang sedikit berbeda dari siswa yang bukan tunanetra, namun 
strategi pembelajaran itu dapat diterapkan juga untuk peserta didik yang tidak menyandang 
tunanetra.

Pelatihan Strategi Pembelajaran Matematika untuk Peserta Didik Tunanetra 
bagi Guru SD di Jakarta

Pada tanggal 17-19 desember 2019, Yayasan Mitra Netra, melalui kerja sama dengan Direktorat 
Pembinaan pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan 
DKI Jakarta, telah menyelenggarakan pelatihan strategi pembelajaran matematika untuk peserta 
didik tunanetra, yang diikuti 20 orang guru SD dari Jakarta. Pelatihan ini merupakan langkah 
untuk mensosialisasikan karya Yayasan Mitra Netra, berupa Buku Panduan Strategi Pembelajaran 
Matematika Untuk Peserta Didik Tunanetra serta aplikasi MathMBC.
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