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Assalamualaikum wr.wb 

Salam sejahtera untuk kita semua… 

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya 

tim redaksi dapat menyelesaikan bulletin yang pertama di program SEMA tahun 2017-2018. Saya 

selaku ketua divisi media komunikasi dan informasi mengucapkan terimakasih kepada Direktur 

Akademi Terapi Wicara-Yayasan Bina Wicara Jakarta ibu Hikmatun Sa’diah, A.Md.T.W., M.Pd. 

beserta staff akademik dan semua pihak yang telah mendukung adanya salah satu program kerja 

SEMA ATW-YBW Jakarta yaitu bulletin. Bulletin ini berisi profil akademik, profil SEMA, berbagai 

foto kegiatan, informasi tentang salah satu ilmu yang dipelajari dalam dunia terapi wicara serta 

beberapa surat dari pengagum rahasia untuk mahasiswa ATW-YBW. Saya mewakili tim redaksi 

mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam bulletin ini. Maka dari itu, saya 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk evaluasi bulletin selanjutnya. Semoga bermanfaat 

dan selamat membaca..wassalamualaikum.wr.wb 
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TERAPI WICARA IN NEWS 



 

 

 

  

AKADEMI TERAPI WICARA – YAYASAN BINA WICARA 

 

 Ketua Senat : 

Mungkin bagi sebagian orang, ketua itu harusnya laki-laki namun, 

percayalah. Ketua senat kita yang satu ini adalah wanita. Yups. Dia adalah 

Aysha Aprilia. Wanita kelahiran 1 April 1998 ini bukanlah wanita biasa 

namun wanita tangguh, kuat, tegas, dan memiliki sikap pemimpin yang 

patut dicontoh. Tugasnya adalah membuat, mengontrol, dan bertanggung 

jawab atas semua program senat yang ada. By the way, Dia adalah senat 

pertama yang menjalankan Seminar Nasional lho… Wahhh.. hebat sekali 

yaa ketua senat kita. 

INTI SENAT ATW-YBW 

2018 

  

Wakil Senat: 

Sehabis ketua senatnya wanita, wakil senatnya juga wanita lho. Dia adalah 

simanis, Reflin Wendyka Chrystiana. Wanita kelahiran 19 November 

1996 ini bertugas membantu pekerjaan dari ketua senat. Selain itu, Wakil 

senat memiliki peran untuk menggantikan ketua senatnya jika ketua 

senatnya bertugas di luar. 

 

 

 Sekretaris I: 

Jika umumnya sekretaris itu berbadan aduhai tidak dengan sekretaris 

kita, Okta Rusmiati. Wanita kelahiran 1 Oktober 1998 ini memiliki 

tubuh yang bulat dan sehat. Meskipun begitu, Okta sangatlah pintar 

dalam surat-menyurat. Mengatur dalam surat keluar maupun surat masuk 

Senat Mahasiswa. Terbaik sekali lah sekretaris kita dalam membantu 

pekerjaan Senat. 



 

  

 

Sekretaris II  

Nah.. beda lagi nii sama sekretaris II nya. Jika okta berbadan sehat 

maka, Sekretaris II kita berbadan aduhai. Siapa dia? Megawati. 

Wanita kelahiran 27 Juni 1998 ini bertugas untuk membantu 

pekerjaan sekretaris I. Perbedaan badan yang mereka miliki tidak 

pernah menjadikan perdebatan antara mereka. Justru mereka sangat 

professional dalam menjalankan tugas. Saluuuutt! 

 

 

 

Bendahara I 

Beruntungnya Senat Mahasiswa 2018 memiliki bendahara si Hitam 

manis nan cerdik seperti Rafiyani. Rafi adalah seorang yang 

periang dan sangat ekpresif. Meski pun begitu wanita kelahiran 26 

September 1997 ini pandai untuk menyimpan, mengatur, dan 

mengelolah keuangan senat. Rafi juga harus menghitung secara 

detil berapapun pengeluaran senat dan mengoptimalkan 

pengeluaran agar uang yang dikeluarkan senat tidak sia-sia. 

Saluuuut ya sama wanita ini. 

 

 

Bendahara II 

Rafiyani tidak sendiri lho untuk mengatur keuangan senat. Dia 

ditemani oleh Winda Mulyani atau akrab dipanggil uni Winda. 

Wanita kelahiran 7 April 1988 ini memiliki sifat yang berbeda jauh 

dari Rafi. Uni winda lebih tenang, kalem, dan bijaksana. Meskipun 

perbedaan sikap yang dimiliki kedua bendahara kita, namun mereka 

bisa professional dalam menjalankan tugas. Good job 
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DIVISI I :  KEROHANIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Divisi ini bertugas untuk mengatur kegiatan senat yang berhubungan 

dengan rohani. Divisi ini membantu mengingatkan kita agar berusaha 

selalu taat dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-

masing. Diketuai oleh Jumiati, yang biasa dipanggil Kak Mia, 

wanita ini kelahiran 3 Juli 1987. Divisi ini dibagi 2 yaitu : 

Rohani Islam dan Rohani Kristen. 

 

 

Ismi Devi Sulistyowati (7 Desember 1996) 

 

Nanda Firdaus Syaifulloh (9 Mei 1998) 

 

Alexander Sarihon Agustino (27 Agustus 1998) 

 

 

 

Afischa Septadayanti (17 September 1998) 

 

Anisa Rahmadhea Nasti (8 September 1994) 

 

Desi Wulandari (28 Desember 1997) 
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DIVISI II : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
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Wahhh.. ada PSDM niii yang dipimpin oleh Ahmad Mukhtari, 

Ejiyeee akhirnya ada laki-laki lagi. Laki-laki pencinta hadroh ini 

kelahiran 26 Mei 1998. PSDM Dibagi dua Sub bagian. Sub 

pertama adalah PSDM Keilmuan dan sub kedua adalah PSDM 

kaderisasi.  

 

 

 

 

Dona Mayang Sari (27 Juli 1998) 

 

Fikram Masliandi Anggana (14 Juli 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

Intan Punama Sari (Jeje) (24 Oktober 1998) 
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DIVISI III : INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SEMA AKADEMI TERAPI WICARA 
 

 

Ery Budi Sampurno (30 Mei 1998) 

 

Mirna Agania (13 Agustus 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

Desi Wulandari (28 Desember 1997) 

 

 

 

 

Indah Febrian Putri Parawansa (1 Februari 1999) 

 

Rizki Darmawan (23 Maret 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

Desi Wulandari (28 Desember 1997) 

 

 

 

 

Divisi ini bertujuan untuk menyalurkan informasi dari dalam 

ATW maupun informasi ke masyarakat mengenai ATW. Divisi 

ini dipimpin oleh Siti Zubaidah. Wanita kelahiran 29 Oktober 

1997 ini sangat tegas dan kekinian banget deh.. Divisi ini juga 

dibagi dua sub lho. Sub pertama adalah humas dan sub kedua 

adalah informasi dan komunikasi. 

 

 

  

Dian Larasati 

 (31 Mei 1998) 

 

 

 

 

Nurul Tirtakusuma  

(29 Oktober 1998) 

 

 

 

 

Nova Elfira 

 (16 November 1998) 
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Renstra Bummiyamka 

Samba (20 April 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desi Wulandari (28 Desember 

1997) 

 

 

 

 

Ixtifari Novtriani Purnomo 

(6 November 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desi Wulandari (28 Desember 

1997) 

 

 

 

 

Nabila Hidayatus Sholehah 

 (28 Mei 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desi Wulandari (28 Desember 

1997) 
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Wahh.. Divisi ini adalah divisi yang paling sehat lho.. 

mengajarkan kita untuk hidup sehat dan cinta akan seni hehehe.. 

divisi ini diketuai oleh Nasrul Aliandi. Laki-laki ini akrab 

disapa Bang Andi. Bang Andi yang kelahiran 9 Mei 1985 ini 

tidak sendiri lho..divisi ini juga dibagi dua sub. Sub pertama 

adalah olahraga dan sub kedua adalah seni budaya. 

 

 

DIVISI IV :  OLAHRAGA DAN KESENIAN 

 

Teddy Mahesyah 

(27 Agustus 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yusuf Farhanuddin 

(29 November 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lintang Ayu Nuraeni 

(19 Juli 1998) 
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Dinda Putri Kiranda 

(3 September 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desi Wulandari (28 Desember 

1997) 

 

 

 

 

Nabila Nur Hanifah 

( 22 Mei 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desi Wulandari (28 Desember 

1997) 

 

 

 

 

Windi Nur Anisa 

(18 Februari 1999) 

 

 

 

Divisi ini sangat cinta dengan lingkungan dan masyarakat. 

Divisi ini dipimpin oleh Intan Purnama Sari. Wahh ada dua 

Intan Purnama Sari yah.. tapi beda lho. Kalo yang ini akrab 

disapa oleh Iin. Iin dibantu oleh teman temannya yang dibagi 

dua sub divisi yaitu sub penyuluhan dan sub bakti sosial: 

DIVISI V : PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

 

Anum Dwi Pangestiti 

(25 Maret 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhammad Dimyati 

(28 November 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmiyanti Mardiana 

(13 Desember 1995) 
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Muhammad  Nurrohim 

(11 September 1995) 

 

 

 

Dwi Arini 

(3 Maret 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desi Wulandari (28 Desember 

1997) 

 

 

 

 

Syifa Fauziah 

(2 Agustus 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desi Wulandari (28 Desember 

1997) 
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JAKARTA, 10 MARET 

2018 

Sebuah rangkaian  kata 

Terucap dari sebuah  pengalaman 

Yang bertuliskan rasa bahagia 

Berasamamu, dia, dan mereka 

 

 Dalam wadah  yang amat  

terbimbing 

 Kampus ku  nan  penuh  warna 

 Ku pupuk  ilmu  tanpa lelah 

 Ku rajut  cita walau  dengan  air 

mata 

 

Almamater .. 

Bukan  hanya sebuah  benda 

Bukan juga kata biasa 

Melainkan  sebuah  kebanggaan  yang 

indah 

 

Kita menuntut ilmu disini 

Bersosialisasi dalam setiap 

kesempatan 

Kita petik pelajaran dari sebuah  

pengalaman 

Kita simpan dalam-dalam setiap 

butir nasihat 

 

 

 

 

 
 

Kita bersatu untuk saling  menjaga 

Sebuah nama yang tak pernah di lupa 

Dibalik perjuangan para pembangun  

nama itu 

Disinilah, Akademi Terapi Wicara 

yang  kita  cinta 

 

Banggalah  terhadap almamater  

Tidak usah malu ataupun  

minder 

Kita tidak berbeda dengan si 

kuning, biru atau sicoklat 

 

Kita sama, sama-sama sedang 

membekali  diri menjadi  pemuda-

pemudi berintelektual untuk  

Indonesia … 

 

TEMA: CINTA ALMAMATER 

Karya: FidelaHarfadini 

 

 ALMAMATER 

DALAM CERITA 

TEMA: CINTA ALMAMATER 

Karya: Fidela Harfadini 
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      TEMA : ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

M. ALI FARHAN 

FATIMAH AZZAHRAH 

 

 

CHILD WITH 

SPECIAL NEED 

THEY  

Isn’t good and isn’t bad 

Decorated by their special talents 

Full of limitedness and so far from perfect 

There is ability power on themself  

 

 They are not bad 

 And not to be pushed away 

 They are special 

 And we must support them 

 

Amazed by their passion 

In the  middle of their  limitedness 

They have a strong spirit 

And  honest happiness 

 

Do you know? 

Sometimes your arrogance 

Is taking over your body 

As if you see yourself 

Just like you see the wind 

And other people as dust 

  

Did you do it because you’re different 

Neither of them want it 

The don’t want it 

That’s been written in their hands. 

 



 

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 

 

COMPANY NAME 
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Kegiatan dari Divisi II : Pengembangan Sumber Daya Manusia 



SEMINAR NASIONAL 
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Kegiatan dari Divisi II : Pengembangan Sumber Daya Manusia 



CLASS MEETING 
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Kegiatan dari Divisi IV : Olahraga dan Kesenian  



BAKTI SOSIAL 
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Kegiatan dari Divisi V : Pengabdian Masyarakat 



PENYULUHAN 
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Kegiatan dari Divisi V : Pengabdian Masyarakat 
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Secret Admirer 
 

SECRET ADMIRER 

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH 

Untuk senja yang indah, 

Ada yang perlu kamu tau… 

Aku kira kita memiliki sedikit persamaan, sama-sama mengagumi seseorang. 

Bedanya, aku mengagumimu dari jauh dan kamu mengagumi dia dengan dekat. 

Malam ini, langit mengirim hujan, kiranya apakah yang akan dikatakan hujan? 

Dalam harumnya hujan yang turun mendera, apakah prosa yang lebih indah 

dari rasa hati ini? 

Malam ini, aku menulis surat untukmu, kiranya apakah yang akan dikatakan 

hatimu? 

Aku senang melihatmu tersenyum dan tertawa, entah apa alasannya, dan 

tidak peduli karna apa? 

Meskipun alasanmu tersenyum bukan aku, yang terpenting alasanku 

tersenyum adalah kamu. 

Kadangkala kupadamkan hati ketika tiba-tiba aku melihatmu berlalu. Mataku 

berusaha menunduk agar tidak menatap dirimu. 

Garis batas kita terlalu besar hingga sering kali kupikir mustahil untuk 

disatukan, terkadang aku salah mengartikan. 

Semua yang kau ucapkan tak semuanya memiliki arti dan aku mengartikannya 

terlalu luas dan tenggelam pada pengharapanku sendiri. 

 

 Kau kejam, tapi aku hanya diam 

 Menggeram dalam cahaya lampu temaram 

 Aku mengurung diri dengan rasa kagum dalam diam 

 Tatapan kita hanya bertemu kembali pada titik dan ruang 

 Panggillah titik dan ruang itu sebagai senyum seraya 

 Aku menyimpan senyummu baik-baik 

 Hanya senyummu diantara banyak senyum ke arahku yang aku simpan 

baik-baik 

 Tersenyumlah dan itu akan menjadi rasa syukurku pada Tuhan 

 Untuk saat ini aku memilih diam untuk mengagumimu seperti halnya 

Fatimah Az-zahra dan Ali  

 Bin Thalib 

 

Ku harap kau akan terus buat dia bahagia! 

Namun, jika kamu tak ditakdirkan bersama dia. Ijinkan aku menggantikan 

posisinya dalam halal dunia & akhirat 

Dan, jika kamu tak ditakdirkan bersamaku, aku ingin meminta maaf kepada 

dia yang menjadi jodohmu, karna aku pernah mengagumi jodohnya, yaitu 

kamu… 

Dear, 

FAJAR RAHMAN AZIZ 

 



 

SINOPSIS FILM 

A BRILLIANT 

YOUNG AND MIND 

A Brilliant Young Man adalah sebuah 

film yang berasal dari negara Inggris. 

Sebenarnya judul asli film ini adalah X + Y, 

namun sebutan A Brilliant Young Man lebih 

di kenal di Amerika. 

Film ini menceritakan tentang seorang 

anak laki-laki bernama Nathan Elis. Ia berusia 

9 tahun dan memiliki kemampuan luar biasa di 

bidang matematika. Dibalik kecerdasannya, ia 

memiliki kesulitan dalam bersosialisasi dengan 

orang lain termasuk dengan kedua 

orangtuanya. Ia melihat dunia dari sisi lain 

kebanyakan orang melihat dunia. Ia sangat 

tertarik dengan pergerakan, warna dan 

matematika. 

Saat Nathan kecil,ia mengalami 

kecelakaan mobil yang merenggut nyawa 

ayahnya. Ayahnya adalah satu-satunya orang 

yang bisa membuatnya tertawa dan satu-

satunya orang yang bisa berbicara dengannya. 

Kehilangan ayahnya membuat Nathan semakin 

tertutup dengan dunia social. 

 

 

Sang ibu khawatir dengan keadaan Nathan dan 

mencoba untuk menolong dunianya untuk 

mendaftarkan Nathan ke kelas matematika lanjutan. 

Hingga Nathan mendapat kesempatan untuk 

mengikuti salah satu kejuaraan matematika bergengsi di 

bimbing oleh guru matematikanya dengan cara 

mengajar yang tidak biasa dan cenderung anarkis ia 

bernama Humphreys. Ia harus melewati serangkaian 

seleksi ketat untuk mendapatkan posisi kandidat 

perwakilan negaranya. 

Hingga akhirnya ia berhasil menjadi salah 

seorang kandidat Inggris dalam Olimpiade Matematika 

Internasional. Keadaan ini membuat dunianya berubah 

drastis. Ia yang sulit bersosialisasi, mencoba untuk 

melawan kesulitan tersebut dan sedikit demi sedikit 

dapat bersosialisasi dengan baik daripada sebelumnya. 

 

 

Sumber: https://moeslema.com/ 

 

https://moeslema.com/
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DISAUDIA (Gangguan Berkomunikasi Karena Adanya Gangguan Pendengaran) 

 

 

Disaudia adalah diagnosa yang diberikan 

terapi wicara untuk mereka yang mengalami 

gangguan kemampuan untuk menerima, 

mengirim, memproses, dan memahami simbol 

bahasa secara verbal maupun nonverbal. 

Ketidakmampuan ini diakibatkan adanya 

permasalahan pada fungsi feedback secara 

auditory yang bisa dikarenakan hilangnya fungsi 

pendengaran. Pada ilmu terapi wicara dikenal 

dengan sebutan disaudia, tetapi dikalangan umum 

gangguan bicara karena adanya gangguan 

pendengaran disebut dengan Tunarungu.  

Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan kehilangan pendengaran yang 

mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap 

berbagai rangsangan, terutama melalui indera 

pendengarannya. 

Karakteristik anak tunarungu biasanya 

mengalami ketidakmampuan dalam berbahasa, 

kekurangan dalam kosakata, mengalami kesulitan 

didalam mengartikan ungkapan-ungkapan kiasan 

 

Penyebab terjadinya tunarungu pada anak 

ialah pada saat sebelum dilahirkan salah satu atau 

kedua orang tua anak mengalami tunarungu atau 

mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, 

misalnya dominat genes,recesive gen, dan lain-

lain. 

Bisa karna ibu yang sering meminum 

obat-obatan terlalu banyak/ pecandu alcohol. 

Penyebab tunarungu pada saat melahirkan ialah 

ibu kesulitan sehingga persalinan dibantu dengan 

penyedotan (tang), prematuritas yakni bayi yang 

lahir sebelum waktunya. Sedangkan penyebab 

pada saat lahir (post natal) ialah ketulian itu 

terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak 

(meningitis) atau infeksi umum seperti difteri, 

morbili dll. 
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Andreas Dwidjosumarto (Somantri, 2005:95) 

mengemukakan: 

1. Tingkat I  

Kehilangan kemampuan mendengar antara 35-54 

dB, penderita hanya memerlukan latihan berbicara 

dan bantuan mendengar secara khusus. 

Tingkat  II 

2. Kehilangan kemampuan mendengar antara 55-69 

dB, penderita kadang-kadang memerlukan 

penempatan sekolah secara khusus, dalam 

kebiasaan sehari-hari memerlukan latihan 

berbicara dan bantuan latihan berbahasa secara 

khusus. 

3. Tingkat  III 

4. Kehilangan kemampuan mendengar antara 70-89 

dB. 

5. Tingkat  IV 

6. Kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke 

atas. 

Mengapa terapi/habilitasi sangat penting? 

Karena anak tunarungu (sejak lahir) sama sekali 

belum pernah mendengar. Kalaupun sekarang bisa 

mendengar (entah karena pakai ABD atau CI), 

bukan berarti ia langsung mengerti apa yang 

didengarnya. Ia harus dilatih untuk mengenali, 

membedakan dan memahami suara yang 

didengarnya, hingga selanjutnya bisa 

mengucapkannya  
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Peran Terapi Wicara Pada Anak Tunarungu 

 Peranan seorang terapis wicara sangatlah 

penting untuk anak tuna rungu. Disini tugas 

seorang terapis wicara adalah untuk memperbaiki 

gangguan bahasa, wicara, suara, dan irama 

kelancaran pada anak tuna rungu. Seorang terapis 

wicara dalam mengajarkan seorang klien tidak 

menggunakan bahasa isyarat tapi melalui ujaran 

(seperti komunikasi orang pada umumnya). 

Dibawah ini akan dikenalkan berbagai macam 

metode / teknik yang dapat digunakan untuk 

penanganan anak tuna rungu diantaranya adalah: 

a. Auditory Training (melatih anak dengan 

gangguan pendengaran untuk dapat 

mengembangkan kemampuan mereka 

memproses bunyi dan informasi secara 

verbal menggunakan fungsi pendengaran) 

b. Multi Sensor Syllabic Unit Approach 

(metode untuk mengajarkan wicara kepada 

anak dengan gangguan pendengaran) 

c. Simultaneously Phonetic And 

Phonological Skills Program (metode 

untuk memperbaiki unsur segmental dan 

suprasegmental) 

SUMBER 

https://tunarungu.wordpress.com/category/penang

anan-tuna-rungu/ 

BUKU AJAR AUDIOLOGI 

BUKU AJAR DISAUDIA 
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