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PERCAYA DIRI 

 Wajah, penampilan dan gaya saya sama sekali tidak 

memberi kesan bahwa saya tunarungu 

 Saya memang memiliki kekurangan, tetapi saya tidak 

malu dan rendah diri. Meskipun saya tuna rungu, saya 

tidak ingin dibedakan. Saya  tak pernah berhenti 

belajar supaya dapat setara dengan non tunarungu. 

 

 

 

 

 



 

 Awalnya saya masuk SD umum Fransiskus di 

Bukittinggi.  Di SD tersebut sampai Klas 4 

alasannya saya tidak naik kelas kemudian Kepala 

Sekolah berharap saya dimasukkan ke SLB-B 

sesuai kondisi saya. SLB/B Karya Murni di Medan 

dan SLB/B Karya Mulia di Surabaya kedua SLB-B 

tersebut hanya bertahan 9 bulan.  

 Kemudian saya balik lagi ke SD umum Kertajaya di 

Surabaya sampai tamat, alasan saya dipindahkan ke 

SD umum karena mata pelajaran SLB-B sedikit dan 

guru2 kurang kompeten. 

 Lalu melanjutkan SMPN 1 Serang dan SMAN 1 Serang. 



KULIAH 

 Orang tua saya memberikan dorongan yang kuat agar 

saya meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. 

 Ayah saya luar biasa. Ketika saya lulus SMA, saya 

termasuk 10 besar. Saya mendapat tawaran mengikuti 

program PMDK ambil di IPB Jur Arsitektur Lingkungan. 

Tetapi saya gagal. Saya pikir, saya  mau kursus salon 

dan jahit saja.  Ayah bilang, kau harus kuliah, saya 

jawab biaya kuliah mahal yah, khan sebentar lagi ayah 

pensiun. Kata ayah itu urusan biaya, adalah urusan 

ayah. 

 Saya mencoba lagi mengikuti Sipenmaru 1990. Saya 

memilih Fak. Kedokteran Gigi UI dan Unpad di 

Bandung. gagal lagi. 



 Akhirnya, berkat dorongan kuat dari ayah saya,saya 

masuk Teknik Arsitektur, Univ. Mercu Buana. 

 Menjadi mahasiswi Arsitektur bukan pekerjaan mudah, 

saya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

merasa minder, mengikuti kuliah yang agak berbeda 

dengan sekolah di SMA dulu, dsbnya. Tetapi 

kubulatkan tekad, harus lulus dan harus mandiri.  

 Saya bisa masuk di UMB semata-mata karena 

kemauannya yang keras mendapat ridho Allah SWT.  

 I studied very hard, I was never lazy. People like me 

can’t afford to be lazy. Perhaps knowing just how 

much I wanted a normal life, God made me diligent. 

 

 



 * Saya belajar keras untuk membuktikan bahwa saya 

tuna rungu, saya bisa meraih prestasi dalam 

studinya. Saya berhasil menyelesaikan studinya 

dalam waktu 4,5 tahun dengan judisium cum laude.  

 Alhamdulillah saya mendapat beasiswa dari UMB 

bersama 4 orang seangkatan masing2 fakultas, saya 

memilih di ITB jur Magister Seni Rupa dan Desain, 

Alhamdulillah saya lulus duluan dibanding teman2 

saya dengan nilai memuaskan  IPK 3,1. 

 



DOSEN  

  Setelah meraih gelar S2, saya kembali ikatan dinas di 

UMB. Thn 2000 statusnya sbg karyawan kontrak. Sejak 

1 Oktober 2005 diangkat menjadi Karyawan Tetap 

FTSP UMB. 

 Hingga kini masih bekerja di UMB namun juga punya 

pekerjaan sampingan secara free lance, yaitu 

membuat desain gambar rumah arsitektur maupun 

interior digunakan program ACAD  

 



 

 

 

 Pengangkatan saya sebagai pegawai tetap ini 

ternyata membutuhkan perjuangan dan waktu lama. 

Saya jadi sedih karena rekan-rekan seangkatanku 

sudah diangkat menjadi Pegawai Tetap. Kurang jelas 

bagiku mengapa saya tidak diangkat sebagai Pegawai 

Tetap. Saya yakin, itu hanya masalah waktu saja. 

 Akhirnya perjuanganku membuahkan hasil. Rektor 

Universitas Mercu Buana mengangkat saya sebagai 

karyawan tetap pada tanggal 1 Oktober 2005 



EMANSIPASI PENYANDANG DISABILITAS 

  

 
 Tak semua penyandang disabilitas (PD) seberuntung 

saya. Cerdas, enerjik, berpendidikan tinggi, dan 

mempunyai pekerjaan tetap di kampus. Masih ada 

puluhan juta PD yg hidup dlm keterpurukan, kesulitan 

memperoleh lapangan kerja. Mereka juga 

terdiskriminasi dlm berbagai aspek kehidupan yg lain. 

 

 Pemerintah belum menyentuh para PD. Hak-hak PD 

untuk mendapatkan kesempatan atas segala aspek 

kehidupan dan penghidupan, baik pendidikan, 

pekerjaan, maupun perlakuan yang sama untuk 

berperan dalam pembangunan, hingga saat ini masih 

terabaikan 

 

 



TANTANGAN 
 

  Tantangan bagaimana dunia kerja mau membuka 

kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas 

  1. Karena ada UU yang mewajibkan. 

  2. Adanya asas keadilan bagi semua warga untuk  

      memperoeh pekerjaan yg layak tanpa 

      mempermasalahkan penyandang disabilitas atau      

non PWD 

  3. Karena merupakan tanggung jawab sosial dunia 

kerja. 

 

Tantangan saat ini adalah masalah akses keadilan dalam 

bekerja bagi penyandang disabilitas di dunia kerja. Oleh 

karena itu, saya ingin tidak ada lagi diskriminasi 

sehingga penyandang disabilitas bisa mendapatkan 

keadilan dalam akses di dunia kerja baik ketika mencari 

pekerjaan atau sudah bekerja.  

 



Yayasan Tunarungu Sehjira 

Menghadapi tantangan itu, saya tidak mau 

menyerah sehingga mendirikan sebuah yayasan 

yaitu Yayasan Tunarungu Sehjira yang didirikan 

pada 2001.  

Yayasan ini bertujuan untuk memberdayakan 

penyandang disabilitas khususnya tunarungu agar 

bisa menggapai hak-haknya yang setara dengan 

non disabilitas.  

Untuk itu Sehjira membuat program dan pelatihan 

seperti pelatihan kemandirian, pelatihan 

kerajinan, konsultasi, advokasi hak-hak 

penyandang disabilitas dan sebagainya. 

 



Salah satu program Sehjira yang berkaitan dengan 

akses keadilan di dunia kerja adalah program 

kerjasama dengan beberapa perusahaan yaitu 

penyaluran penyandang disabilitas yang memiliki 

kualifikasi memadai sebagai karyawan 

perusahaan. 

 

Terlepas dari beberapa kekurangannya, program 

tersebut dapat dikatakan cukup berhasil. 

Diharapkan di masa mendatang akan makin 

banyak perusahaan atau dunia kerja pada 

umumnya bersedia membuka kesempatan seluas-

luasnya bagi PD untuk bekerja. Semoga. 



Selamat Berjuang! 


