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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Komunitas Akar Tuli  Malang  

Akar Tuli  (Aksi Arek Tuli )”merupakan sebuah komunitas 

penyandang disabilitas khusus”bagi teman Tuli . pertama mula akan dibentuk 

komunitas ini pada tahun 2012. Pada awalnya ada beberapa anak Tuli  yang 

merencanakan membuat wadah untuk teman Tuli  lainnya. Setahun kemudian 

setelah dipikiran secara matang Pada tanggal 13 September 2013 komunitas 

akar Tuli  Malang di resmikan. Anggota pertama komunitassini hanya terdiri 

darii Fikrii , Ovikk, Ulum,dDina, Firaadannsatu orang volunteer yaitu Fida. 

Awal berdiri anggota komunitas ini masih sedikit tetapi semakin lama bisa 

berkembang menjadi kurang lebih 70  orang, 50 teman tuli dan 20 volunteer 

atau juru Bahasa isyarat tetapi dari 20juru Bahasa isyarat 15 di antaranya 

sudah tidak aktif karna memang banyak yang sudah kembali ke kotanya asing 

masing. Maka dari itu peneliti menemukan 5 subjek. Setiap tahunnya 

komunitas ini melakukan pergantian pengurus karna anggota semakin 

banyak. Tujuan komunita Akar Tuli  berdiri adalah sebagai wadah untuk 

teman Tuli  untuk berkarya, mensosialisasikan Bahasa isyarat kepada teman 

teman dengar supaya paham bagaimana Bahasa isyarat,dan juga 

memperjuangkannkesetaraannTuli  dan teman dengarr, bahwa 

sesungguhnyaaTuli  juga memilikiihak yang sama dengan temanndengar. 

Dalam kominitas ini juga membuka untuk teman dengat bisa bergabung untuk 

menjadi volunteer dan belajar Bahasa isyarat secara gratis.  Anggota yang 
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Akar Tuli  yang di sebut teman dengar di anggap sebagai penerjemah juga 

tetapi tidak semua anggota bisa terpilih menjadi Juru Bahasa Isyarat (JBI) 

tetapi tidak semua anggota volunteer bisa menjadi JBI. Tugas dari juru 

Bahasa isyarat untuk menjebatani komunikasi teman Tuli  dngan teman 

dengar yang belum mengerti Bahasa isyarat. Pada saat teman Tuli  ada 

kegiatan evnt di luar mereka bertugas sebagai Juru Bahasa isyaratnya tetapi 

yang anggota biasa cukup menjadi penerjemah biasa seperti halnya 

membantu missal ada teman dengar yang bertanya dan akan di sampaikan 

kepada tema Tuli . Biasanya pada saat teman Tuli  menjadi pembicara dalam 

sebuah acara disitulah JBI melakukan tugasnya. Komunitas ini untuk semua 

kalangan mulai dari pelajar, mahaiswa dan pekerja.  

4.1.1 Visi dan Misi  

Visi Akar Tuli  :  

1. Mewujudkan generasi muda yang ketangguhan, kemandirian 

hidup, dan berakhlak mulia bagi Tuli  dan tunarungu dalam 

kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kesejahteraan.  

2. Membuka lebih luas logika pandangan, pikiran dan wawasan 

akan hal baru 

3. Menjalin hubungan yang erat antara Tuli , Tunarungu dan orang 

pendengar berinteraksi satu sama lain. 

 

Misi Akar Tuli :  

1. Mengadakan kegiatan-kegiatan di masyarakat 
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2. Penyadaran dan penguatan hak-hak bagi Tuli  dan tunarungu 

sebagai warga negara Indonesia. 

3. Membentuk jiwa persahabatan yang erat kuat. 

4. Meningkatkan keberadaan kemampuan Tuli  dan tunarungu bagi 

masyarakat  

5. Meningkatkan reputasi komunitas ini.   

4.1.2 Agenda Kegiatan  

1. Pelatihan Bahasa Isyarat 

Dalam komunitas Akar Tuli  ini membuka kelas pelatihan 

bahasa isyarat yang di buka untuk masyarakat dengar/hearing. 

Kegiatan ini biasanya dilakukan pada setiap hari sabtu pada 

minggu ke dua dan minggu ke empat pada setiap bulannya. 

Disetiap pertemuan teman Tuli memberikan materi yang berbeda-

beda namun berkelanjutan. Materi yang disampaikan biasanya 

seputar huruf isyarat dan kata-kata yang sering kita ucapkan 

dalam kehidupan sehari - hari. Komunitas ini juga memberikan 

informasi agenda pelatihan bahasa syarat kepada masyarakat 

hearing, biasanya melalui media sosial seperti Instagram dan 

facebook.  

2. Produksi dan Penjualan Berbagai Merchandise Khas Akar Tuli  

Komunitas ini juga menjual berbagai macam merchandise 

Akar Tuli  seperti gantungan kunci, tote bag, kaos, kalender yang 

didesain dengan tema gambar seputar huruf isyarat. 
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3. Sosialisasi Bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) di Car Free Day 

(CFD) 

Agar masyarakat lebih mengenal budaya Tuli , komunitas 

Akar Tuli  melakukan kegiatan sosialisali sekaligus juga 

membuka kelas bahasa isyarat bagi khalayak di Car Free Day 

(CFD) setiap hari minggu. 

4. Kolaborasi dengan Organisasi atau Komunitas Lainnya 

 Biasanya komunitas Akar Tuli  di undang untuk 

kolaborasi dengan komunitas lain, seperti halnya pertujukan 

teater teman Tuli juga ikut berperan di dalamnya. Tidak hanya itu 

biasanya teman Tuli di undang untuk pantomim, menari, dan juga 

puisi. 

5. Mengisi Berbagai Undangan Pelatihan Bahasa Isyarat di 

Lembaga-Lembaga Lain 

   Teman-teman Akar Tuli  juga sering mendapat 

undangan mengisi acara seminar sebagai narasumber. Biasanya 

seminar tersebut bertujuan mengenalkan bahasa isyarat dan 

budaya Tuli  kepada masyarakat luas.  

6. Akar Tuli  Ceria 

Akar Tuli  Ceria merupakan salah satu kegiatan jalan-

jalan bersama anggota sendiri. Biasanya kegiatan tersebut di isi 

dengan sharing, berbagi ilmu sekaligus berlibur bersama seperti 

ke pantai, kebun binatang dan tempat-tempat wisata lainnya.  
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4.1.3 Media Sosial Akar Tuli  Malang 

Line : @vtf1638a 

Twitter : @AkarTuli  

Instagram : @AkarTuli Official 

Youtube : Akar Tuli  Malang  

Email : akarTuli 789@gmail.com  

Website : AkarTuli .blogspot.co.id  

CP : 081902443792 Whatsapp/SMS (Rieka)  

4.1.4 Struktur Organisasi 

Ketua Umum : Muhammad nashir Abdul Jabbar  

Wakil Ketua Umum : Nur Laila Selo Rahmawati 

PSDM : Muhammad Hasanuddin, Ahmad Faiq  

Sekertaris : Giffaro Nandra, Yanda Maria Elsera Sinaga  

Bendahara : Tendri Meyshara Herdina  

Aksi Kemanusiaan : Nur Syamsan Fajrina  

Humas : Vika Aprilia Lestari, Adhi Darmawan 

Usaha Dana : Muria Naharul, Maulana Aditya, Noval 

Triadi, Muahmmad afdal, Yosua aditya 

 

 

 

 

 

 

mailto:akartuli789@gmail.com
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 4.1.5 Logo  

Gambar 4.1 

Logo Akar Tuli 

Sumber : Dokumen Akar 

 

 

 

Lambang Akar Tuli  berupa tangan yang menengadah ke atas 

dan satu ke bawah. Gambar tersebut diartikan seperti sebuah pohon 

dan akar yang menghujam. Pohon seringkali terlihat kecil tetapi 

sebenarnya terdapat sebuah akar yang menghujam ke kedalaman yang 

sangat panjang. Sama halnya dengan teman Akar Tuli  yang banyak 

dari kami terlihat menutup diri, banyak tersembunyi padahal 

sebenarnya dibalik itu mereka memiliki banyak kemampuan. Arti 

yang ke dua dari logo tersebut adalah kami seperti berteriak ke bawah 

dan tidak akan terdengar hal ini sama halnya seperti orang-orang Tuli  

biasanya terlihat kecil di mata masyarakat ternyata didalamnya 

memiliki kemampuan besar atau sebuah akar yang tidak bisa teriak ke 

akar. 
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Warna Logo: 

Biru : melambangkan kekompakan dan keceriaan 

Coklat : melambangkan tanah yang tertutup 

 

 

4.1.6 Volunter  

Akar Tuli  merupakan komunitas yang di dalamnya terdapat 

teman Tuli dan teman dengar yang bisa di sebut sebagai JBI dan 

sebagai sumber informasi teman Tuli . Volunter ini mempunyai tugas 

selain sebagai JBI sebagai media informasi pada saat kegiatan ataupun 

pada saat  kumpul dengan teman Tuli . Volunter memaknai dirinya 

berbeda beda tergantung bagaimana dia di dalam  komunitas Akar 

Tuli . Adanya volunter teman Tuli bisa lebih terbantu jika ingin 

berkomunikasi dengan orang yang tidak mengerti bahasa isyarat. 

Tidak hanya itu volunter juga ada yang menjadi pengurus di dalam 

komunitas Akar Tuli . 
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4.1.7 Logo Volunter 

Gambar 4.2 

         Logo Volunter 

         Sumber : Dokumen Akar Tuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


