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Abstract 

Sign Language in Indonesia started  to be recognized and  researched in various topic. However, 

there still not many citizen who aware wether sign language is vary or universal, or there were 

pro and contra regarding SIBI and Bisindo in Indonesia. SIBI were made by government and 

applied in to SLB in Indonesia for a long time ago. However, BISINDO which was said to be 

way much longer as a natural sign for Deaf, only use as a sign for non-formal communication 

outside from the class.  
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PENDAHULUAN 

I. Budaya Tuli 

Terminologi mengenai Budaya Tuli beberapa tahun belakangan ini kerap mengemuka di 

media sosial maupun media tulis, yang disosialisasikan bukan hanya oleh para teman Tuli tetapi 

juga teman dengar yang memiliki perhatian terhadap Tuli. Kemungkinan besar istilah budaya 

yang diikuti oleh Tuli menimbulkan beberapa pertanyaan bagi sebagian orang untuk dapat 

memahami apa makna yang sebenarnya dari ‘budaya Tuli’ tersebut. Kenapa kata Tuli diikuti 

oleh kata Budaya, bukankan budaya merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Oleh sebab 

itu, kenapa Tuli dikatakan sebagai budaya, bukankah Tuli merupakan keadaan klinis seseorang 

yang hidup di suatu masyarakat, sehingga dia termasuk dalam budaya di masyarakat tersebut, 

bukan merupakan masyarakat atau komunitas yang memiliki budaya (berbeda) di dalam 

masyarakat tempatnya tinggal.  

Dalam hal ini, Lintangsari (2014) membedakan definisi ketulian dari dua sudut pandang, 

yaitu klinis atau patologis, dan sosial budaya. Disebutkan bahwa keTulian yang dipandang dari 

segi klinis dianggap sebagai sebuah penyakit dan kecacatan sehingga dibutuhkan proses 

penyembuhan. Sedangkan ketulian dari segi sosial budaya merupakan sebuah kondisi 

sosiokultural dimana terdapat pembatasa pengembangan kultur dan bahasa yang merupakan 

identitas masyarakat Tuli. Definisi ini tidak menitikberatkan pada kondisi klinis seseorang yang 

tidak mampu mendengar dengan tingkat desibel tertentu, akan tetapi lebih pada kondisi 

sosiokultural yang meempatkan masyarakat Tuli pada eksklusifitas. Woodward 

(2018)menambahkan sebagai berikut: 
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...Culturally Deaf people in Deaf communities generally think of themselves as part of a 

linguistic minority that communicates differently from people in the majority society. While 

many hearing people think a deaf person is a person who can’t hear, many Culturally Deaf 

think of themselves primarily as a user of a sign language (and members of a linguistic 

minority).  

...Orang yang Tuli secara kultural dalam komunitas Tuli secara umum menganggap diri 

mereka sebagai komunitas minor secara linguistik yang berbeda dari masyarakat mayoritas 

pada umumnya. meskipun orang yang mampu mendengar menilai orang tuli sebagai orang 

yang tidak bisa mendengar, banyak orang Tuli yang menilai diri mereka sendiri utamanya 

sebagai pengguna bahasa isyarat  (dan anggota dari komunitas lingustik minoritas). 

Dikatakan bahwa budaya Tuli mulai mengemuka ketika bahasa isyarat mulai diakui sebagai 

sebuah bahasa. Hal tersebut berkaitan erat dengan pemahaman bahwa bahasa merupakan hasil 

budaya yang konkrit dari sebuah komunitas yang memiliki kebudayaan. Mengemukanya kajian-

kajian linguistik mengenai bahasa isyarat, meyakinkan para teman Tuli untuk diakui bukan 

sebagai golongan yang dibedakan karena kondisi klinisnya, tetapi sebagai komunitas minor yang 

istimewa, yang hidup dan berkomunikasi dengan cara ‘tidak pada umumnya’(Palfreyman, 2015). 

Hal ini yang menyebabkan para Tuli sebenarnya lebih memilih untuk dikatakan sebagai Tuli 

daripada tuna rungu, karena Tuli mengacu pada komunitas yang memiliki budaya, sedangkan 

tuna rungu terbatas pada definisi mereka sebagai orang yang tidak mampu mendengar maksimal 

secara klinis. Oleh sebab itu, terminologi budaya Tuli kerap digunakan sebagai media advokasi 

dengan harapan memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa mereka merupakan 

komunitas minor, seperti golongan minoritas lain yang ada di muka bumi ini, hanya saja mereka 

mendengar menggunakan mata dan berbicara menggunakan tangan.  

Pendapat tersebut dijelaskan juga oleh Dolnick (1993) sebagai berikut : 

The view that deafness is akin to ethinicy is far from unanimously held. “The world of 

deafness often seems Balkanized, with a warworld ruling every mountaintop, “ writer Henry 

Kisor, the book editor for the Chicago Sun-Times and deaf himself. But the “deaf culture” 

camp—Kisor calls the new Orthodoxy is in the ascendacy and its proponents invoke 

watchwords that still carry echoes of earlier civil-right struggles. “Pride”, “heritage”, 

“identity,” and similar words are still thick in the air.  

Pandangan bahwa konsep ketulian setara dengan etnis mendapat banyak tentangan. "Dunia 

komunitas Tuli seringkali tampak terpecah belah, dengan pimpinan di masing2 kelompok" 

ujar penulis Henry Kisor, editor buku pada Chicago Sun-Timea yang kebetulan juga seorang 

Tuli. Tapi kelompok "Budaya Tuli" yang disebut oleh Kisor sebagai kelompok utama yang 

baru (New Orthodoxy) kini semakin populer, dan para tokohnya menggunakan jargon yang 

mengingatkan kita pada jargon yang banyak digunakan pada awal2 perjuangan hak-hak sipil 

dulu. "Harga diri", "warisan", "identitas", dan kata2 sejenisnya banyak dikumandangkan. 

Pergulatan mengenai pengakuan keberadaan budaya Tuli, di Indonesia pun kemungkinan 

masih memerlukan jalan yang cukup panjang untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat 

umum. GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) mengupayakan 



Seminar Riset Linguistik Pengajaran Bahasa            SENARILIP III 2019 ISBN: 978-623-7112-15-0 

139 

berbagai tindakan riil demi kesejahteraan dan persamaan hak umum para Tuli sebagai warga 

negara Indonesia. Masyarakat dengar pada umumnya, kemungkinan sangat jarang berkenalan 

dengan para Tuli jika tidak karena alasan keluarganya atau kenalannya ada yang Tuli. Ketulian 

itu sendiri mungkin bukan hal mudah untuk dipahami masyarakat dengar pada umumnya. 

Dengan mematikan semua lampu di malam yang gelap, seseorang mungkin bisa membayangkan 

betapa gelapnya dunia teman yang buta, tetapi mungkin lebih sulit membayangkan perasaan 

terasing teman yang Tuli hanya dengan menutup telinga. Hal tersebut karena, meskipun 

seseorang menutup diri dari suara, tetapi mereka tidak bisa melupakan pengelaman mereka 

pernah mendengar suara, lagu ataupun bunyi-bunyian lainnya. Meski dengan teling yang 

tertutup, seseorang masih bisa mengingat kicau burung di pagi hari, masih mampu 

membayangkan suara orang terdekat mereka, masih bisa menyenandungkan lagu yang pernah 

mereka dengar. Akan tetapi, pengalaman tersebut tidak dimiliki teman Tuli. Mereka tidak tahu 

suara ayam berkokok, dan tidak bisa membayangkan bagaimana suara kokokan ayam tersebut 

(terutama bagi mereka yang Tuli kongenital). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Helen Keller 

(dalam ibid) blindness cuts people off from things and deafness cuts people off from people. 

Kenyataan bahwa teman Tuli mampu hidup baik dan berdaya tentu membutuhkan dukungan 

dari lingkungan disekitarnya. Ibu Alies P. Lintangsari sebagai kabid pendampingan PSLD 

Universitas Brawijaya, menjelaskan bahwa PSLD yang berdiri sejak tahun 2012 merupakan 

bentuk riil institusi untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang juga tidak terkecuali bagi 

penyandang disabilitas. Hingga saat ini telah lebih dari 30 orang difabel lulus dari universitas 

Brawijaya1. Lebih dari 70% mahasiswa difabel yang belajar di Universitas Brawijaya adalah 

mahasiswa Tuli. Mendukung hal tersebut, PSLD memiliki sejumlah pendamping akademik yang 

bisa berisyarat untuk membantu mahasiswa Tuli menerjemahkan materi yang disampaikan dosen 

dalam kelas. Dukungan nyata seperti ini seharusnya sudah dipikirkan oleh institusi-institusi 

formal di Indonesia dengan serius, sehingga akses informasi pendidikan dapat diakses lebih luas 

bagi semua kalangan masyarakat. 

Perkembangan teknologi komunikasi sangat membantu para Tuli mengenal dunia lebih luas. 

Melalui aplikasi modern yang tersedia, dan mampu digunakan oleh Tuli, menunjukkan bahwa 

Tuli bisa hidup mengikuti jaman. Teman Tuli kadang menggunakan google image untuk mencari 

referensi kata yang mereka tidak tahu, misalnya kata sale atau diskon, yang jika mereka belum 

tahu maknanya, mereka akan mengetik di mesin pencari otomatis. Kemudian menghubungkan 

simbol atau gambar-gambar yang lebih nyata dan mudah mereka pahami dengan pengalaman 

melihat atau mengalaminya saat berbelanja murah di pusat perbelanjaan. Hanya saja sayangnya 

tidak semua hal artinya tersedia di google image, bahkan terkadang google menyediakan makna 

yang berbeda dari makna aslinya (salah mengacu gambar) atau kata yang artinya abstrak. 

Misalnya kata majemuk seperti pengembangan, temuan, kemajuan, kemunduran, dst., yang 

gambar yang ditampilkan mesin pencari tersebut tentu sulit mengacu persis seperti maknanya.  

                                                           
1http://psld.ub.ac.id/in/kemahasiswaan/graduate-statistics/.diakses 31 Maret 2019. 

http://psld.ub.ac.id/in/kemahasiswaan/graduate-statistics/.diakses
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Secara fisiologis, orang yang Tuli (mereka yang hanya mono difabel) sulit untuk dibedakan 

dengan mereka yang tidak Tuli. Selain kekurangmampuan mereka dalam menangkap audio, fisik 

mereka sehat dan dapat bekerja selayaknya masyarakat dengar. Hanya saja, akses pendidikan 

yang didapat oleh teman Tuli masih belum dapat dikatakan maksimal, sehingga sebagian besar 

dari mereka hanya bekerja di sektor-sektor yang tidak membutuhkan keahlian khusus (atau 

malah menjadi pekerja kasar pada umumnya). Sistem pendidikan para Tuli di Indonesia masih 

menjadi isu yang oleh komunitas Tuli Gerkatin sedang diperjuangkan. Sekolah inklusi maupun 

SLB dikatakan belum cukup membantu para Tuli untuk menimba ilmu secara maksimal. Hal 

tersebut karena keterbatasan para pengajar yang mampu berisyarat dan berkomunikasi aktif 

dengan Tuli. Bagi para pengajar, mempelajari bahasa isyarat memerlukan kerja keras dan 

komitmen yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh setiap pengajar. Hal ini yang menyebabkan 

teman Tuli kesulitan untuk dapat mengekspolari ilmu secara maksimal. Ditambah lagi proses 

belajar mengajar di SLB yang selain menggunakan SIBI, juga dilakukan dengan oral.  

Pendekatan ini memang dikenal dengan Komunikasi Total yang dijelaskan dalam latar 

belakang Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Komunikasi Total merupakan konsep yang 

bertujuan mencapai komunikasi yang efektif antara sesama tuna rungun maupun kaun turarungu 

dengan masyarakat luas dengan menggunakan media berbicara, membaca bibir, mendengar, dan 

berisyarat secara terpadu (Nasional, D.P, 2002). 

Praktek pengajaran oral yang diberikan kepada siswa Tuli ini, oleh sebagian tuli kerap 

dikeluhkan kurang membantu, malah mungkin jadi lebih menyulitkan. Alasan dari hal itu karena 

Tuli tidak dapat mendengar suara yang dikeluarkan guru, dan membaca gerak bibir kadang 

membuat frustasi. Tidak semua orang memiliki gaya bicara pelan untuk mampu dibaca gerak 

bibirnya, selain itu pelafalan kata ‘kamu’, ‘mau’, ‘jamu’ mungkin akan terlihat sama, sehingga 

mustahil untuk dapat memahami konten materi yang disampaikan secara maksimal (seperti 

dikutip dalam wawancara youtube surya sahetapi)2. Sekolah inklusi yang berkonsep deafcentric 

pun masih sulit ditemui. Hal ini seperti yang disampaikan Om Kanta, seorang pemerhati dan 

penggerak warga Kolok Desa Bengkala. Menurut beliau mengajarkan difabel lain seperti tuna 

netra, pengajar masih bisa  mengajar secara lisan seperti layaknya mengajar di kelas, karena 

input materi dapat dilakukan maksimal dengan cara mendengar. Akan tetapi, pengajar murid Tuli 

dituntut untuk menguasai bahasa isyarat untuk menyampaikan materi pelajaran semaksimal 

mungkin. Hal tersebut yang menyebabkan masih sulit untuk menemukan sekolah inklusi yang 

mampu mengakomodasi kebutuhan Tuli di Bali (pada khususnya).  

Disamping itu yang perlu diketahui juga bahwa logika bahasa Tuli berbeda dengan teman 

dengar, struktur kalimat bahasa isyarat berpola objek yang diikuti verba (S-O-V) sedangkan tata 

bahasa bahasa Indonesia pada umumnya berpola (S-V-O). Perbedaan pemahaman kalimat 

tersebut, kemungkinan masih belum tersosialisasi maksimal, sehingga Tuli yang diberikan 

literasi dengan pola tata bahasa bahasa Indonesia, sulit memahami isi bacaan.  

                                                           
2https://www.youtube.com/watch?v=KUxA4kbDkck 

https://www.youtube.com/watch?v=KUxA4kbDkck
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Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Tuli pada dasarnya memiliki pola logika 

berbahasa yang berbeda dengan masyarakat dengar yang paham dan terbiasa dengan struktur 

kalimat bahasa Indonesia. Kita mungkin sedikit bingung jika berkomunikasi dengan teman Tuli, 

jika dia berisyarat saya kemarin makan pisang, akan menjadi (Saya) pisang-makan-kemarin. 

Kalimat saya menulis surat di meja, akan menjadi (saya) meja-Tulis-surat. Hal tersebut karena 

input bagi Tuli adalah matanya (selain indra yang lainnya), jadi yang pertama dilihat adalah 

visual dari objek tersebut. Selanjutnya ada apa dengan objek tersebut, langsung mengacu pada 

verbanya. Misalnya, pisang (diapakan) dimakan atau dikupas dulu baru dimakan. Hal yang sama 

juga terjadi pada kalimat saya menulis surat di meja. Objek meja yang diikonisasi kemudian 

dilanjutkan dengan isyarat menulis, sehingga jika diatur akan berpola Surat (Objek)-Menulis 

(Verba)- Meja (Ket. Tempat). Subjek kerap tidak ada dalam isyarat komunikasi tersebut kerena 

komunikasi lebih banyak terjadi secara langsung (visual), sehingga penutur dan petutur sudah 

tahu peran mereka dalam percakapan. Perbedaan logika berbahasa inilah yang seharusnya sangat 

diperhatikan untuk dapat menyesuaikan materi yang lebih mudah untuk dipahami oleh Tuli.  

SIBI DI INDONESIA 

 Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) terbit pertama kali pada tahun 1993 

dengan menghimpun isyarat temuan, serapan, maupun isyarat tempaaan. Kamus SIBI disusun 

setelah melihat penerapan komunikasi total yang digunakan oleh SLB-B Zinnia di Jakarta pada 

tahun 1978 dan SLB-B Karya Mulya Surabaya pada tahun 1981, serta memperhatikan dinamika 

kebutuhan anak tuna rungu berkomunikasi terutama dalam bidang pendidikan. Pada awalnya 

isyarat yang digunakan pada SLB-B tersebut adalah isyarat spontan yang berangsur 

menggunakan ASL, hingga disusunnya Pedoman Isyarat Bahasa Indonesia oleh SLB-B Karya 

Mulya, dan disusul Kamus Dasar Bahasa Isyarat Indonesia oleh SLB-B Zinnia (Nasional, D.P, 

2002). Pembuatan kamus SIBI sendiri melalui berbagai tahap dari pengumpulan isyarat lokal, 

isyarat temuan, isyarat tempaan, kemudian uji coba dan evaluasi. Hanya saja dalam proses 

pembakuannya untuk menjadi kamus, masih menggunakan beberapa sumber yang dasarnya 

adalah ASL. Mengapa hal ini dianggap masalah?  

Di beberapa artikel mengenai mengenai bahasa isyarat di Indonesia, cukup banyak yang 

menulis mengenai SIBI sebagai hasil adaptasi dari ASL yang merupakan isyarat natural para 

Tuli yang digunakan di Amerika. Pernyataan tersebut dicoba untuk dibuktikan dengan 

membandingkan abjad jari ASL dengan SIBI, BSL (British Sign Language), JSL (Japan Sign 

Language), Auslan (Australian  Sign Language). Diantara abjad jari yang telah disebutkan 

sebelumnya, ASL dan SIBI memang sangat mirip. Berikut adalah gambar dari bahasa isyarat 

negara-negara yang telah disebutkan secara berurutan3. 

                                                           
3 sumber diambil dari google image 
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gambar 1 abjad jari ASL     gambar 2 abjad jari SIBI 
 

 
gambar 3 abjad jari BSL  gambar 4 abjad jari JSL  gambar 5 abjad jari Auslan 

 

Jika dilihat dari sejarah adanya ASL, meskipun bukan murni dari Amerika sepenuhnya, 

akan tetapi, pada intinya merupakan isyarat yang memang digunakan dan dibuat oleh kaum tuli. 

ASL yang digunakan di Amerika ini dibawa oleh mereka yang pernah belajar maupun pengajar 

di Rue St. Jacques School di Paris dengan isyarat pengantar LSF (Langue de Signe Française). 

Kemudian setelah sekolah untuk Tuli didirikan di Amerika, para Tuli dari Martha’s Vineyard 

belajar di sana yang isyarat mereka sebagian besar terpengaruh oleh BSL (Fischer, 2014). 

Kondisi tersebut dikatakan membawa situasi yang sulit bagi perkembangan ASL, akan tetapi, 

penelusuran ASL ini tetap merupakan isyarat natural yang digunakan para Tuli. Yang sebaiknya 

menjadi perhatian adalah SIBI yang mengadopsi sistem isyarat dari ASL memiliki perbedaan 

yang sangat konseptual, yaitu asal pembuatan isyaratnya. Jika ASL memang isyarat alamiah 

Tuli, sebaliknya dengan SIBI menggunkan sistem logika berbahasa orang dengar, yang dicampur 

dengan isyarat bentukan ataupun isyarat daerah yang membingungkan para Tuli sendiri.  

Contoh dari penjelasan tersebut adalah kata majemuk pengangguran (Nirna,2016). 

Pengangguran sesuai SIBI juga terdiri dari tiga isyarat, yaitu awalan peN-, kata dasar anggur, 

dan akhiran –an. Isyarat ini membingungkan, karena isyarat anggur yang digunakan adalah 

isyarat buah anggur, yang dilengkapi konfiks peN-dan-an untuk mengacu kata “pengangguran”. 

Sedangkan, dalam BISINDO, kata pengangguran hanya diisyaratkan dengan orang yang 
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menyangga dagu dengan ekspresi seperti putus asa. Proses pemajemukan kata dalam bahasa 

Indonesia yang kompleks inilah kerap dikatakan tidak praktis dan membingungkan oleh teman 

Tuli. Beberapa riset terkait pendapat Tuli mengenai SIBI telah dilakukan oleh beberapa peneliti, 

dan memang sebagian besar menunjukkan bahwa SIBI cukup tidak populer dikalangan Tuli di 

Indonesia (Kurnia&Slamet, 2016; Gumelar, dkk, 2018).  

Proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia tidak alamiah terjadi pada bahasa isyarat 

natural Tuli. Branson dan Miller (dalam Palfreyman, 2015) menjelaskan bahwa anak Tuli yang 

belajar morfem-morfem bahasa Indonesia menggunakan isyarat, dikatakan kurang mampu 

memahami ataupun memproduksi isyarat-isyarat tersebut, dan SIBI telah dikritik sebagai salah 

satu faktor penyebab anak Tuli menjadi semi-lingual atau malah non-lingual. Sebagaimana minat 

penelitian kebahasaan mengenai bahasa isyarat alamiah semakin meningkat, upaya GERKATIN 

kepada pemerintah untuk mengganti isyarat pengantar di SLB bagi Tuli pun semakin intens. 

Sampai saat ini, isyarat pengantar yang digunakan di SLB bagi Tuna Rungu adalah SIBI sebagai 

isyarat pengantar dalam proses belajar mengajar. Alasan-alasan teman Tuli kurang memilih SIBI 

telah dijelaskan pada paparan sebelumnya. Di samping itu, sebagian besar Tuli lahir dari 

keluarga dengar, yang kemungkinan kurang mahir (atau tidak) berisyarat. Sehingga anak-anak 

tuli baru mengenal isyarat, atau baru belajar bahasa secara resmi di tahun ketujuh saat mereka 

masuk SD. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena mereka telah melewati masa emas akuisisi 

bahasa pertama (bahasa ibu). Kemudian, saat di bangku sekolah mereka akan tiba-tiba belajar 

sebuah bahasa baru yaitu SIBI, setelah hidup dalam masa kanak-kanak tanpa mengetahui ada 

konsep bahasa. Dapat dibayangkan betapa frustasinya anak-anak tuli, belum dapat berpijak 

sempurna pada satu konsep bahasa, sudah harus belajar bahasa yang lain. Saat ini, masih banyak 

lulusan SLB-B yang tidak mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik, dan juga kurang 

kaya akan kosakata isyarat, baik itu SIBI maupun BISINDO.  

BISINDO, dan Artinya Bagi Tuli di Indonesia 

Selain SIBI, di Indonesia juga ada isyarat yang digunakan oleh Tuli, yaitu BISINDO 

(Bahasa Isyarat Indonesia). Bagi sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa isyarat 

sifatnya sangat tipologis tergantung persepsi kultur pengisyaratnya, mungkin sulit memahami 

adanya polemik penggunaan bahasa isyarat di Indonesia. Hal ini tentu saja karena bahasa isyarat 

bukan sekedar bahasa isyarat. Bahasa merupakan jembatan seseorang memahami sebuah 
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kebudayaan yang ada di dunia. Kebudayaan tersebut bisa didefinisikan sangat luas, bisa berupa 

kebiasaan, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seterusnya.  

BISINDO merupakan isyarat alamiah yang diciptakan dan digunakan oleh Tuli sendiri 

sesuai dengan persepsi mereka terhadap segala sesuatu di sekitar mereka, bukan bahasa isyarat 

rumahan (home sign) atau gestur. Penekanan dari terminologi tersebut, dikatakan bahwa isyarat 

rumahan adalah isyarat yang digunakan Tuli di daerah terpencil dan tidak memiliki latar 

belakang pendidikan (Palfreyman, 2016). Isyarat rumahan dapat dijelaskan lagi sebagai isyarat 

yang digunakan di rumah. Komunikasi yang digunakan dalam isyarat rumahan terkadang hanya 

rangkaian kosa isyarat tanpa struktur, ditambah lagi, kemungkinan isyarat masing-masing rumah 

berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Gesturpun terkadang tiap individu 

berbeda dan tidak memiliki struktur, dan terkadang muncul sebagai pelengkap tuturan penutur. 

Alasan-alasan tersebut yang menyebabkan isyarat rumahan maupun gestur tidak bisa 

dikategorikan dalam Bisindo.  Dalam Bisindo, hal-hal atau benda-benda yang dapat diikonisasi, 

akan dapat disimbolkan sesuai dengan bentuk, sifat, visual ataupun karakter dari suatu hal 

tersebut. Akan tetapi, jika hal tersebut terlalu abstrak dan tidak dapat diikonisasi, hal tersebut 

akan direpresentasikan menggunakan abjad jari. Penelitian mengenai Bisindo sebagai isyarat 

alamiah Tuli sudah mulai banyak dilakukan dengan lebih mendalam dan komprehensif 

(Palfreyman, 2015; 2017, Isma 2012).   

Karakteristik dari Bisindo ini sendiri, selain memiliki isyarat ikonis, ketika berisyarat 

diikuti berbagai ekspresi wajah maupun mulut untuk melengkapi makna dari isyarat atau hal 

yang ingin diutarakan. Layaknya bahasa pada umumnya, bahasa isyarat juga memiliki sistem 

bahasa yang memenuhi kajian-kajian secara linguistik. Struktur formasional bahasa isyarat (sign 

phonology) memiliki lima parameter diantaranya lokasi, bentuk tangan, orientasi, gerak tangan 

dan ekspresi non-manual (Woodward, 2018). Parameter ini juga dapat mengidentifikasi adanya 

pasangan minimal dalam isyarat. Demikian juga kajian morfologi, sintaksis, dan seterusnya.  

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa bahasa isyarat tidak universal sifatnya, 

berikut ditampilkan gambar isyarat untuk memperjelas pernyataan tersebut yang diambil dari 

Kamus isyarat Yogyakarta dan Jakarta. Dua kata, yaitu kata ‘gunung’ dan ‘guru’ 

diperbandingkan, dan isyarat untuk ‘gunung’ memiliki kemiripan di kedua daerah, akan tetapi, 

isyarat untuk ‘guru’ menunjukkan gambar yang berbeda.  
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gambar 6  isyarat Yogyakarta                gambar 7 merupakan isyarat Jakarta 

 

Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa isyarat tidak universal. Akan tetapi, meskipun 

terdapat perbedaan-perbedaan isyarat antar daerah di Indonesia, Tuli yang berasal dari daerah 

berbeda tidak mengalami kesulitan yang signifikan saat mereka berkomunikasi.  

 

SIMPULAN 

Pembicaraan mengenai SIBI dan Bisindo semakin banyak dibahas di luar maupun di dalam 

dunia akademik. Bahasa isyarat yang berbeda di tiap daerah ataupun negara menunjukkan bahwa 

Tuli sangat peka terhadap lingkungan dan budayanya untuk menjadikan hal tersebut sebagai 

penanda sesuatu dalam  isyaratnya.  

Dualisme sistem isyarat yang ada di Indonesia tampaknya juga membingungkan beberapa 

Tuli sebagai pengguna isyarat tersebut untuk berkomunikasi. SIBI yang merupakan sistem 

isyarat yang dibuat dan diterapkan pemerintah, telah dimulai sejak puluhan tahun silam, dan 

diaplikasikan di SLB-SLB di Indonesia juga dalam waktu yang cukup lama.  

Di lain pihak, Bisindo sebagai isyarat yang diklaim sebagai isyarat alamiah Tuli dikatakan  

berumur lebih tua dari SIBI. Kosa isyarat Bisindo juga sangat dinamis dan variatif. Kajian-kajian 

penelitian terkait BISINDO mulai banyak dilakukan para peneliti bahasa isyarat. Hanya saja, 

untuk saat ini, Bisindo masih diakui sebagai isyarat non formal yang digunakan di luar kelas 

lembaga pendidikan formal di Indonesia.   
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