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Latar Belakang  

Yayasan Kampung Halaman mempunyai katalog video berbasis komunitas tematik yang 

dilengkapi dengan catatan proses serta panduan pemutaran & diskusi. Katalog tersebut kami 

namakan DENGAR! Kompilasi, berfungsi sebagai media belajar bagi para pelaku pendidikan 

(guru formal/informal, fasilitator lapangan, dosen dll) dalam menghantarkan diskusi mengenai 

tema tertentu. Tapi tidak menutup kemungkinan katalog ini bisa digunakan sebagai media 

belajar untuk masyarakat umum. 

 

Sejak 2009 DENGAR! Kompilasi ini sudah terbit dengan 6 tema, yaitu  : 

 Dengar! Kompilasi #1 Sejarah Video Komunitas di Indonesia  
 Dengar! Kompilasi #2 Partisipasi Perempuan 
 Dengar! Kompilasi #3 Lingkungan 
 Dengar! Kompilasi #4 Suara Remaja  
 Dengar! Kompilasi #5 Keberagaman 
 Dengar! Kompilasi #6 Disabilitas 

 

Tujuan DENGAR! KOMPILASI bertema Disabilitas  

Disabilitas kami angkat sebagai tema agar kita lebih sering berdiskusi dan berinteraksi dengan 

warga disabilitas karena kehadirannya merupakan bagian dari keragaman. Tema tersebut juga 

dilatar belakangi masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang disabilitas terutama 

pemahaman bahwa disabilitas adalah hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang 

dengan lingkungannya yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan 

partisipasi dan faktor lingkungan. Secara angka pada tahun 2012, jumlah warga disabilitas di 

Indonesia berjumlah 36.841.956 menurut World Health Organisation (WHO). Banyak, namun 

jarang terlihat.  

 



 

 

Kami percaya keragaman dapat dipahami dengan menciptakan ruang untuk bertemu dan 

berinteraksi. Video yang disuarakan oleh warga disabilitas efektif untuk mengawali pertemuan 

tersebut,  dengan cara yang lebih akrab dan setara. Harapan kami semakin banyak orang 

berpartisipasi untuk memutarkan video-video tersebut, semakin baik pemahaman akan 

keragaman kita, sehingga warga disabilitas memiliki ruang dan peluang yang sama.  

 

Dalam kesempatan workshop tematik di Temu Inklusi 2016 ini Yayasan Kampung Halaman 

ingin mengisinya dengan pemutaran dan diskusi dua dari lima karya yang ada di Kompilasi 

Dengar! Edisi 6 dengan 2 bentuk video dan audio.  

 

Dua karya tersebut adalah : 

1. Curhat 
Durasi Video  : 13 menit 44 detik 
Durasi Audio  : 20 menit 50 detik 
Tahun pembuatan : 2010 
Pembuat : Gerkatin Solo (Agus Jarwanto, Ambar Kustiwi, Jayeng Pranoto, 

Kristian  Hadi P, Lilik Isyanto, Mohammad Ismail, Mohammad 
Isnaeni, Najib dan Oktaviani Wulansari) 

 
Ringkasan Cerita : 
Curahan hati Sari, penyandang disabilitas tuli kepada temannya yang juga tuli. Sari 
dimarahi karena salah membeli sayur di pasar oleh ibunya. Padahal kesalahan itu tidak 
perlu terjadi jika ia dan ibunya saling memahami cara berkomunikasi masing-masing. 
 

2. Job (un) Fair 
Durasi   : 17 menit 17 detik 
Durasi Audio  : 21 menit  
Tahun pembuatan : 2013 
Pembuat : Tim Semangat Kerja (Seger) : Aris Yohannes, Abdul Rauf. HS, 

Fajar, Kezia Agata Oktavia, Lifiana, Laura Lesmana, Wan Ling, Nila 
Krisnawati, Ramadhani Hadianti, Sartika, Sapto Kridayanto dan 
Wijaya 

 
 Ringkasan Cerita :  

 Menurut bagian penjelasan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 

1997, perusahaan harus memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang 

penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang 

bersangkutan, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan. Berangkat dari peraturan 

tersebut, film ini berkisah tentang pekerja disabilitas yang telah berhasil diserap oleh 

perusahaan dan kisah tentang penyandang disabilitas yang masih mencari lapangan 

kerja. Apakah perusahaan di Indonesia sudah memiliki kesadaran untuk memberi 

peluang pada penyandang disabilitas? 

 

Ajakan Untuk Berpartisipasi 

Kami mengajak seluruh peserta Temu Inklusi 2016 untuk ikut partisipatif dalam sesi worksop 

tematik yang kami adakan dimulai dengan mendengar film (kami akan memutarkan audio diary 



 

 

terlebih dahulu untuk peserta non disabilitas dan tunanetra, kemudian versi video diary untuk 

disabilitas tuli). Setelah pemutaran, peserta akan berdiskusi dipandu moderator dari Kampung 

Halaman.  

 Adapun waktu pelaksanaan akan diadakan pada 

Hari                        : Jum’at, 26 Agustus 2016 

Pukul                     : 13.00 – 15.00 

Tempat                 : Desa Sidorejo, Lendah, Kabupaten Kulonprogo 

 

1.  


