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NOTULENSI 

Lokakarya Penggunaan Video Komunitas 

Untuk Pemahaman & Penyebarluasan Isu Disabilitas 

 

Elinah : Kampung Halaman adalah organisasi yang berkegiatan mendampingi remaja 

dan mempunyai  tujuan menguatkan peran remaja di komunitasnya 

menggunakan media berbasis komunitas bentuknya adalah video diary. Kami 

biasnya datang ke suatu wilayah transisi bekerjasama dengan remaja. Remaja 

adalah partner kami. Kami setara dengan remaja dalam pembuatan karya. 

Mengajak mereka menyuarakan keresahan yang dihadapi dilingkungan 

sekitarnya, membahas isu-isu lain diprosuksi menjadi video komunitas dan 

diputarkan.  

Subjek Program kenapa remaja, karena kami di Kampung Halaman percaya 

bahwa remaja adalah anggota masyarakat terpenting di manapun di dunia 

yang dapat menjamin terciptanya proses regenerasi di komunitas. Di Indonesia 

menurut BPS 2014 terdapat  sekitar 63 Juta remaja dari jumlah populasi 240 

juta jiwa. Jadi jumlah remaja itu cukup tinggi. 

Aktifitas Kampung Halaman sendiri mempunya program tahunan ada : 

 Jalan Remaja 1208, 1208 adalah 12 Agustus yang merupakan Hari 

Remaja Internasional. Dalam tahapan programnya kita mengajak 

remaja di Indonesia untuk menyuarakan cara pandang dan sikap 

mereka ke masyarakat luas menggunakan video diary. Video diary 

ini diproduksi kemudian diputar serentak di tanggal 12 Agustus 

sebagai refleksi hari remaja internasional. 
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 Sekolah Remaja adalah program untuk mengajak remaja 

mengenali lingkungan tempat tinggalnya melalui riset partisipatif 

dengan menggunakan medium teknologi dan audio visual. 

Remaja diajak untuk menganalisa lingkungannya, melakukan 

pemetaan, untuk mengenal lebih jauh wilayah yang mereka 

tinggali. Kemudian melakukan presentasi di depan masyarakat 

dan pemangku kebijakan bahwa daerah A ternyata penghasilan 

masyarakatnya sekian sedangkan pengeluarannya sekian.  

 Depot Video adalah arsip digital video berbasis komunitas yang 

didistribusikan secara online dan offline berjumalh 540 video dan 

diproduksi dari tahun 1999 dan 73% dari jumlah video diproduksi 

oleh remaja. Kanal depot video ada di depotvideo.berisik.id . 

video-video ini bisa digunakan sebagai bahan ajar atau pengantar 

untuk diskusi.  

 Film  Kolaborasi adalah film yang menangkap isu menangkap isu 

dan perspektif remaja di wilayah transisi, dibuat secara kolaboratif 

oleh pembuat film profesional dan remaja sebagai subjek di 

wilayah tersebut. Film Kolaborasi diputar dan didiskusikan agar 

masyarakat memahami secara utuh konteks persoalan yang 

dihadapi remaja Indonesia. 

 Rumah Belajar Kampung Halaman : Ruang laboratorium anak 

muda untuk berbagi informasi, eksistensi dan jaringan dalam 

mengembangkan potensinya sehingga dapat menciptakan 

inisiatif baru dan berdaya bersama. 

 Dengar : DENGAR! merupakan kompilasi video berbasis 

komunitas tematik yang dilengkapi dengan catatan proses serta 

panduan pemutaran & diskusi. DENGAR! berfungsi sebagai media 

pendukung proses belajar mengajar pendidik formal dan 

informal. Nah Dengar! Kompilasi ini bentuknya seperti ini. 

Mungkin teman saya Gilang bisa menjelaskan tentang apa itu 

Dengar dan cara menggunakan video kompilasi ini, itu bagaimana 

dan bagimana juga teman-teman bisa mengaksesnya.  
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Gilang : Selamat siang bapak-bapak ibu-ibu. Jadi punya program salah satunya 

Dengar!, kami bikin video kompilasi berbasis tematik. Dalam katalog ini isinya 

ada satu buku, video dan audio juga buku yang disajikan dalam tulisan braile. 

Dengar! Kompilasi ini sudah di produksi sejak tahun 2009 dengan setiap 

tahunnya mengambil tema yang berbeda. Untuk Dengar yang ke 6 ini temanya 

Berbagi Ruang dan Peluang yang memuat 5 video komunitas tentang isu-isu 

disabilitas. Kenapa kita tahun terakhir ini menganggkat isu disabilitas agar kita 

bisa lebih sering berdiskusi dengan warga disabilitas non disabilitas 

menggunakan Dengar #6. 

Elinah : Sebenarnya kalau teman-teman mau menggunakan Dengar! Ini di bukunya 

sudah ada panduannya. Kalau mau melakukan pemutaran, di bukunya sudah 

ada tutorialnya juga dilengkapai dengan narasi dari setiap video yang ada dalam 

kompilasi ini. Untuk teman-teman yang tuna netra juga kita mengemas 5 Video 

ini ke dalam bentuk audio agar lebih mudah dipahami. Dalam kemasan Dengar! 

Kompilasi ini ada satu buku panduan yang bisa dibaca oleh teman-teman tuli 

dan non disabilitas sedang satu buku panduan berbentuk tulisan braile untuk 

teman-teman tuna netra. Kami sudah pernah mengecek tulisan braile ini 

bersama salah satu teman tuna netra, Wawan, kami membacakannya 

berbarengan buku panduan biasa dan braile  dan ternyata hasilnya sudah sama. 

Dalam Dengar! Kompilasi 6 ini terdapat 4 keping DVD diurutkan sesuai abjad 

ABCD. Keping DVD A berisi 5 Video (Audio Visual) yang bisa ditonton oleh tuli 

dan non disabilitas, keping DVD B berisi informasi tambahan bentuknya PDF dan 

bisa diakses oleh tuli dan non disabilitas. Keping DVD C berisi 5 Video dalam 

bentuk audio yang dikhusukan untuk teman-teman tuna netra. Serta kepingan 

DVD D berisi informasi tambahan juga yang dilengkapi dengan screen reader 

yang bisa didengarkan oleh teman-teman tuna netra. Kenapa kami 

mengemasnya menjadi 4 keping DVD agar Dengar! Kompilasi 6 ini bisa diakses 

dan digunakan oleh ragam disabilitas.  
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Sesi Diskusi 

Andi : Apakah penyebaran video Dengar masih secara komunitas atau sudah 

online? 

Untuk Undang-undang pada video Job (un) Fair itu bisa di revisi karena 

undang-undang sudah di revisi dengan yang terbaru. Mungkin sekalian bisa 

sosialisasi ke khalayak umum tentang undang-undang yang baru soalnya ada 

beberapa hal yang di ubah dalam undang-undang tersebut, walaupun pada 

bagian yang 1% tenaga kerja itu masih namun ada tambahan yang belum 

tertera di undang-undang lama. 

Aris  : Apakah perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah memahami tentang 

undang-undang ketenagakerjaan tersebut? 

Akbar : Video Dengar efektif untuk menyebarkan isu disabilitas, karena terdapat 

audio dari video tersebut. Dengan begitu bagi yang tuna netra bisa memahami 

isi dan cerita video tersebut. 

NN : Untuk teman-teman tuli, video Dengar bersubtitle bahasa Indonesia 

membantu memahami percakapan dalam video.  

  

 

 


