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MOTTO

“....Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali
mereka mau berusaha mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”
(Al-Qur’an, Surat Ar-Ra’d :11)

“ Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya.”
(Al-Qur’an, Surat At-Tin 95 : 4)

“Sebuah konsep yang baik mencerminkan sebuah pembedaan. Dicari karena
keunikan dan kesan yang diciptakan.”
(Rhenald Kasali)

“Nothing impossible”
(Adimas Maditra Permana)

“If your picture aren’t good enough you’re not close enough”
(Robert Capa)

“Mikul dhuwur mendem jero”
(Pepatah Jawa)
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PERSEMBAHAN

Karya Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk Bapak Bambang Hening
Subroto dan Ibu Nuke Siti Haryani.

Untuk Kakak – kakak ku Primaning Mustika Hayanti, Rizki Andika
Cahyaningtyas, dan Adinda Destiani Nugrahaning Widhi
Serta didedikasikan untuk seluruh kaum tuli di Indonesia.
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KATA PENGANTAR

Rasa lega dan bangga, hal itu yang dirasakan oleh penyusun setelah
kurang lebih empat belas bulan melakukan riset, pra produksi, produksi, hingga
pasca produksi, akhirnya Karya Tugas Akhir berupa film dokumenter ini
terselesaikan. Sebuah kebanggan pula ketika bisa diterima dan bisa melakukan
proses komunikasi di tengah saudara – saudara kita yang tuli dan lingkungan
masyrakat. Tentunya proses ini menjadi sebuah pengalaman luar biasa bagi
penyusun untuk bekal masa depan.
Saat melakukan proses menyelesaikan Karya Tugas Akhir ini, banyak
pengalaman sedih, menyenangkan dan tak terduga. Pengorbanan waktu, tenaga,
materiil dan fikiran juga dirasakan oleh penyusun. Terkadang penyusun juga
merasakan stres, atau bingung karena permasalahan yang dihadapi. Tetapi semua
hal tersebut tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan oleh penyusun di
kemudian hari.
Karya Tugas Akhir ini tidak dapat dikatakan sempurna, karena
kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun Karya Tugas
Akhir ini telah dikerjakan dengan daya dan usaha oleh penyusun, pastilah ada
kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu layaknya karya manusia yang lain,
penyusun menerima kritik dan masukan dari para pembaca serta para penonton
Karya Tugas Akhir ini dengan tangan terbuka.
Tugas akhir ini dapat terselesaikan atas bimbingan dan bantuan dari orangorang yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil bagi penyusun selama
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ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang mendukung
penyusun selama ini:
1. Allah SWT, atas anugerah dan kesempatan yang tak terkira ini.
2. Prof. Drs. H. Pawito, Ph.D selaku Dekan FISIP UNS
3. Dra. Prahastiwi Utari, M.Si, Ph.D selaku Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi
FISIP UNS
4. Chatarina Heny Dwi.S, S.Sos, M.Si selaku pembimbing Tugas Akhir ini.
5. GERKATIN (Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Solo.
6. Mohammad Isnaeni selaku ketua GERKATIN Solo dan narasumber.
7. Nick Palfreyman selaku narasumber.
8. Jayeng Pranoto selaku narasumber.
9. Bima Putranta selaku narasumber.
10. Seluruhanggota GERKATIN Solo.
11. Akmal P Fachmiansyah, Tomi Hernawan, Pong, Agung dan Roisyang
telah meluangkan tenaga dan waktunya untukmembantu proses produksi
film ini.
12. Teman-teman MahasiswaKomunikasiangkatan 2006.
13. Teman-teman TA Intensif Forum terima kasih telah meluangkan waktunya
untuk berdiskusi dan memberikan masukan-masukan yang sangat
membantu dalam terselesaikannya film dokumenter ini.
14. Teman–teman Kine Klub Fisip UNS dan Fisip Fotografi Club UNS.
Serta semua pihak yang belum sempat kami sebutkan satu persatu dalam tulisan
ini, penyusun ucapkan terima kasih.
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SINOPSIS
Tugas Akhir
LIHAT KAMI BERBICARA !

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Sang Pencipta Alam, terkadang manusia
tidak bisa memaknai arti penting perbedaan. Layaknya ketika memaknai
perbedaan pada orang tuli. Sebagai insan ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan
keunikan, mereka sering mendapatkan perlakuan diskriminasi. Nick Palfreyman
seoarang peneliti sekaligus mahasiswa S3 di UCLAN Inggris menjelaskan tentang
diskriminasi pada orang tuli atau yang biasa disebut dengan audism. Diskriminasi
pada orang tuli (audism) tersebut bisa terdiri dari beberapa bentuk yaitu fisik,
budaya dan linguistik. Salah seorang yang mengalami bentuk (audism)dari
keluarga adalah Bima. Seorang orang tuli yang saat ini mengenyam pendidikan di
tingkat SMPLB. Tidak hanya berhenti di lingkungan keluarga, diskriminasi pada
orang tuli (audism) juga bisa terjadi di lingkungan sekolah. Mohammad seorang
orang tuli yang pernah mengenyam pendidikan di tingkat SD dan SMP
menceritakan bagaimana pengalamannya saat didiskriminasikan di sekolahnya
dulu. Selain di dalam lingkup sekolah diskriminasi terhadap orang tuli (audism)
juga bisa terjadi di dalam masyrakat, salah satunya disaat orang tuli ingin bekerja,
biasanya terjadi diskriminasi karena kondisi ketulian mereka, ini yang dialami
oleh Jayeng. Apakah hal ini sudah sesuai dengan harapan mereka ? Apakah ini
yang dinamakan dengan persamaan hak ?
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SYNOPSIS
Tugas Akhir
LIHAT KAMI BERBICARA !

As beings created by God the Creator of nature, sometimes people can’t
interpret the significance of difference. Like when interpreting differences in deaf
people. As God's creation that was created with uniqueness, they often get
discriminated against. Nick Palfreyman researcher and student at UCLAN UK
explain about discrimination on the deaf or commonly referred to as audism.
Discrimination on the deaf (audism) may consist of some form of physical,
cultural and linguistic. One who has the form discrimination on the deaf (audism)
of the family is Bima. A deaf person who currently receive education at the level
SMPLB. Not just stop at the family environment, discriminate on on the deaf
(audism) can also occur in the school environment. Mohammad a deaf person who
had received his education at primary school and junior high school, tells how his
experiences during his school discriminated against. In addition to the school
within the scope of discrimination against the deaf (audism) can also occur in the
community, one of them when a deaf person wanting to work, usually occur
discrimination because of their deaf condition, this is experienced by Jayeng.
Whether this is in accordance with their expectations? Is this called with equal
rights?
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BAB I
LATAR BELAKANG
Saat ini masyarakat di Indonesia terlalu banyak disuguhi dengan
tayangan – tayangan televisi yang sifatnya hanya menghibur dan menjual mimpi
semacam sinetron. Program acara yang ditayangkan banyak yang melukai moral,
martabat dan juga fisik manusia. Banyak acara televisi yang sama sekali tidak
menghargai kehidupan bermasyarakat dan beragama. Banyak yang tidak lagi
mengejar impian dan nilai-nilai moral tetapi sebaliknya menyerap nilai-nilai yang
menyimpang dari masyarakat yang sakit. Mengajarkan orang bagaimana berbuat
licik, jahat, membunuh, seni berbohong. Tayangan-tayangan yang berbau
kekerasan, seksual, banyak mempengaruhi jalan pikiran pemirsa yang akibatnya
adalah mereka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang normal untuk dilakukan.1
Dibalik tayangan – tayangan di atas sebenarnya masih banyak hal yang
bisa bermanfaat untuk diangkat ke dalam suatu tayangan yang akan dikonsumsi
oleh masyarakat umum. Tetapi masyarakat sudah terlalu dibutakan matanya oleh
acara yang syarat akan kemewahan tanpa melihat realitas yang sebenarnya ada di
masyarakat.
Salah satu tayangan yang bisa menunjukkan tentang realitas di
masyarakat adalah film dokumenter. Menurut Steve Blandford, Barry Keith Grant
dan Jim Hillier, film dokumenter ialah pembuatan film yang subyeknya adalah
1

Pengaruh Televisi & Film http://www.tftwindo.org/livingwords/SH132005/132005-9.htm
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masyarakat, peristiwa atau suatu situasi yang benar-benar terjadi di dunia realita
dan di luar dunia sinema.2 Sehingga film dokumenter menjadi media bagi para
pembuat film untuk membuka mata masyarakat tentang realitas yang ada di
masyarakat.
Menurut Misbach Yusabiran, dokumenter adalah suatu dokumentasi
yang diolah secara kreatif dan bertujuan untuk mempengaruhi (mem-persuasi)
penontonnya. Dengan definisi ini, film dokumenter seringkali menjadi sangat
dekat dengan film-film yang bernuansa propaganda. Oleh karena itu dokumenter
bisa menjadi media untuk menyampaikan fenomena – fenomena dari berbagai
bidang yang saat ini masih banyak sekali yang belum diketahui oleh masyarakat
luas.
Ada begitu banyak fenomena – fenomena yang sangat dekat dengan
persoalan sosial di sekitar kita, misalnya persoalan keluarga, kemiskinan, korupsi,
persoalan lingkungan, tetapi kita masih belum mengetahuinya. Padahal hal
tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari - hari, bahkan kita
mungkin pernah bersinggungan langsung dengan suatu persoalan tersebut, tetapi
kita tidak tahu karena belum ada informasi yang cukup atau bahkan tidak mau
tahu tentang persoalan tersebut karena mengganggap persoalan tersebut tidak
penting dalam kehidupan kita.

2

Steve Blandford, Barry Keith Grant, Jim Hillier, The Film Studies Dictionary, Arnold, 2001, hal
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Salah satunya dalam lingkup sosial, masih banyak persoalan masyarakat
atau fakta - fakta yang terkaburkan. Salah satu persoalan dalam masyarakat yang
sampai saat ini masih jarang diketahui dan diangkat ke media adalah persoalan
diskriminasi terhadap orang – orang tuli. Masih banyak perlakuan diskriminasi
yang disadari maupun tidak disadari dari masyarakat umum atau orang mendengar
terhadap mereka yang tuli.
“We are treated like animals…” salah satu dari pernyataan yang cukup
mengejutkan dari Galuh Sukmara, mahasiswi tuna rungu yang tengah
menjalani studi Master di Universitas La Trobe, tentang pengalamannya
menjadi seorang siswa Sekolah Luar Biasa di Indonesia.3
Menurut Johan B Wesemann dikriminasi terhadap kaum tunarungu
disebabkan minimnya informasi. “ Tunarungu dan orang mendengar itu setara
tetapi tak sama.”4 Hal tersebut yang menyebabkan para kaum tuli belum
mendapatkan hak yang sama di masyarakat.

Diskriminasi terhadap kaum tuli tersebut mempunyai istilah tersendiri
dalam Bahasa Inggris yaitu audism atau dalam bahasa Indonesia yaitu audisme.
Audism bisa terjadi dalam berbagai lingkungan kehidupan. Di mulai dari di
lingkungan yang terkecil yaitu di dalam keluarga, lalu bisa terjadi di dalam
masyarakat yang mencakup lingkungan pendidikan juga lingkungan pekerjaan.

3

http://ozip-magazine.com/?p=1335, Ozip, A Journey to The Deaf World, diakses pada 09 Oct
2010, 20:18
4

http://cetak.kompas.com/read/2010/06/14/1448561/dua.pihak.harus.saling.belajar, Dua Pihak
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Banyak anak tuna rungu di Yogyakarta yang juga mengalami kekerasan
dan pelecehan seksual. Hal ini karena peremehan masyarakat terhadap
komunitas tuna rungu. Masyarakat dan otoritas juga kerap kali tidak
mempercayai perkataan mereka yang tuna rungu.5
Banyak dari anggota masyarakat yang belum menyadari bahwa Setiap
manusia dianugerahi Tuhan hak-hak dasar yang disebut hak asasi manusia
(HAM). Dalam bahasa Inggris disebut Human Rights. Dalam bahasa Perancis
disebut Droit de L’homme dan Mensen Rechten dalam bahasa Belanda. HAM
bersifat universal artinya berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja.
Tidak seorang pun dapat mengambil dan mencabutnya atau melanggarnya, siapa
pun dia, kapan pun, dan di mana pun. Berdasarkan hal tersebut, maka HAM
bersifat universal, merata, dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
Secara garis besar hak asasi manusia (HAM) dikelompokkan menjadi 6
macam, yaitu sebagai berikut:

1. Hak asasi pribadi (Personal Rights)
2. Hak asasi ekonomi (Property Rights)
3. Hak asasi pendapatan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan (Rights of Legal Eguality)
4. Hak asasi politik (Political Rights)
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan (Social and Cultural Rights)
6. Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara dan perlindungan hukum
(Procedural Rights)

5

Opcit, A Journey to The Deaf World
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Maka, hendaknya orang tuli juga mendapatkan persamaan dalam
kehidupannya. Karena perlakuan diskriminasi akan menghambat kelangsungan
hidup orang tuli.
Atas dasar beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, maka kajian
diskriminasi pada orang tuli, menurut penyusun penting untuk diangkat dan
disusun ke dalam karya tugas akhir yang berupa video dokumenter.
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BAB II
LANDASAN KONSEP
A. FILM DOKUMENTER SEBAGAI BENTUK KOMUNIKASI
Definisi ringkas dari komunikasi adalah dengan menjawab
pertanyaan yang diajukan Harold Lasswell yaitu Who Says What In Which
Channel To Whom With What Effect atau Siapa Mengatakan Apa Dengan
Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana?.1 Berdasarkan
definisi Laswell ini dapat diturunkan menjadi lima unsur penting
komunikasi, yaitu:
a) Sumber (source) sering disebut pengirim (sender) atau
penyandi

(encoder),

komunikator

(communicator),

pembicara (speaker), yaitu pihak yang berinisiatif atau
mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi.
b) Pesan (message), yaitu apa yang dikomunikasikan oleh
sumber kepada penerima
c) Saluran atau media, yaitu alat atau wahana yang digunakan
sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima.
d) Penerima (receiver) atau sarana (destination), komunikate
(communicatee),

penyandi-balik

1

(decoder),

khalayak

Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Bandung, Remadja Rosdakarya,
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(audience),

pendengar (listener), penafsir (interpreter),

yaitu orang yang menerima pesan dari sumber.
e) Efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia
menerima pesan tersebut.
Komunikator, dalam proses penyampaian pesan menggunakan
media agar bisa tersampaikan kepada komunikan. Media dari proses
tersebut bisa bermacam – macam jenisnya.
Salah satunya dalam film dokumenter , layaknya laporan
jurnalisme, film dokumenter mampu merekonstruksikan realitas sosial atau
fakta - fakta ke dalam simbol audio visual. Dalam hal ini pada film
dokumenter memenuhi komponen komunikasi itu sendiri yaitu, pembuat
film merupakan sumber atau source yang mengirimkan sebuah pesan.
Pesan atau message yang dimaksud adalah sebuah ide mengangkat sebuah
realitas, atau suatu fakta – fakta ke dalam sebuah karya film dokumenter
yang mempunyai film statement. Film dokumenter berupa produk audio
visual yang dibuat tersebut adalah sebuah saluran atau media dari seorang
pembuat film untuk menyampaikan pesan kepada penonton filmnya.
Beberapa komponen tersebut, sebenarnya sudah dapat menunjang
film dokumenter yang berupa produk audio visual untuk bisa
dikategorikan sebagai salah satu media komunikasi.
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B. SEKILAS TENTANG FILM DOKUMENTER
Sebagai salah satu media komunikasi yang berupa produk audio
visual, film dokumenter mempunyai sejarah dalam perkembangannya
hingga saat ini.

Selain itu definisi dari film dokumenter itu sendiri

berubah – ubah dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan film
dokumenter.
Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama
karya Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan (travelogues)
yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Tiga puluh enam tahun kemudian, kata
‗dokumenter‘ kembali digunakan oleh pembuat film dan kritikus film asal
Inggris John Grierson untuk Film Moana (1962) karya Robert Flaherty.
Grierson

berpendapat

dokumenter

merupakan

cara

kreatif

merepresentasikan realitas.2
Film dokumenter berbeda dengan film fiksi, menurut Ira
Konigsberg dokumenter ialah sebuah film yang berkaitan langsung dengan
suatu fakta dan non-fiksi yang berusaha untuk menyampaikan kenyataan
dan bukan sebuah kenyataan yang direkayasa. Film – film seperti ini
peduli terhadap perilaku masyarakat, suatu tempat atau suatu aktivitas.3

2

3

Heru Effendy, Mari Membuat Film, Panduan, Yogyakarta, 2002, hal. 11

Ira Konigsberg, The Complete Film Dictionary, Penguin (Non-Classics), 1998, Edisi
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Film dokumenter, selain mengandung fakta, ia juga mengandung
subyektivitas pembuat. Subyektivitas dalam arti sikap atau opini terhadap
peristiwa. Jadi ketika faktor manusia berperanan, persepsi tentang
kenyataan akan sangat tergantung pada manusia pembuat film dokumenter
itu.4
Seorang pembuat film dokumenter lain yaitu DA. Peransi
mengatakan bahwa film dokumenter yang baik adalah yang mencerdaskan
penonton. Sehingga kemudian film dokumenter menjadi wahana yang
tepat untuk mengungkap realitas, menstimulasi perubahan. Jadi yang
terpenting adalah menunjukkan realitas kepada masyarakat yang secara
normal tidak terlihat realitas itu.5 Dokumenter harusnya dibuat dengan hati
dan bukan hanya dengan pikiran kita saja. Film dokumenter ada untuk
mengubah cara kita merasakan sesuatu.
Film dokumenter dengan menggunakan fakta sebagai bahan
utamanya, berkembang menjadi sebuah bentuk menyampaian pesan yang
tidak hanya secara faktual dan naratif, tapi juga argumentatif.
Kelebihan dari video atau media rekam audio visual lainnya
adalah kemampuannya yang bukan hanya sekedar menceritakan (to tell),
tetapi juga menunjukkan (to show). Sama dengan film fiksi, film
dokumenter sebisa mungkin dibuat dengan tujuan untuk membawa
4

5

Marselli Sumarno, Dasar-dasar Apresiasi Film, PT Gramedia Widiasarana Indonesia,
Jakarta, 1996, hal. 13
Ibid , hal 15
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audiensnya ke dalam pengalaman sebagaimana terlihat jikalau mereka
berada di posisi yang sama. Unsur dramatik juga menjadi bagian penting
dalam film dokumenter.
Dalam film dokumenter, gaya atau bentuk pendekatan dapat
dibagi ke dalam beberapa bagian. Beberapa bagian ini merupakan sebuah
ringkasan dari perkembangan film dokumenter dari masa ke masa. Bagian
tersebut adalah Expository Documentary, Cinema Verite/ Direct Cinema
Documentary, Reflexive Documentary dan Performative Documentary.
Gaya Expository menampilkan pesannya kepada penonton secara
langsung, baik melalui presenter ataupun dalam bentuk narasi. Kedua
bentuk tersebut tentunya akan berbicara sebagai orang ketiga kepada
penonton secara langsung (ada kesadaran bahwa mereka sedang
menghadapi penonton/banyak orang). Mereka juga cenderung terpisah dari
cerita dalam film. Mereka cenderung memberikan komentar terhadap apa
yang sedang terjadi dalam adegan, ketimbang menjadi bagian darinya. Itu
sebabnya, pesan atau point of view dari expository dielaborasi lebih pada
sound track ketimbang visual. Jika pada film fiksi gambar disusun
berdasarkan kontinuitas waktu dan tempat yang berasaskan aturan tata
gambar, maka pada dokumenter yang berbentuk expository, gambar
disusun sebagai penunjang argumentasi yang disampaikan oleh narasi atau
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komentar presenter. Itu sebabnya, gambar disusun berdasarkan

narasi

yang sudah dibuat dengan prioritas tertentu.6
Produksi film dokumenter gaya Cinema Verite atau Direct
Cinema , jelas, menuntut persiapan yang sangat sungguh – sungguh dan
mantap. Analisis dan perhitungan manajemen untuk lama waktu produksi
dan biaya tidak boleh meleset. Prinsipnya gaya ini, penyusunan skenario
formal dianggap tidak penting, mengingat yang diutamakan adalah
peristiwa yang terjadi, bukannya kenapa atau bagaimana jalannya cerita
dari suatu peristiwa. Sepintas antara Cinema Verite dan Direct Cinema
terlihat adanya persamaan dan gaya. Yang membedakan di antara
keduanya adalah: dalam membangun dramatika atau konflik, Cinema
Varite terlihat lebih agresif, sementara Direct Cinema memilih pasif.7
Dalam Reflexive Documentary, Pada 1922, Vertov menampilkan
manifestasinya dengan sebutan Kino-Pravda. Dalam terjemahan harafiah
Bahasa Inggris sama dengan film truth. Film kebenaran. Vertov
menyatakan, ―kamera merupakan mata film, dan film dokumenter bukan
menceritakan sesuatu realitas objektif, mekainkan suatu realitas berdasark
an apa yang terlihat dan terekam dalam film. ―Mata film disebutnya KimEye, Kino Glaz.8

6

Ilisa Barbash, Cross-Cultural Filmaking , Berkeley, University of California Press,
1997, Hal 17
7

Gerzon Ron Ayawaila, M.Sn, S.Sn, Dokumenter Dari Ide Sampai Produksi, FFTV-IKJ
PRESS, Jakarta, 2008, hal 17
8

Ibid, hal 14
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Yang terakhir adalah Performative Documentary, menekankan
aspek subjektif atau ekspresif dari keterlibatan pembuat film sendiri
dengan subjek; berusaha untuk menaikkan respon penonton untuk terlibat.
Menolak gagasan tentang objektivitas dalam mendukung kebangkitan dan
mempengaruhi.9
“If you read popular reviews or watch television coverage of
entertainment, you will notice that reporters make frequent
reference to film’s genres, because they know that most members
of the public will easily grasps what they are referring to.”10(Jika
anda membaca majalah populer atau menonton televisi mengenai
ulasan dunia hiburan, Anda akan menyadari bahwa wartawan
berkali-kali membuat genre film, karena mereka menyadari
bahwa anggota masyarakat akan lebih mudah menangkap film
yang mereka inginkan).
Dalam film dokumenter juga dibagi lagi menjadi beberapa genre
sama halnya dengan film fiksi . Genre berasal dari bahasa Perancis, yang
memiliki arti jenis atau ragam. Mencuplik dari buku yang berjudul
Dokumenter : Dari Ide Sampai Produksi, Gerzon R. Ayawaila membagi
genre film dokumenter menjadi dua belas jenis, yaitu
a.

Laporan perjalanan
Jenis ini awalnya adalah dokumentasi antropologi dari
para

ahli

etnolog

atau

etnografi.

Namun

dalam

perkembangannya bisa membahas banyak hal dari yang
paling penting hingga yang remeh-temeh, sesuai dengan
pesan dan gaya yang dibuat. Istilah lain yang sering
9

Bill Nichols, Introduction to Documentary, Indiana University Press, USA, 2010, hal
32
10

David Bordwell & Kristin Thompson,commit
Film Artto
anuser
Introduction, New York, McGraw –

Hill Companies. Inc, 2004, hal 110

13
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

digunakan untuk jenis dokumenter ini adalah travelogue,
travel film, travel documentary dan adventures film.
b.

Sejarah
Dalam film dokumenter, genre sejarah menjadi salah satu
yang sangat kental aspek referential meaning-nya (makna
yang sangat bergantung pada referensi peristiwanya)
sebab keakuratan data sangat dijaga dan hampir tidak
boleh ada yang salah baik pemaparan datanya maupun
penafsirannya.

c.

Potret/biografi
Sesuai dengan namanya, jenis ini lebih berkaitan dengan
sosok seseorang. Mereka yang diangkat menjadi tema
utama biasanya seseorang yang dikenal luas – di dunia
atau masyarakat tertentu – atau seseorang yang biasa
namun memiliki kehebatan, keunikan ataupun aspek lain
yang menarik.

d.

Nostalgia
Film–film jenis ini sebenarnya dekat dengan jenis sejarah,
namun biasanya banyak mengetengahkan kilas balik atau
napak tilas dari kejadian–kejadian dari seseorang atau satu
kelompok.
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e.

Rekonstruksi
Dokumenter jenis ini mencoba memberi gambaran ulang
terhadap peristiwa yang terjadi secara utuh. Biasanya ada
kesulitan tersendiri dalam mempresentasikannya kepada
penonton

sehingga

harus

dibantu

rekonstruksi

peristiwanya
f.

Investigasi
Jenis

dokumenter

ini

memang

kepanjangan

dari

investigasi jurnalistik. Biasanya aspek visualnya yang
tetap ditonjolkan. Peristiwa yang diangkat merupakan
peristiwa yang ingin diketahui lebih mendalam, baik
diketahui oleh publik ataupun tidak.
g.

Perbandingan dan kontradiksi
Dokumenter ini mengetengahkan sebuah perbandingan,
bisa dari seseorang atau sesuatu.

h.

Ilmu pengetahuan
Film dokumenter genre ini sesungguhnya yang paling
dekat dengan masyarakat Indonesia, jenis ini bisa terbagi
menjadi sub-genre, yaitu Film Dokumenter Sains, Film
Instruksional.

i.

Buku harian
Seperti halnya sebuah buku harian, maka film ber–genre
ini juga mengacu pada catatan perjalanan kehidupan
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seseorang yang diceritakan kepada orang lain. Tentu saja
sudut pandang dari tema–temanya menjadi sangat
subjektif sebab sangat berkaitan dengan apa yang
dirasakan subjek pada lingkungan tempat dia tinggal,
peristiwa yang dialami atau bahkan perlakuan kawan–
kawannya terhadap dirinya. Dari segi pendekatan film
jenis memiliki beberapa ciri, yang pada akhirnya banyak
yang

menganggap

gayanya

konvensional.

Struktur

ceritanya cenderung linear serta kronologis, narasi
menjadi unsur suara lebih

banyak digunakan serta

seringkali mencantumkan ruang dan waktu kejadian yang
cukup detil.
j.

Musik
Sesuai namanya genre ini meceritakan tentang sesuatu
yang berhubungan dengan musik. Genre musik memang
tidak setua genre yang lain, namun pada masa 1980
hingga sekarang, dokumenter jenis ini sangat banyak
diproduksi.

Film dokumenter sendiri memiliki fungsi secara umum sebagai
media menyampaikan suatu kebenaran. Selain itu secara spesifik film
dokumenter dapat menyampaikan suatu sudut pandang, suatu propaganda
yang kuat, dan suatu konflik kepentingan.
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Ilmu sosial bisa menjadi tema yang menarik untuk diangkat ke
dalam film dokumenter. Ada begitu banyak kajian-kajian dari ilmu sosial
yang sangat dekat dengan persoalan di masyrakat, mulai dari persoalan
kemiskinan, korupsi, persoalan lingkungan, diskriminasi dan lainnya. Saat
ini ilmu sosial telah merasuk ke dalam lingkungan yang ada di sekeliling
kita, sehingga menyusun kajian ilmu sosial tidak selalu berarti harus pergi
ke tempat-tempat terpencil di mana suku-suku terasing berada.

C. DISKRIMINASI
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata diskriminasi
adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan
warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb). Sedangkan
diskriminasi menurut Theodorson & Theodorson, diskriminasi adalah
ketidak seimbangan atau ketidak adilan yang ditujukan oleh orang atau
kelompok lain yang biasanya bersifat kategorikal, atau

atribut-atribut

khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan
kelas-kelas

sosial.11

Hal

tersebut

terjadi

di

karenakan

adanya

penggambaran dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya
dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku
mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi.

11

Theodorson, George A, and Achilles G. Theodorson ,A Modern Dictionary of
commit to user
Sociology, 1979, hal 115-116

17
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mencetuskan tentang
batasan dalam diskriminasi, yaitu: Diskrimasi mencakup perilaku apa saja,
yang

berdasarkan

perbedaan

yang

dibuat

secara

alamiah

atau

pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan
kemampuan individu atau jasanya.
Sedangkan jika menilik mengenai definisi diskriminasi, menurut UU
HAM No 39/1999 menyatakan, diskriminasi adalah setiap pembatasan,
pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan
pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan,
politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan,
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan
lainnya.
Saat menyebut atau mendengar kata diskriminasi, maka disitu
terdapat beberapa arti yang mengarah pada bagaimana suatu perlakuan
berbeda yang diterapkan. Tiap tindakan yang digolongkan sebagai
diskriminasi selalu menempatkan seseorang pada posisi korban atau
pelaku.
Diskriminasi tidak hanya tergantung pada sikap, pendapat atau
penilaian, akan tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sistem sosial
commit to user
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menempatkan posisi seseorang. Seringkali diskriminasi adalah bentuk dari
pengukuhan sebuah identitas, dimana suatu kelompok ingin mendapatkan
posisi yang lebih unggul. Sehingga tidak mengherankan jika diskriminasi
berkaitan dengan perilaku yang sudah berlangsung lama di masyarakat.
Disaat perilaku tersebut berlangsung timbulah sterotipe atau
anggapan umum yang mewakili pandangan diskriminatif dan yang sudah
terlanjur dikukuhkan oleh sistem sosial serta budaya di masyarakat. Walter
Lippman dalam bukunya Public Opinion, menyatakan kebanyakan
tindakan seseorang bukan dipengaruhi oleh pertimbangan akal sehat
melainkan juga didorong oleh hasil cetakan yang dibentuk sekian lama
sehingga menjadi cara pandang tertentu. Sehingga diskriminasi dapat
dikatakan merupakan kelanjutan dari apa yang memang terlanjur lazim di
masyarakat. Misalnya saja bagaimana membedakan perlakuan antara pria
dan wanita atau antara kaum difabel dengan yang bukan.
Diskriminasi dilakukan tanpa dikontrol oleh siapapun, malahan
berulang kali ditunjang dengan, sikap pasif masyarakat. Sikap pasif ini,
menurut hipotesa, mungkin dilatar-belakangi oleh berbagai penyebab,
yang satu sama lain, berjalinberkelindan. Pertama, apatisme masyarakat
muncul karena timbul penilaian bahwa diskriminasi bukan sesuatu yang
terlarang atau bahkan melanggar hukum. Semua orang tiba-tiba
memaklumi kalau diskriminasi merupakan sesuatu yang wajar bahkan
kadang dibudayakan oleh anggota masyarakat sendiri. Kedua, sistem
commit to user
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sanksi. Ketiga, diskriminasi didukung oleh lemahnya kesadaran kritis pada
tingkatan publik sehingga mereka lebih baik memutuskan diam atau
sengaja membiarkan jika menyaksikan tindakan diskriminasi. Ketiga sebab
diatas juga dipengaruhi oleh belum adanya pendifinisian yang bisa jadi
pegangan masyarakat mengenai apa itu diskriminasi. Meskipun dalam
banyak gambaran dengan mudah orang dapat membuat contoh tentang
perilaku diskriminasi tapi sedikit orang yang bias dijerat oleh hukum
karena melanggar pasal yang bersangkut-paut dengan diskriminasi.12

D. DISKRIMINASI TERHADAP ORANG TULI (AUDISM)
"An attitude based on pathological thinking which results in a
negative stigma toward anyone who does not hear; like racism or
sexism, audism judges, labels, and limits individuals on the basis
of whether a person hears and speaks.”13( Sikap yang didasarkan
pada pemikiran patologis yang menghasilkan stigma negatif
terhadap siapa pun yang tidak bisa mendengar; seperti rasisme
atau seksisme, pelaku audism, label, dan membatasi individu atas
dasar apakah seseorang mendengar dan berbicara).
Audism berasal dari bahasa latin yaitu audire yang berarti untuk
mendengar, dan imbuhan-ism yang berarti sistem praktek, perilaku,
kepercayaan, atau sikap.14 Audism, Istilah ini diciptakan oleh Tom
Humphries dalam ―Communicating across cultures (deaf-hearing) and
12

Disampaikan dalam Workshop II Penyusunan Strategi Kampanye Anti Diskriminasi,
tg. 15-16 Januari 2003 di Hotel Jayakarta
13

Janice Humphrey and Bob J. Alcorn, So you want to be an interpreter?: an
introduction to sign language interpreting (Amarillo, TX: H&H Publishers, 1995), hal 85
14
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language learning‖.15 Audism adalah perlakuan diskriminasi dan stereotipe
yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak bisa mendengar, atau
dengan kata lain percaya dan yakin bahwa orang-orang tuli adalah orangorang yang tidak mampu atau tidak kompeten. Selain itu meyakini bahwa
cara berkomunikasi yang dilakukan antara orang-orang yang bisa
mendengar dan berbicara, lebih baik atau superior dibanding dengan cara
berkomunikasi antara komunitas orang tuli yang harus menggunakan
bahasa isyarat. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dalam
berbagai varian yang meliputi fisik, budaya, dan bahasa. 16
“Audism appears in the form of people who continually judge
deaf people’s intelligence and success on the basis of their ability
in the language of the hearing culture. It appears when the
assumption is made that the deaf person’s happiness depends on
acquiring fluency in the language of the hearing culture. It
appears when deaf people actively participate in the oppression
of other deaf people by demanding of them the same set of
standards, behavior, and values that they demand of hearing
people.”17 (audisme timbul pada sebagian orang yang secara terus
menerus menganggap tingkat pemikiran orang tuli dan
kesuksesannya hanya dilihat dari kemampuan berbahasa dan
budaya orang yang mendengar. Hal ini muncul ketika ada asumsi
yang menyatakan bahwa kebahagiaan orang tuli tergantung dari
kelancaran berbahasa dilihat dari budaya orang mendengar. Dan
audisme juga terjadi ketika orang tuli secara aktif menindas
sesamanya dan menuntut mereka mempunyai pemikiran,
kebiasaan, dan nilai yang sama seperti orang yang mendengar).

15

Doctoral dissertation. Cincinnati, OH: Union Institute and University,1977

16

Ibid

17

H-Dirksen L. Bauman, Audism : Exploring the Metaphysics of Oppression, Journal of
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Audism dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Mereka yang
terlibat dalam audism diistilahkan audists18. Seorang audist pasif ialah
individu yang belum memberikan banyak asumsi mereka tentang orangorang tuli, orang mendengar, atau bahasa isyarat. Orang seperti itu, sering,
hanya berperilaku sedemikian rupa karena mereka tidak diberitahu
perbedaan antara orang tuli dan orang-orang yang bisa mendengar. Orangorang seperti ini umumnya tidak berbahaya, tetapi bagaimanapun tindakan
mereka, dapat menghambat pekerjaan dan pendidikan orang tuli.
Seorang audist aktif adalah orang yang terus terlibat dalam
audism meskipun sudah mendapatkan informasi. Motivasi audist berasal
dari persepsi, karena mereka percaya bahwa lebih baik untuk,
menggunakan

bahasa

mereka

daripada

bahasa

isyarat,

mereka

mempertahankan keyakinan itu dan bahkan kadang-kadang menyangkal
bahwa budaya orang tuli itu ada. 19 Bahkan orang tua dari anak-anak tuli
mungkin saja seorang audists, jika mereka melihat anak-anak mereka
sebatas berbicara nonverbal atau tidak mendengar dan membuat mereka
belajar membaca bibir, berbicara keras, atau hal lain yang tidak benarbenar diperlukan.
Nick Palfreyman, seorang peneliti dan mahasiswa S3 UCLAN di
Inggris, dia menjelaskan beberapa bentuk audism. Audism dalam bentuk

18

Audism FAQ by Gallaudet University

19
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fisik bisa terjadi saat orang tuli mendapatkan perlakuan dari orang
mendengar yang menganggap bahwa orang tuli tidak mampu melakukan
sesuatu pekerjaan atau keterampilan hanya berdasarkan karena orang tuli
tidak bisa mendengar. Audism secara fisik juga bisa terjadi saat orang yang
mendengar melakukan kontak fisik (kekerasan) terhadap orang tuli hanya
karena menganggap orang tuli tidak bisa berbicara. Sebagai contoh kasus
mungkin ketika ada seorang tuli yang melamar pekerjaan, ada seorang
pimpinan perusahaan yang akan langsung menyisihkannya karena
mengganggap orang tuli tidak mampu bekerja layaknya orang mendengar,
dan hanya akan menerima orang yang mendengar. Contoh yang kedua
adalah mungkin saat ada seorang anak tuli yang tidak berbicara pada orang
tuanya, maka orang tua akan memukuli anak tuli tersebut.
Sedangkan audism dalam bentuk budaya bisa terjadi saat orang
tuli mendapatkan perlakuan dari orang mendengar yang menganggap
bahwa bahasa isyarat yang notabene merupakan bahasa ―ibu‖ bagi orang
tuli merupakan bahasa yang kasar, jelek atau tidak layak digunakan.
Bahkan

mungkin

orang

mendengar

akan

melarang

orang

tuli

menggunakan bahasa isyarat.
Bentuk yang berikutnya adalah audism dalam bentuk linguistik,
bisa terjadi saat orang tuli mendapatkan perlakuan dari orang mendengar
yang sudah mengetahui bahwa bahasa isyarat merupakan bahasa yang
digunakan oleh orang tuli, tetapi masih mengharuskan orang tuli untuk
commit to user
berbicara atau membaca bibir. Sebagai contoh kasus, mungkin ada sebuah

perpustakaan.uns.ac.id

23
digilib.uns.ac.id

sekolah khusus orang tuli yang masih mengharuskan muridnya untuk
berbicara atau membaca bibir, padahal hal tersebut tidak disukai oleh
orang tuli. Hal tersebut akan menghambat proses komunikasi yang terjadi.
Audism dapat dilihat dalam dua aspek umum. Pertama adalah
asumsi atau keyakinan bahwa orang yang tuli harus didorong atau bahkan
dipaksa untuk menjadi seperti orang-orang yang tidak tuli . Yang kedua
adalah mengambil kendali atas orang tuli, untuk melemahkan mereka,
dengan membuat keputusan tentang bahasa mereka, pendidikan mereka,
layanan yang mereka butuhkan, dan seterusnya, tanpa masukan dari
seorang orang tuli.

E. DISKRIMINASI TERHADAP ORANG TULI (AUDISM) DI
INDONESIA
Eksistensi jutaan penyandang cacat (difabel) di negeri ini
sungguh sangat prihatin. Bagaimana tidak, mayoritas kaum
difabel kini menjadi sampah masyarakat, sebab keberadaannya
dianggap tidak ada lagi, jadi bahan cemoohan.20
Di Indonesia kondisi sosial orang tuli pada umumya dalam
keadaan rentan, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan
maupun kemasyarakatannya. Masyarakat juga terbentur dengan konsep
pemikiran jaman dahulu, yaitu stigma masyarakat awam mengenai orang
tuli. Ketika masyarakat awam mendengar kata-kata tuli mereka hanya
menunjukkan rasa simpati, dan kemudian di benak mereka, kasihan dan

20

to user
Harian Umum Pelita, Pemberdayaan commit
Jutaan kaum
Difabel, Edisi 20 Januari 2011.

perpustakaan.uns.ac.id

24
digilib.uns.ac.id

hal tersebut menyebabkan orang tuli hanya akan menjadi second class
people. Opini orang tua sendiri yang merasa sangat kasihan dengan anakanak orang tuli, sampai seolah - olah bagaikan anak yang betul-betul
invalid juga semakin membuat semakin parahnya keadaan ini.
Bahkan ada sebagian orang yang beranggapan orang tuli itu bisu,
tidak bisa diajak bicara/ berkomunikasi, orang tuli tidak dapat sekolah,
maksudnya orang tuli itu tidak dapat belajar, membaca, dan menulis,
seperti halnya pada orang mendengar, orang tuli itu bodoh, orang tuli itu
aneh dan gila, orang tuli itu tidak bisa berkembang, orang tuli itu tidak bisa
bekerja, orang tuli itu tidak dapat diandalkan dan mandiri.
As members of the Deaf community are denied equal access to
opportunity structures (education, employment, and healthcare),
stereotypes about Deaf intelligence, demeanor, and sexuality are
invented. This leads to increased discrimination and further
denial of access to opportunity structures21 (Sebagai bagian dari
orang tuli mereka tidak mendapatkan persamaan hak (dalam
pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan), justru pandangan minor
banyak orang
tentang kepandaian orang tuli, sikap, dan
seksualitas-lah yang ditemukan. Hal ini menyebabkan
peningkatan diskriminasi dan penolakan lebih lanjut terhadap
kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan)
Berdasarkan laporan Duta Besar Amerika Serikat (2008) yang
didasarkan pada data Departemen Sosial, terdapat enam juta orang atau
sekitar 3 persen difabel dari 200 juta penduduk Indonesia. Sementara itu
menurut asumsi data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat
sekitar 10 juta difabel di Indonesia. Data yang diperoleh tersebut belum
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sepenuhnya valid, mengingat masih banyak keberadaan difabel yang
disembunyikan oleh keluarga karena masih dianggap aib.22
Terkadang orang terlalu gampang memberikan ―cap‖ kepada
seseorang atau sesuatu, dan bahayanya ―cap‖ atau stigma yang diberikan
terlontar dengan spontan dan menjadi sebuah opini, bahkan menjadi
sebuah anggapan umum atau stereotype. Stigma atau ―cap‖ yang sering
terlontar dari mulut atau benak kita ketika melihat orang yang ―berbeda‖
dengan mudahnya stigma itu langsung menancap di benak banyak orang.
Setelah ―cap‖ tersebut diterima banyak orang, maka akan tercipta
sebuah ―mindset‖ yang sama. Karena kini kita sudah biasa mendengar
istilah tuli, pada akhirnya mereka hanya menjadi kaum marjinal. Tertutup
sudah kesempatan berkembang untuk mereka. Ada yang secara langsung
melakukan penolakan namun adapula yang secara halus melakukan
penolakan terhadap keberadaan mereka. Orang yang secara terangterangan menolak beranggapan bahwa mereka tidak akan mampu
melakukan sesuatu seperti orang mendengar lainnya. Menurut mereka
hanya buang-buang waktu memberikan kesempatan.
Sebenarnya dalam beberapa undang – undang atau deklarasi –
deklarasi Internasional sudah diatur atau disepakati beberapa hal yang

22
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seharusnya bisa mempermudah orang tuli atau merubah pandangan
masyarakat umum tentang orang tuli.
Undang-undang

No.

4

tahun

1997

menegaskan

bahwa

penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga
memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga
mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan
dan penghidupan.
Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat berhak
memperoleh :
1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang
pendidikan
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan
derajat kecacatan , pendidikan, dan kemampuannya
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan
dan menikmati hasil-hasilnya
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya
5. Rehabilitasi,

bantuan

sosial,

dan

pemeliharaan

taraf

kesejahteraan sosial; dan
6. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat,
kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi
penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan
masyarakat.
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Definisi di atas tak jauh berbeda dengan definisi dalam
Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975) yang menegaskan
bahwa penyandang cacat (disabled persons) means any person unable to
ensure by himself or herself, wholly or partly, the necessities of a normal
individual and/or social life, as a result of deficiency, either congenital or
not, in his or her physical or mental capabilities.
Menegaskan bahwa penyandang cacat berhak untuk memperoleh
upaya-upaya (dari pihak lain) yang memudahkan mereka untuk menjadi
mandiri/ tidak tergantung pada pihak lain.

Mereka juga berhak

mendapatkan pelayanan medis, psikologis dan fungsional, rehabilitasi
medis

dan

sosial,

pendidikan,

pelatihan

ketrampilan,

konsultasi,

penempatan kerja, dan semua jenis pelayanan yang memungkinkan
mereka untuk mengembangkan kapasitas dan ketrampilannya secara
maksimal sehingga dapat mempercepat proses reintegrasi dan integrasi
sosial mereka.
Selain itu, dalam hal pekerjaan, hendaknya orang tuli juga bisa
disamakan posisinya dengan yang mendengar, karena dalam UUD 1945
pasal 27 ayat 2 telah dijelaskan bahwa ―Tiap-tiap warga Negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan‖.
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F. BAHASA SEBAGAI BENTUK KOMUNIKASI VERBAL

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang
menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang
kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha
– usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain
secara lisan. Bahasa juga dapat dianggap sebagai suatu sistem kode
verbal.23

Bahasa dibentuk dari kaidah aturan dan pola yang tidak boleh
dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang
terjadi. Kaidah, aturan dan pola-pola yang dibentuk mencakup bunyi,
bentuk dan struktur kalimat. Agar komunikasi yang dilakukan berjalan
lancar dengan baik, penerima dan pengirim bahasa harus harus menguasai
bahasanya. Maka jika salah satu dari penerima atau pengirim tidak
menguasai bahasa yang mereka gunakan, yang terjadi adalah komunikasi
tidak akan berjalan lancar karena ada hambatan

Sedangkan menurut Tarigan (1989:4), memberikan dua definisi
bahasa. Pertama, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barang kali
juga untuk sistem generatif. Kedua, bahasa adalah seperangkat lambanglambang mana suka atau simbol-simbol arbitrer.24 Lain halnya Walija

23

Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Bandung, Remadja Rosdakarya,
2005), hal. 237
24
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(1996:4), mengungkapkan definisi bahasa ialah komunikasi yang paling
lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan
dan pendapat kepada orang lain.25

Menurut Larry L. Barker (dalam Deddy Mulyana,2005), bahasa
mempunyai tiga fungsi: penamaan (naming atau labeling), interaksi, dan
transmisi informasi.

1. Penamaan

atau

penjulukan

merujuk

pada

usaha

mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan menyebut
namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi.
2. Fungsi interaksi menekankan berbagi gagasan dan emosi, yang
dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan
kebingungan.
3. Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang lain,
inilah yang disebut fungsi transmisi dari bahasa. Keistimewaan
bahasa sebagai fungsi transmisi informasi yang lintas-waktu,
dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan,
memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi kita.

Cansandra L. Book (1980), dalam Human Communication:
Principles, Contexts, and Skills, mengemukakan agar komunikasi kita
berhasil, setidaknya bahasa harus memenuhi tiga fungsi, yaitu:
25

Walija, Bahasa Indonesia dalam Perbincangan, Jakarta, IKIP Muhammadiyah Jakarta
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1. Mengenal dunia di sekitar kita. Melalui bahasa kita mempelajari
apa saja yang menarik minat kita, mulai dari sejarah suatu bangsa
yang hidup pada masa lalu sampai pada kemajuan teknologi saat
ini.
2. Berhubungan dengan orang lain. Bahasa memungkinkan kita
bergaul dengan orang lain untuk kesenangan kita, dan atau
mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan kita. Melalui bahasa
kita dapat mengendalikan lingkungan kita, termasuk orang-orang di
sekitar kita.
3. Untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Bahasa
memungkinkan kita untuk lebih teratur, saling memahami
mengenal diri kita, kepercayaan-kepercayaan kita, dan tujuantujuan kita.

Berbicara tentang komunikasi verbal, yang porsinya hanya 35%
dari keseluruhan komunikasi kita, banyak orang yang tidak sadar bahwa
bahasa itu terbatas. Keterbatasan bahasa tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut.26

1. Keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek.

26

Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Bandung, Remadja Rosdakarya,
2005), hal. 245
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Kata-kata adalah kategori-kategori untuk merujuk pada objek
tertentu: orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan sebagainya.
Tidak semua kata tersedia untuk merujuk pada objek. Suatu kata
hanya mewakili realitas, tetapi buka realitas itu sendiri. Dengan
demikian,

kata-kata

pada

dasarnya

bersifat

parsial,

tidak

melukiskan sesuatu secara eksak.

2. Kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual.

Kata-kata bersifat ambigu, karena kata-kata merepresentasikan
persepsi dan interpretasi orang-orang yang berbeda, yang menganut
latar belakang sosial budaya yang berbeda pula. Kata berat, yang
mempunyai makna yang nuansanya beraneka ragam. Misalnya:
tubuh orang itu berat; kepala saya berat; ujian itu berat; dosen itu
memberikan sanksi yang berat kepada mahasiswanya yang
nyontek.

3. Kata-kata mengandung bias budaya.

Bahasa terikat konteks budaya. Oleh karena di dunia ini terdapat
berbagai kelompok manusia dengan budaya dan sub budaya yang
berbeda, tidak mengherankan bila terdapat kata-kata yang
(kebetulan) sama atau hampir sama tetapi dimaknai secara berbeda,
atau kata-kata yang berbeda namun dimaknai secara sama.
Konsekuensinya, dua orang yang berasal dari budaya yang berbeda
commit to user
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boleh

jadi

mengalami

kesalah

pahaman

ketika

mereka

menggunakan kata yang sama. Misalnya kata awak untuk orang
Minang adalah saya atau kita, sedangkan dalam bahasa Melayu (di
Palembang dan Malaysia) berarti kamu.

Komunikasi sering dihubungkan dengan kata Latin communis yang
artinya sama. Komunikasi hanya terjadi bila kita memiliki makna
yang sama. Pada gilirannya, makna yang sama hanya terbentuk bila
kita memiliki pengalaman yang sama. Kesamaan makna karena
kesamaan pengalaman masa lalu atau kesamaan struktur kognitif
disebut

isomorfisme.

Isomorfisme

terjadi

bila

komunikan-

komunikan berasal dari budaya yang sama, status sosial yang sama,
pendidikan yang sama, ideologi yang sama; pendeknya mempunyai
sejumlah maksimal pengalaman yang sama. Pada kenyataannya
tidak ada isomorfisme total.

4. Percampuranadukkan fakta, penafsiran, dan penilaian.

Dalam berbahasa kita sering mencampuradukkan fakta (uraian),
penafsiran (dugaan), dan penilaian. Masalah ini berkaitan dengan
dengan kekeliruan persepsi. Contoh: apa yang ada dalam pikiran
kita ketika melihat seorang pria dewasa sedang membelah kayu
pada hari kerja pukul 10.00 pagi? Kebanyakan dari kita akan
menyebut orang itu sedang bekerja. Akan tetapi, jawaban
user
sesungguhnya bergantungcommit
pada: toPertama,
apa yang dimaksud

33
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

bekerja? Kedua, apa pekerjaan tetap orang itu untuk mencari
nafkah? Bila yang dimaksud bekerja adalah melakukan pekerjaan
tetap untuk mencari nafkah, maka orang itu memang sedang
bekerja. Akan tetapi, bila pekerjaan tetap orang itu adalah sebagai
dosen, yang pekerjaannya adalah membaca, berbicara, menulis,
maka membelah kayu bakar dapat kita anggap bersantai baginya,
sebagai selingan di antara jam-jam kerjanya.

Syamsuddin,

memberi pengertian bahasa adalah alat yang

dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatanperbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi.27
Secara umum berkomunikasi dianggap menjadi ciri khas manusia sebagai
makhluk sosial. Manusia membutuhkan komunikasi satu sama lain untuk
dapat saling berinteraksi dan dapat saling mengerti maksud dan keinginan
orang lain. Pada manusia yang mempunyai ketidaksempurnaan pada panca
indera, tentu berkomunikasi secara normal akan sulit dilakukan, terutama
pada orang tuli yang tidak dapat menggunakan indera pendengarnya secara
penuh, akan sulit mengembangkan kemampuan berbicara, sehingga
mereka menggunakan bahasa isyarat untuk memecahkan masalah tersebut.

27

Syamsuddin, A.R. Sanggar Bahasa Indonesia, Jakarta, Universitas Terbuka
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G. BAHASA

ISYARAT

SEBAGAI

BENTUK

KOMUNIKASI

NONVERBAL

More often nonverbal communication occurs unconsciously.
People are not aware of the fact that besides their verbal
communication the nonverbal gestures also transmit a potent
message. The body language, eye contact, physical appearance,
and tone of voice provide meaningful information to the audience.
Nonverbal communication is deemed much reliable and effective
in comparison to verbal communication as it gives additional
support to the verbal communication.28 (Komunikasi nonverbal
lebih sering terjadi secara tidak sadar. Orang-orang tidak
menyadari fakta bahwa selain komunikasi verbal mereka, gerakan
nonverbal juga mengirimkan pesan yang kuat. Bahasa tubuh,
kontak mata, penampilan fisik, dan nada suara memberikan
informasi yang berarti untuk penonton. Komunikasi nonverbal
dianggap jauh lebih dapat diandalkan dan efektif dibandingkan
dengan komunikasi verbal karena memberikan dukungan
tambahan untuk komunikasi verbal)
Onong membagi proses komunikasi menjadi dua tahap, yakni
secara primer dan sekunder.29 Proses Komunikasi secara primer adalah
proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang
lain dengan menggunakan lambing (symbol) sebagai media. Lambang
sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat,
gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu
―menerjemahkan‖ pikiran dan atau perasaan komunikator kepada
komunikan.

28

International Journal, Dr. Muhammad Naeem Butt, Dr. Mohammad Iqbal, Tehmina
Farooq, A Study Of Teachers’ Perception About The Significance Of Body Language As
An Effectual Teaching Technique, Sarhad University of Science & Information
Technology 6 Nov 2011
29

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, Bandung: Remaja
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Komunikasi

merupakan

paket

isyarat,

masing-masing

memperkuat yang lain. Bila isyarat komunikasi saling bertentangan, kita
menerima pesan yang kontradiktif. Komunikasi merupakan proses
penyesuaian dan terjadi hanya jika komunikator menggunakan sistem
isyarat yang sama.30 Komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi
merupakan

proses,

komponen-komponennya

saling

terkait

dan

komunikator beraksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan yang utuh. 31
Kita mempersepsi manusia tidak hanya melalui bahasa verbal,
melainkan juga melalui bahasa nonverbal. Menurut Larry A. Samovar dan
Richard E. Porter, komunikasi nonverbal menyangkut semua rangsangan
(kecuali rangangan verbal) dalam suatu setting komunikasi yang
dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang
mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima; baik
perilaku yang disengaja atau tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa
komunikasi secara keseluruhan.32
Kita tidak menyadari bahwa pesan-pesan nonverbal yang kita
lakukan bermakna bagi orang lain. Studi yang dilakukan oleh Albert
Mahrabian (1971) menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari
pembicaraan orang hanya 7 persen dari bahasa verbal, 38 persen dari vocal

30

Joseph A Devito, Komunikasi Antar Manusia, Jakarta: Profesional Books, 1997, hal 4041.
31

32

Ibid, hal 47.

Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung, Remaja
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suara dan 55 persen dari ekspresi muka. Ia juga menambahkan jika terjadi
pertentangan antara apa yang di ucapkan seseorang dengan perbuatannya,
maka orang lain cenderung percaya pada hal-hal bersifat nonverbal.33
Komunikasi nonverbal adalah setiap bentuk perilaku manusia
yang langsung dapat diamati oleh orang lain dan yang mengandung
informasi tertentu tentang pengirim atau pelakunya (Johnson, 1981).
Komunikasi nonverbal sendiri dapat diklasifikasikan dalam
beberapa bagian. Seperti yang diungkapkan Jurgen Ruesch dalam Deddy
Mulyana. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar mengklasifikasikan isyarat
nonverbal menjadi tiga bagian , pertama, bahasa tanda (sign language),
kedua bahasa tindakan (action language), dan yang ketiga adalah bahasa
objek (object language).
Adapun fungsi komunikasi nonverbal menurut Mark L.Knapp
dalam buku Nonverbal Communication in Human Interaction adalah :
1. Repetisi-mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan
secara

verbal.

Misalnya,

setelah

saya

menjelaskan

penolakan saya, saya menggelengkan kepala berkali-kali.
2.

Subtitusi

-

menggantikan

lambang-lambang

verbal.

Misalnya, tanpa sekata pun anda berkata. Anda dapat
menunjukan persetujuan dengan mengangguk-angguk,.
33

Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
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3. Kontradiksi – menolak pesan verbal atau memberikan
makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, anda
memuji prestasi kawan anda dengan mencibirkan bibir
anda.
4. Komplemen-melengkapi dan memperkaya makna pesan
nonverbal. Misalnya, air muka anda menunjukan tingkat
penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata.
5. Aksentuasi – menegaskan pesan verbal atau menggaris
bawahinya.

Misalnya,

anda

mengungkapkan

betapa

jengkelnya anda dengan memukul mimbar.
Menurut Dale G. Leathers (1976) yang dikutip oleh Jalaludin
Rakhmat, menyebutkan enam alasan mengapa pesan nonverbal sangat
penting. Pertama, faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna
dalam

komunikasi

interpersonal.

Ketika

kita

mengobrol

atau

berkomunikasi tatap muka, kita banyak menyampaikan gagasan dan
pikiran kita lewat pesan-pesan nonverbal. Pada gilirannya orang lain pun
lebih banyak ―membaca‖ pikiran kita lewat petunjuk-petunjuk nonverbal.
Menurut Birdwhistell,‖barangkali tidak lebih dari 30% sampai 35% makna
sosial percakapan atau interaksi dilakukan dengan kata-kata.‖ Sisanya
dilakukan dengan pesan nonverbal. Mehrabian, penulis The Silent
Message, bahkan memperkirakan 93% dampak pesan diakibatkan oleh
pesan nonverbal. Dalam konteks ini juga kita dapat memahami mengapa
commit to user
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kalimat-kalimat yang tidak lengkap dalam percakapan masih dapat diberi
arti. Anda maklum apa yang dimaksud oleh rekan anda ketika ia
melukiskan kecantikan seorang wanita dengan kalimat yang tidak selesai,
‖Pokoknya…….,‖ ketika anda melihat gerak kepala, tubuh dan tangannya.
Kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan
nonverbal ketimbang pesan verbal. Anda boleh menulis surat kepada pacar
anda dan mengungkapkan gelora kerinduan anda. Anda akan tertegun,
Anda tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu
yang begitu mudah diungkapkan melalui pesan nonverbal. Bagaimana
harus anda tuliskan dalam surat Anda getaran suara, tarikan napas,
kesayuan mata, dan detak jantung? Menurut Mehrabian dalam buku
Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels,
hanya 7% perasaan kasih sayang dapat dikomunikasikan dengan kata-kata.
Selebihnya, 38% dikomunikasikan lewat suara, dan 55% dikomunikasikan
melalui ungkapan wajah (senyum, kontak mata, dan sebagainya).
Ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang
relatif bebas dari penipuan, distorsi dan kerancuan. Pesan nonverbal jarang
dapat diatur oleh komunikator secara sadar. Sejak Zaman Prasejarah,
wanita selalu mengatakan ―tidak‖ dengan lambang verbal, tetapi pria
jarang tertipu. Mereka tahu ketika ―tidak‖ diucapkan, seluruh anggota
tubuhnya mengatakan ―ya‖. Dalam situsi yang ―double binding‖ – ketika
pesan nonverbal bertentangan dengan pesan verbal – orang bersandar pada
pesan nonverbal.
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Keempat, pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif
yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas
tinggi. Fungsi metakomunikatif artinya memberikan informasi tambahan
yang memperjelas maksud dan makna pesan. Diatas telah disebutkan
bahwa pesan nonverbal mempunyai fungsi repetisi, substitusi, kontradiksi,
komplemen dan aksentuasi. Semua ini menambah kadar informasi dalam
penyampaian pesan.
Kelima, pesan nonverbal merupakan cara berkomunikasi yang
lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Dari segi waktu, pesan
verbal sangat tidak efisien. Diperlukan lebih banyak waktu untuk
mengungkapkan pikiran kita secara verbal daripada secara nonverbal.
Keenam, pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling
tepat. Ada situasi komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkan
gagasan atau emosi secara tidak langsung. Sugesti disini dimaksudkan
menyarankan sesuatu kepada orang lain secara implisit (tersirat). Sugesti
paling efektif disampaikan melalui pesan nonverbal.
Dari beberapa penjelasan diatas dapat dilihat bahwa bahasa
isyarat merupakan suatu bentuk komunikasi nonverbal. Bahasa isyarat
adalah bahasa yang digunakan kaum tuli, yang mengutamakan bahasa
nonverbal karena menggunakan bahasa tubuh, dan gerak bibir, bukannya
suara, untuk berkomunikasi. Biasanya dengan mengkombinasikan gerak
tangan,lengan, dan tubuh, serta ekspresi wajah untuk mengungkapkan
pikiran mereka.
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Menurut Clark (1999), bahasa isyarat ialah satu kaedah
komunikasi yang menggunakan simbol – simbol tanpa menggunakan suara
atau dikenali sebagai non – verbal communication. Simbol – simbol yang
digunakan boleh merupakan pergerakan tangan dan anggota badan yang
lain, mimik muka, gambar, simbol – simbol atau isyarat yang mempunyai
makna tertentu dan boleh difahami oleh kedua – dua pihak yaitu penutur
dan penerima.

Menurut Owen dalam Stiawan (2006:1), menjelaskan definisi
bahasa yaitu bahasa dapat didefenisikan sebagai kode yang diterima secara
sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui
kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol
yang diatur oleh ketentuan. Penerimaan sosial akan keberadaan suatu
bahasa, kode atau simbol sangat berpengaruh terhadap pengguna bahasa
tersebut. Sementara pada saat ini kondisi sosial masih banyak yang belum
menerima bahasa isyarat yang terdiri dari kode atau simbol, hal tersebut
akan menyebabkan si pengguna terpojokkan dan menimbulkan masalah
sosial. Seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi karena pada pasal 5
Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with
Disabilities 1993 menjelaskan bahwa Negara harus mengakui dan
menjamin aksesibilitas para penyandang cacat melalui melakukan upayaupaya untuk memberikan akses terhadap informasi dan komunikasi para
penyandang cacat.
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Jika dilihat dari definisi bahasa maupun bahasa isyarat,
hendaknya bahasa isyarat bisa diterima masyarakat. Hal tersebut
dikarenakan bahasa isyarat memenuhi beberapa kriteria dari definisi
bahasa yaitu, bahasa ini digunakan untuk berkomunikasi, fungsinya
sebagai media menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat
kepada orang lain, selain itu juga menggunakan simbol – simbol yang
dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan.
Posisi bahasa isyarat untuk diakui di dalam masyarakat juga
diperkuat dengan Gorys Keraf (2001:3-8) yang menyatakan bahwa ada
empat fungsi bahasa, yaitu:
1. Alat untuk menyatakan ekspresi diri
Bahasa menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang
tersirat di dalam dada kita, sekurang-kurangnya untuk
memaklumkan keberadaan kita.
2. Alat komunikasi
Bahasa

merupakan

saluran

perumusan

maksud

yang

melahirkan perasaan dan memungkinkan adanya kerjasama
antarindividu.
3. Alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial
Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang
memungkinkan
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pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian
dalam pengalaman tersebut, serta belajar berkenalan dengan
orang-orang lain.
4. Alat mengadakan kontrol sosial
Bahasa merupakan alat yang dipergunakan dalam usaha
mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain.
Bahasa juga mempunyai relasi dengan proses-proses
sosialisasi suatu masyarakat.
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BAB III
VISI, MISI, dan TUJUAN PENGGARAPAN
A. VISI
Memberikan pemahaman kepada orang – orang yang berada di
sekitar orang tuli secara khusus, dan masyarakat secara umum, bahwa
hendaknya memberikan hak yang sama dan tidak memandang sebelah
mata terhadap orang tuli.
B. MISI
Menggambarkan bahwa orang tuli bisa melakukan apa yang
dilakukan oleh orang mendengar. Sehingga mereka bisa menepis
anggapan penganut audism di masyarakat yang memandang sebelah mata
tentang keberadaan mereka.
C. TUJUAN PENGGARAPAN
1.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu
Komunikasi.

2.

Membuat sebuah karya tugas akhir yang bermanfaat dan dapat
memberikan sumbangsih serta perubahan positif pada masyarakat.

3.

Memberikan gambaran, bahwa sikap audism tidak menguntungkan
orang tuli.
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4.

Memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa orang tuli pun
bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat, bila
masyarakat mau memahami dan memberi mereka kesempatan untuk
membuka diri.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV
TAHAPAN PEMBUATAN FILM DOKUMENTER

A. TREATMENT
TEMA
Realitas diskriminasi terhadap orang tuli (audism) di masyarakat.
IDE
Penjelasan tentang diskriminasi terhadap orang tuli (audism) dan
penggambaran bagaimana perlakuan diskriminasi terhadap orang tuli
(audism) di tengah masyarakat. Menggunakan gaya dokumenter
expository, dengan memasukkan narasi yang dikombinasikan dengan
serangkaian gambar yang bertujuan agar lebih deskriptif dan informatif.
FILM STATEMENT
Masyarakat hendaknya menyadari tentang persamaan hak antara
orang mendengar dengan orang tuli, seringkali orang tuli harus berjuang
mengahadapi perlakuan diskriminasi (audism) yang disadari maupun tidak
disadari dari orang di sekitarnya dan masyarakat tanpa ada kesadaran dari
seluruh elemen masyarakat.
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BAHAN DASAR
Mengumpulkan data-data tertulis dari buku, dan internet,
mengenai perlakuan diskriminasi terhadap tuli . Riset dan observasi
dilakukan dengan terjun ke dalam komunitas mereka yaitu GERKATIN
(Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) , dan juga
melakukan wawancara mendalam terhadap individu yang pernah
mendapatkan perlakuan diskriminasi, serta wawancara dengan beberapa
orang yang concern dengan pemberdayaan orang tuli. Riset visual
dilakukan dengan mengumpulkan video di lapangan.
JUDUL
Lihat Kami Berbicara !
AUDIENS
Masyarakat umum.
LOKASI
Solo Raya.
RINGKASAN SAJIAN
Kaum Tuli merupakan bagian dari masayarakat dan juga
makhluk ciptaan Tuhan. Kaum tuli juga sama dengan orang yang
mendengar (hearing people) mereka mempunyai kebutuhan dan hak yang
sama di dalam masayarakat dan kehidupan.
Seperti kasih sayang di dalam
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keluarga, sosialisasi dalam masyarakat , pendidikan , pekerjaan, serta
masih banyak lagi.
Saat ini masayarakat pada umumnya dan orang – orang di sekitar
tuli pada khususnya masih banyak yang belum sadar dan mengetahui
tentang

kebutuhan dan hak kaum tuli, sehingga banyak perlakuan

diskriminasi (audism) yang terjadi. Di dalam keluarga yang mempunyai
anak tuli masih sering terjadi perlakuan diskriminasi baik disadari maupun
tidak disadari oleh anggota keluarga. Dalam dunia pendidikan juga masih
terjadi perlakuan diskriminasi terhadap orang tuli, mulai dari kesempatan
bersekolah hingga tentang pelarangan penggunaan bahasa isyarat dalam
dunia pendidikan yang notabene bahasa isyarat merupakan bahasa ibu
bagi orang tuli. Begitu juga tentang kesempatan kerja bagi orangi tuli
yang masih sangat sempit, dikarenakan banayak lapangan kerja yang tidak
mau menerima orang tuli, padahal sebenarnya peraturan tentang
penerimaan kerja bagi kaum diffable isudah diatur dalam perundangan di
Indonesia.
Banyaknya perlakuan diskriminasi tersebut di atas sangat
memperihatinkan, karena seharusnya kaum tuli juga mendapatkan hak dan
perlakuan yang sama di masyarakat. Hendaknya masyarakat dan kaum tuli
dapat saling mengerti bahwa persamaan hak tersebut bisa menciptakan
suatu masyarakat inklusi yang diinginkan bersama.
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STORY LINE
 Opening Act
Film ini dibuka dengan gambar kegiatan – kegiatan masyarakat.
Shot-shot penting:
1. Orang tuli
2. Masyarakat Umum
3. Matahari terbit
4. Statement Nick Palfreyman
 Content


Sequence I
Pada sequence ini akan menjelasakan tentang diskriminasi pada
orang tuli (audism).

Shot-shot penting:
-

Wawancara dengan Nick Palfreyman , seorang mahasiswa S3 dan
peneliti dari Inggris

-

Aktivitas Nick Palfreyman

-

Artikel tentang diskriminasi orang tuli

-

Kegiatan sekolah anak tuli
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Sequence II
Pada sequence ini akan berisikan tentang pengakuan dan penjelasan
Bima seorang anak tuli yang mendapatkan perlakuan diskriminasi
(audism) pada lingkup keluarga.

Shot-shot penting:
-

Kegiatan suatu keluarga

-

Orangtua orang tuli

-

Wawancara dengan Bima, orang tuli yang pernah mendapatkan
perlakuan diskriminasi di dalam keluarga.

-

Kegiatan keseharian Bima

-

Rumah Bima

-

Orangtua Bima

-

Lingkungan sekitar rumah Bima



Sequence III
Pada sequence ini akan berisikan tentang pengakuan dan penjelasan
Mohammad seorang tuli yang mendapatkan perlakuan diskriminasi
(audism) pada lingkup pendidikan/sekolah

Shot-shot penting:
-

Sekolah SLB
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-

Murid – murid SLB

-

Kegiatan belajar mengajar di kelas

-

Murid tuli yang dipaksa berbahasa verbal

-

Guru mengajar menggunakan bahasa verbal

-

Kegiatan guru-guru di kantor

-

Wawancara dengan Muhammad, seorang tuli yang pernah
mendapatkan perlakuan diskriminasi di dalam dunia pendidikan



Keseharian Muhammad saat bekerja
Sequence IV
Pada sequence ini akan berisikan tentang pengakuan dan penjelasan
Jayeng seorang tuli yang mendapatkan perlakuan diskriminasi
(audism) pada lingkup pekerjaan.

Shot-shot penting:
- Lowongan pekerjaan di koran
- Lowongan pekerjaan di internet
- Masyarakat umum
- Orang tuli berkomunikasi
- Kegiatan Jayeng bekerja
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- Jayeng mengetik lamaran pekerjaan
- Ijazah Jayeng
- Foto Jayeng saat wisuda


Closing
Pada sequence ini akan berisikan tentang pesan narasumber untuk
masyarakat, konklusi film dan perkenalan identitas narasumber.

Shot-shot penting:
- Perkenalan Identitas semua narasumber
- Masyarakat umum
- Kegitan keseharian narasumber
- Kegiatan belajar mengajar
- Sosialisasi bahasa isyarat
- Orang tuli berkomunikasi
- Statement dari orang tuli

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB V
CATATAN PRODUKSI

Pengerjaan film dokumenter “Lihat Kami Berbicara!” memakan waktu
kurang lebih 14 bulan yang dimulai dari akhir bulan September 2010 dan karya
ini terselesaikan pada awal bulan Januari 2012 dengan rician sebagai berikut :
A. PROSES PRA PRODUKSI
Penyusun mulai tertarik dengan dengan dunia orang tuli di bulan Agustus
tahun 2010, karena pada saat itu penyusun berkesempatan untuk melihat pentas
teater dari teman – teman tuli Jogja yang terkumpul di Deaf Art Community.
Pentas tersebut sangat mengetuk hati penyusun untuk membuat penelitian dan
memfilmkan anak – anak luar biasa tersbut. Sejak saat itu penyusun mulai ingin
tahu dengan dunia tuli.
Penyusun mengawali keingin tahuannya dengan browsing

mencari

artikel dan informasi tentang dunia tuli di internet. Penyusun mencari hal – hal
menarik dari dunia tuli yang sekiranya bisa diangkat menjadi sebuah film
dokumenter yang syarat akan fakta dan didukung dengan nilai artistik, selain itu
penyusun juga mencari tahu tentang tokoh – tokoh yang berpengaruh dalam dunia
tuli.
Setelah itu sekitar bulan September penyusun berkesempatan untuk
bertemu dan mewawancarai Bapak Broto Wijayanto, seorang pemain pantomim
dan seorang guru kesenian yang menjadi pembina dari Deaf Art Community.
Bapak Broto menjelaskan tentang apa saja masalah yang terjadi pada dunia orang
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tuli. Setelah wawancara, penyusun menemukan beberapa fakta yang menarik yang
bisa digali lebih dalam, tetapi ternyata penyusun mengalami kesulitan karena
belum mempunyai nama – nama narasumber yang bisa diwawancarai.
Penyusun sempat berhenti melakukan penelitian selama sekitar dua bulan
karena kehilangan arah tujuan penelitian dan kekurangan informasi narasumber.
Setelah itu penyusun mencoba mencari informasi tentang organisasi orang tuli
yang ada di Kota Solo. Penyusun berhasil menemukannya di situs jejaring sosial
Facebook.
Penyusun menemukan bahwa ada suatu organisasi khusus orang tuli yang
bernama GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia)
cabang Solo. Saat itu penyusun memulai untuk membuat komunikasi dengan
GERKATIN melalui Facebook. Kemudian ketua GERKATIN saat itu Jayeng
Pranoto memberi izin untuk melakukan wawancara di sekretariat GERKATIN di
daerah Kauman Solo.
Saat akan mendatangi sekretariat GERKATIN, penyusun sempat
khawatir dengan media komunikasi yang akan digunakan saat melakukan
wawancara. Pada saat itu penyusun memutuskan untuk membawa media yang
mungkin bisa memudahkan dalam berkomunikasi. Penyusun membawa alat tulis
dan buku, serta laptop, yang mungkin bisa membantu, karena penyusun pada saat
itu tidak bisa berbahasa isyarat.
Ternyata saat pertemuan pertama dengan anggota GERKATIN di
sekretariat, penyusun cukup mendapatkan bantuan dari seorang anggota bernama
Ismail yang bisa sedikit mendengar, juga bisa sedikit berbicara bahasa verbal.
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Pada saat itu penyusun mulai menceritakan tentang maksud kedatangannya. Mulai
saat itu penyusun mulai mengumpulkan beberapa informasi tentang kegiatan
GERKATIN.
Setelah proses pertemuan awal, di Bulan Desember tahun 2010 tersebut
penyusun mulai melakukan penelitian dengan mengikuti beberapa acara
GERKATIN. Tetapi di dalamnya masih terdapat banyak kendala.
Satu bulan berikutnya penyusun sempat merasa kesulitan untuk
melakukan penelitian karena penyusun masih belum bisa bahasa isyarat, dan
belum ada kesempatan untuk belajar bahsa isyarat, yang notabene pasti akan
memudahkan penelitian, karena bahasa isyarat merupakan bahasa orang tuli.
Penyusun sempat tidak bertemu dengan anggota GERKATIN selama kurang lebih
dua bulan. Selama dua bulan tersebut penyusun berusaha untukmenentukan fokus
dari penelitian dan tema apa yang diambil untuk memfilmkan orang tuli.
Penyusun mulai lebih sering browsing untuk menggali fakta – fakta tentang dunia
orang tuli. Saat itu juga penyusun memutuskan untuk meneliti tentang perlakuan
diskriminasi terhadap orang tuli.
Sekitar bulan Maret tahun 2011 ketua GERKATIN yang baru,
Mohammad Isnaeni, menghubungi penyusun untuk meminta tolong dibimbing
dalam pembuatan sebuah film yang akan dibuat oleh anggota GERKATIN
sendiri. Mendengar kabar tersebut penyusun melihat bahwa ada kesempatan untuk
melakukan sebuah pendekatan yang lebih dalam pada anggota GERKATIN. Pada
bulan April tahun 2011, mulailah penyusun membimbing anggota GERKATIN
untuk melakukan proses pembuatan film mulai dara pra produksi hingga pasca
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produksi. Tanpa kemampuan bahasa isyarat , penyusun memberanikan diri untuk
memulai menjelaskan pada orang tuli dengan bahasa verbal. Saat hal tersebut
dilkukan memang belum semua anggota GERKATIN bisa menerima keberadaan
penyusun sebagai orang baru di lingkungan tersebut. Hal tersebut ditunjukkan
dengan sikap acuh saat penyusun berusaha menerangkan tahapan pembuatan film.
Tetapi penyusun berusaha untuk tetap percaya diri dalam mejelaskan materi
pembuatan film.
Pada saat tahap pra produksi sudah selesai maka proses produksi
dilakukan, penyusun mulai untuk mengenal personal dalam GERKATIN dengan
memulai belajar bahsa isyarat yang biasa digunakan sehari. Hal tersebut
diharapkan penyusun bisa menjadi suatu penjembatan dalam mempermudah
proses komunikasi saat penelitian dilakukan. Tidak berhenti sampai situ,
penyusun terus mencoba belajar bahsa isyarat saat proses pasca produksi
dilakukan di rumah penyusun.
Saat proses pra produksi editing berlangsung, banyak anggota
GERKATIN yang mulai mau mengenal penyusun dengan ikut proses editing di
rumah penyusun. Penyusun merasa bahwa hal ini suatu kemajuan positif yang
didapat.
Pada awal Bulan Mei 2011, dalam rangkaian pembuatan film tersebut,
GERKATIN menginginkan untuk membuat Film Dokumenter juga, yang
mengangkat tentang beberapa tokoh pemerhati orang tuli dan juga orang tuli yang
sukses dan mempunyai yayasan khusus pemberdayaan orang tuli. Kedua orang
tersebut adalah Ratnawati Sutedja seorang pemerhati orang tuli yang memiliki
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yayasan Precious One dan Rachmita Harahap seorang tuli yang berprofesi sebagai
dosen di suatu perguruan swasta dan memilik yayasan SEHJIRA yang
memberdayakan orang tuli. Kedua narasumber tersebut berdomisili di Jakarta.
Saat itu Ismail menawari penyusun untuk ikut ke Jakarta dalam proses pembuatan
film dokumenter tersebut. Tanpa panjang lebar penyusun memutuskan untuk ikut
ke Jakarta karena menurut penyusun, hal tersebut bisa memperkaya informasi
penyusun tentang dunia orang tuli.
Di Jakarta penyusun melakukan wawancara dengan narasumber, dan
hasilnya penyusun mendapatkan banyak informasi dan masukan tentang
penelitian dan film yang akan dibuat oleh penyusun.
Pada akhir Bulan Mei tahun 2011 hasil jadi film yang akan digunakan
sebagai media untuk sosialisai bahasa isyarat tersebut diputar. Penyusun
mendatangi acara sosialisasi tersebut dan mendapatkan banayak masukan dari
beberapa tokoh pemerhati orang tuli yang datang di acara tersebut.
Satu bulan kemudian penyusun masih terus belajar bahasa isyarat untuk
memudahkan komunikasi, dan juga mencari informasi tentang karakteristik
beberpa anggota GERKATIN serta mencari informasi tentang latar belakan dan
cerita hidup. Saat itu penyusun berkesempatan bertemu dengan Rossi

orang

mendengar yang membantu GERKATIN sebagai seorang interpreter.
Ternyata Rosi sudah sangat mengenal banyak dari anggota GERKATIN,
juga mengetahui tentang beberapa cerita diskriminasi dari orang tuli yang
merupakan anggota GERKATIN. Dari saat itu penyusun mulai lebih intense
belajar bahasa isyarat dan mulai mengenal beberapa orang tuli lebih dalam.
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Bulan Juni 2011, penyusun berkesempatan lagi untuk mendampingi
anggota GERKATIN membuat film yang kali ini ditujukan untuk lomba. Pada
saat itu banyak anggota GERKATIN yang terlibat tapi masih ada banyak yang
belum mengetahui tentang identitas penyusun.
Pada bulan – bulan berikutnya penyusun mulai mencoba mengenal lebih
dalam beberapa kandiddat orang tuli yang akan dijadikan narasumber dalam film
dokumenter, dengan kemampuan bahasa isyarat yang bertambah, penyusun mulai
mampu berkomunikasi mengguanakan bahasa isyarat dengan orang tuli.
Pada Bulan Oktober 2011 penyusun berkesempatan bertemu dengan
Nick Plafreyman seorang Mahasiswa UCLAN dan peneliti dari Inggris. Penyusun
langsung melakukan wawancara, karena dirasa Nick Palfreyman mampu untuk
menjelaskan tentang diskriminasi pada orang tuli.
Saat

wawancara,

penyusun

menemukan

banyak

informasi

dan

penjelasan, sehingga penyusun memasukkan Nick sebagai salah satu narasumber
dalam film dokumenter. Nick berfungsi sebagai orang yang menjelaskan tentang
diskriminisai orang tuli, berbekal seorang yang berpendidikan tinggi, Nick
mampu memenuhi harapan penyusun dengan menjawab pertanyaan secara lancar,
lugas, dan jeli.
Di bulan Oktober 2011 penyusun memulai memilih narasumber yang
akan dipakai dalam film dokumenter yang akan dibuat. Penyusun mulai lebih
sering melakukan wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan
menggunakan piranti audio video karena hasil wawancara berupa dialog
menggunakan bahasa isyarat.
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Setelah mengumpulkan hasil wawancara dengan mentranskrip, penyusun
mulai menentukan narasumber yang akan diwawancarai di dalam film
dokumenter. Selanjutnya penyusun mulai menulis treatment dan story line untuk
melakukan proses produksi.


Hambatan dalam proses pra produksi :
o Penyusun kesulitan menentukan narasumber yang bisa ditujukan untuk
memperkaya informasi tentang dunia orang tuli, karena penyusun
merupakan orang yang belum pernah mengenal dunia orang tuli
sebelumnya.
o Penyusun merupakan orang baru yang terjun ke dalam dunia orang tuli,
maka proses komunikasi tidak bisa dilakukan dengan

lancar. Hal

tersebut dikarenakan penyusun belum menguasai bahasa isyarat.
o Penyusun tidak mudah dalam melakukan pendekatan kepada orang tuli,
hal tersebut dikarenakan orang tuli tidak akan dengan mudah mau
bercerita pada orang yang baru dikenalnya.
o Adanya kegiatan sehari – hari dari narasumber dan dari penyusun, sering
kali terjadi perbedaan jadwal sehingga pertemuan dengan narasumber
seringkali berubah – ubah jadwal.
B. PROSES PRODUKSI
Di bulan Oktober penyusun mulai melakukan proses produksi hingga
bulan Desember 2001.

Penyusun berusaha memanfaatkan waktu seefisien

mungkin dengan membuat shooting breakdown, tapi dalam prosesnya ada jadwal
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yang tidak sesuai target karena terkait kegiatan dari penyusun , narasumber dan
interpreter.
Proses produksi wawancara dibantu oleh Rosi sebagai interpreter, karena
penyusun merasa beberapa hal masih kurang bisa tersampaikan dengan baik
karena penyusun belum sepenuhnya menguasai bahasa isyarat.
Selama proses produksi wawancara, penyusun juga mengambil gambar
stock shot yang berupa kegiatan sehari – hari dari narasumber, juga bebearpa
gambar stock shot yang telah direncanakan dalam treatment, shooting list juga
shooting script. Tetapi selain hal tersebut penyusun juga menambahkan beberapa
gambar diluar rencana yang dianggap bisa memperkuat pesan yang akan
disampaikan dalam film tersebut.


Hambatan dalam proses produksi
o Penyusun sempat mengulang beberapa wawancara karena dianggap
kurang jelas dalam pemaparan suatu fakta. Sehingga jadwal dari proses
produksi sedikit molor.
o Jadwal keseharian antara penyusun, narasumber, dan interpreter yang
berbeda membuat seringnya penundaan jadwal wawancara dan
pengambilan stock shot.
C. PROSES PASCA PRODUKSI
Dalam proses pasca produksi, penyusun memulainya dengan melakukan

proses capturing semua kaset satu persatu. Setelah itu penyusun melakukan
proses transkrip dimana proses inicommit
ditujukan
untuk mempermudah proses editing
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dan pembuatan naskah, karena di dalam proses ini penyusun memilih statement
mana yang akan digunakan dan yang tidak bisa digunakan dalam film.
Setelah proses transkrip, penyusun mulai melakukan pembuatan editing
script, yang diharapkan bisa mempermudah proses editing. Di dalam proses
editing penyusun melakukan beberapa pergantian versi dari film karena dirasa
beberapa gambar stock shot kurang cocok dengan wawancara.
Dalam film dokumenter ini penyusun menggunakan narasi sebagai unsur
yang menjembatani antara sequence. Oleh karena itu dalam proses pasca produksi
penyusun melakukan proses recording suara yang berupa narasi dan dubbing dari
masing – masing narasumber.
Setelah proses recording selesai, penyusun melakukan proses editing
dengan memasangkan suara dubber sesuai dengan percakapan bahasa isyarat dari
masing – masing narasumber. Dalam proses ini untuk mempercepat dan
memperlancar proses editing, penyusun dibantu oleh seorang interpreter.


Hambatan dalam proses pasca produksi
o Proses penyusunan naskah cukup panjang karena hasil wawancara
narasumber adalah video yang berisi bahasa isyarat, sehingga
penyusun harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk tulisan,
setelah itu baru dirubah lagi menjadi bahasa verbal yang akan di
record menjadi dubbing.
o Perbedaan kecepatan

dari pengucapan bahasa isyarat dengan

bahasa verbal, sering membuat penyusun bingung dalam proses
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editing karena ketidaksesuaian antara gambar wawancara dan
dubbing.
Secara keseluruhan dalam proses produksi film dokumenter “Lihatlah
Kami Berbicara !” penyusun mempunyai beberapa kendala – kendala yang
akhirnya dapat diselesaikan, karena banyaknya dukungan dari beberapa pihak.
Banyak bantuan yang diberikan kepada penyusun, baik berupa dukungan moral,
tenaga dan fikiran, sehingga penyusun bisa menyelesaikan proses pembuatan film
ini.
Penyusun mengharapkan, secara umum film dokumenter ini dapat
menghibur dan menginspirasi masyarakat tentang nilai – nilai sosial. Secara
khusus film ini diharapkan dapat membuat masyarakat mengerti tentang
bagaimana dunia orang tuli, dan menyadarkan bahwa diskriminasi terhadap orang
tuli atau audism menghambat keberlangsungan hidup orang tuli. Semoga harapan
– harapan tersebut segera terealisasikan setelah film ini dapat didistribusikan.
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