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ABSTRAK 

  
Film Dokumenter Televisi This Ability “Bahasa Tak Selalu Kata” mengangkat cerita 

tentang ragam pola komunikasi yang ada di Indonesia, saat ini teman-teman tuli 
memperjuangkan hak atas informasi dan komunikasi di media khususnya dalam penyiaran 
televisi. Film ini menceritakan persoalan pemenuhan hak asasi manusia khusunya dalam hal 
akses komunikasi yang selama ini menjadi hambatan untuk teman-teman tuli, bagaimana 
pemerintah meregulasi dan menyediakan akses informasi dan juga akses komunikasi dalam 
media penyiaran televisi untuk disabilitas tuli, apakah akses komunikasi yang saat ini sudah ada 
sesuai dengan kebeutuhan mereka  ataukah memang selama ini pemenuhan hak asasi untuk 
mereka terabaikan. Berangkat dari masalah itu, teman-teman tuli menggap pemerintah belum 
dapat memenuhi atau memberikan akses informasi yang sesuai dengan peraturan undang-undang 
pemerintah, sehingga membuat teman-teman tuli sulit untuk mengakses informasi dari media 
penyiaran khususnya televisi karena tidak adanya akses baik closed caption maupun juru bahasa 
isyarat. 

Konsep penyutradaraan dalam Film Dokumenter This Ability ini memakai dari 
beberapa konsep pendekatan, konsep gaya, konsep bentuk dan konsep struktur yang digunakan 
oleh sutradara. Dimana  sudut pandang yang dipakai dalam film ini ialah beberapa orang dari 
aktivis tuli, serta dari pemerintahan dalam hal ini adalah KOMNASHAM selaku intansi yang 
mengawasi kebijakan pemerintah apakah sudah sesuai dengan hak asasi manusia dan KOMINFO 
selaku pembuat regulasi di bidang penyiaran. film ini menggunakan konsep observasional tidak 
ada narator, hasil wawancara dari para narasumber lah sutradara membangun cerita ini. 
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Dalam perancangan di paparkan hasil dari perancangan ini berupa Film Dokumenter 
dalam bentuk DVD berdurasi 20 menit, dilengkapi dengan media promosi berupa poster. Media 
promosi disarankan dapat lebih beragam dan di kembangkan secara luas. 
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