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Lomba Videoklip 

“Disabilitas, Hukum dan Keadilan” 
 

Dalam rangka memperingati UN ‘International Day of Persons with Disabilities 3 Desember 
2013 SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) dan Solider Online bekerjasama dengan 
AIPJ  (Australia-Indonesia Partnership for Justice) akan menyelenggarakan lomba video klip 
tentang Disabilitas, Hukum dan Keadilan. Kegiatan ini sebagai terobosan baru untuk 
mengungkap fakta tentang disabilitas serta menjaring aspirasi dan pandangan difabel 
(penyandang disabilitas), keluarga, praktisi hukum dan HAM, dan masyarakat tentang isu-isu 
disabilitas. Karya-karya yang dilombakan akan dinilai oleh dewan juri dari kalangan spesialis 
video klip, aktifis HAM dan Hukum, dan aktivis penyandang disabilitas serta akan dipilih 2 
karya terbaik untuk masing-masing kategori. Karya-karya video klip terbaik akan diunggah 
di www.solider.or.id sebagai media promosi hukum dan keadilan bagi penyandang 
disabilitas. 

 

Tujuan     

1. Memberikan ruang bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepedulian para peserta 
lomba untuk membuat karya-karya video klip tentang disabilitas, hukum dan keadilan 
berdasarkan pengalaman advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM bagi penyandang 
disabilitas. 

2. Menumbuhkan dan memperkuat kreativitas komunitas penyandang disabilitas dalam 
membuat dokumentasi audio visual sesuai dengan pengalamannya dalam 
memperjuangkan keadilan. 

3. Menjaring video klip terbaik sebagai materi kampanye publik  tentang disabilitas hukum 
dan keadilan. 

4. Mengungkap fakta dan kampanye  image  positif tentang penyandang disabilitas. 
 

Output 
1. Video klip untuk materi konten website Solider. 
2. Video klip terbaik untuk materi kampanye publik  tentang disabilitas, hukum dan 

keadilan. 
 

Ketentuan-Ketentuan lomba: 

1. Kategori: 

Lomba dibagi dalam 2 kategori: 

1. Kategori Umum, membuat videoklip dengan tema “HAM dan Disabilitas”  

Kategori ini mengangkat problematika bagaimana penanganan pemenuhan HAM 

bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, 

aksesibilitas dan lain-lain dan bagaimana penanganan persoalan penyandang 

disabilitas berdasarkan Hak Asasi Manusia. 

 

http://www.solider.or.id/
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2. Kategori Khusus, dengan tema “Keadilan Hukum bagi Penyandang 

disabilitas”.  

Fokus pada tema ini menggambarkan pengalaman melakukan pendampingan 

penyandang disabilitas atau advokasi litigasi dan non-litigasi untuk mengakses 

keadilan. Target pesertanya adalah praktisi hukum, pembela HAM, aktivis 

penyandang disabilitas, paralegal, keluarga penyandang disabilitas dan 

masyarakat secara umum. 

2. Ketentuan format Video Klip 

Video yang dilombakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Kategori lomba video klip  diatas bisa diikutsertakan oleh umum baik 

perorangan maupun tim/kelompok. 

b. Hasil karya yang dilombakan harus sesuai dengan tema dan kriteria 

perlombaan akan berpengaruh terhadap penilaian. 

c. Karya videoklip yang diikutsertakan harus orisinil, karya tersebut belum 

pernah diikutsertakan dalam lomba dan belum pernah diunggah atau 

dipublikasikan.  

d. Bebas menggunakan peralatan, bisa kamera,  handycam  dan lain-lain yang 

penting menghasilkan video yang bisa diakses oleh semua termasuk 

penyandang disabilitas. 

Aksesibilitas video klip menjdi nilai tambah dalam penjurian. 

e. Format video klip dibuat dengan ketentuan sebagai beriktu: 

 format video .flv dan .mov , 

 durasi sekitar 5 (lima) menit,   

 resolusi minimal 600 x 800 (dianjurkan 720 x 1280), 

 kapasitas file video maksimal 25 MB. 

f. Videoklip boleh disisipi animasi tambahan bisa teks atau gambar /foto yang 

mendukung videoklip. 

g.  Video yang diikutsertakan dalam lomba menjadi hak panitia, serta dapat 

digunakan untuk kepentingan panitia dengan ketentuan menyertakan nama 

pembuat sebagai pemegang hak cipta. 

h. Orisinalitas (karya asli, bukan jiplakan) dan hak cipta menjadi hak milik 

peserta.  

 

3. Penilaian dan dewan juri: 

Penilaian video dilihat dari kreativitas, orisionalitas ide, kesesuaian konten dengan 

tema dan aksesibilitas bagi publik termasuk penyandang disabilitas dari lintas 

disabilitas.  

Dewan juri terdiri dari: 

a. Pakar Film dan dosen Antropologi,  

b. Pakar Hukum dan HAM,  

c. Aktivis HAM Disabilitas. 
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4. Mekanisme lomba: 

a. Mengirimkan videoklip ke email videoklip.difabel@gmail.com  dengan subject 

LVCDHK (Judul Video – Nama Peserta) disertai scan lampiran sebagai berikut: 

1. Karya videoklip 

2. Scan KTP dan CV Terbaru perorangan atau ketua tim/kelompok.  

3. Dokumen lain,  

 Narasi isi dari video klip 

 Narasi proses produksi videoklip  

 Dibuat dalam format .doc atau .pdf. 

 Poster yang mendukung video klip ini. 

semuanya dirangkum dalam format .zip, 

 Bagi peserta memiliki akses internet terbatas di daerahnya, bisa 

mengirimkan karya dalam bentuk kaset CD ditambah lampiran seperti 

diatas. Dikirim ke: 

SIGAB  

d/a: Jl. Perum SGPLB, Wates Km.3, Yogyakarta 55182,  

Telp./Fax. +62 (0) 274 378461) 

 

b. Tiap peserta lomba boleh mengirimkan lebih dari satu hasil karya dengan 

ketentuan dikirim secara terpisah. 

c. Pengumuman pemenang dipublikasikan melalui www.solider.or.id. 

Konfirmasi pemenang melalui telepon atau email. 

d. Penjurian, penilaian dan keputusan sepenuhnya merupakan hak mutlak 

panitia dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

5. Waktu Lomba: 

a. Penyerahan hasil karya  : Oktober 2013 – 31 Desember 2013, pukul 24.00 

b. Penjurian oleh Dewan Juri  :  2 – 9 Januari 2014 

c. Pengumuman Pemenang  : 10 Januari 2014 

  

6. Ketentuan lain: 

a. Video yang dilombakan tidak mengandung SARA, pornografi, tidak ada unsur 

penistaan dan tidak melanggar hak cipta orang lain.   

b. Suara atau tulisan di videoklip disarankan tidak menggunakan “penyandang 

cacat” tetapi menggunakan “penyandang disabilitas” atau “difabel”. 

 

7. Hadiah: 

  10 karya video klip pilihan akan mendapat kesempatan untuk diunggah ke 

web http://solider.or.id 

    4 Karya video klip terbaik akan mendapatkan hadiah berupa: 

Kategori Umum: 

 Pemenang 1:  Rp. 3.000.000,- 

 Pemenang 2:  Rp. 2.000.000 

Kategori Khusus: 

 Pemenang 1:  Rp. 3.000.000,- 

 Pemenang 2:  Rp. 2.000.000,- 

mailto:videoklip.difabel@gmail.com
http://www.solider.or.id/
http://solider.or.id/
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8. Catatan: 

 Kegiatan lomba ini diselenggarakan oleh SIGAB & Solider bekerjasama dengan 

Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Jakarta. 

 Lomba ini tidak berlaku bagi Pengurus SIGAB, Managemen SIGAB dan 

Management SOLIDER serta keuarganya. 

 

 

 

Penyelenggara Lomba Video Klip 
Lembaga SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel). 
Sekretariat : 
Jl. Wonosari Km.8 Gamelan Sendangtirto Brebah Sleman Yogyakarta. 
 
Korespondensi : 
Perum SGPLB – d/a: Jl. Wates Km.3, Yogyakarta 55182 
Telp./Fax. +62 (0) 274 378461 
www.sigab.org dan www.solider.or.id 
email : sekretariat@sigab.org , info.sigab@gmail.com 
 
Kontak person lomba : 

1. Purwanti hp. 0823 2523 6996 email : purwanti@sigab.org 
2. Brita Putri Utami hp. 085 725 417 333 email : putriutami@sigab.org 
3. Mohammad Ismail hp. 0857 1246 8696 (hanya dengan sms) email :  

trezola@gmail.com 
 

 

 

 

 

http://www.sigab.org/
http://www.solider.or.id/
mailto:sekretariat@sigab.org
mailto:info.sigab@gmail.com
mailto:purwanti@sigab.org
mailto:putriutami@sigab.org
mailto:trezola@gmail.com

