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Marshall McLuhan dalam buku Understanding Media: The Extensions of
Man (1960-an) berujar, "The medium is the message (medium adalah
pesan itu sendiri)." Dia mengindikasikan hubungan simbolis bahwa
medium mempengaruhi pesan yang ingin disampaikan. Bahkan medium
merupakan kelanjutan dari diri kita sendiri. Dia mengusulkan media atau
medium, bukannya isi pesan yang ingin diantarkan, harus menjadi objek
penelitian. Sebab, masyarakat dipengaruhi tidak hanya oleh isi pesan,
tapi juga oleh karakteristik medium pengantar pesan.

Dilihat dari prespektif tersebut, video kampung merupakan pesan yang
sangat jelas dari masyarakat terhadap negara. Masyarakat telah bosan
hanya menerima informasi satu arah dari penguasa lewat media yang
dikuasainya. Kini masyarakat biasa pun ingin didengar dan bahkan
dilihat.

Dari gerakan pembuatan video antarnelayan di Pulau Fogo di pantai timur Provinsi Newfoundland dan
Labrador yang berhasil menggagalkan proyek pengusuran pemerintah, lahir video kampung. Gerakan
video ini mulai diinisiasi organisasi kemasyarakatan di berbagai belahan dunia sebagai bentuk lain
medium pemberdayaan rakyat.

Gerakan video kampung atau bisa juga disebut video komunitas, meski merupakan hal baru di
Indonesia, merupakan tantangan serius bagi tatanan mapan penyebar infomasi visual ataupun
perfilman. Setidaknya aliran ini sebagaimana gerakan konten dan produk informasi ala jurnalisme
warga, membuat riak tersendiri di kalangan penggiat penyebaran informasi.

Video atau media visual kini makin merasuki setiap jengkal wilayah tanah air. Masyarakat pun terbiasa
dengan pesan-pesan sosial yang disampaikan lewat media visual alias video. Di tanah air kehadiran
gerakan video kampung juga dilandasi berkembangannya kebutuhan membuat video untuk televisi
komunitas. Namun sekali lagi video kampung tidak hanya sebatas itu, karena memiliki potensi edukasi
dan pemberdayaan diri warga. Semacam conscientization atau pola pendidikan penyadaran-diri
Amerika Latin yang disebarkan melalui berbagai medium, di antaranya melalui gerakan pemberantasan
buta huruf Paulo Freire di Brasil atau komik "nakal" Rius di Meksiko.

Proses membangun kesadaran mengenai ke-diri-an masyarakat melalui video bisa berlangsung
spontan dan tanpa bisa dicegah. Masyarakat akan mengemas permasalahan lokal menjadi video dan
mempertontonkannya kembali kepada masyarakat. Proses yang mirip dengan mematut diri di cermin:
kadang kita bisa tersenyum, pun bisa menangis.

Warna khas buku Membuat Video Kampung ini adalah partisipasi warga dalam pembuatan rencana
hingga produksi video. Dari sudut pemahanan teknis video, buku ini juga patut dibaca, karena memuat
informasi cukup lengkap sejak perancangan awal yang membutuhkan teori dan pandangan dasar
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teknis. Buku ini juga dilengkapi teknis dasar pembuatan video dan editing dengan perangkat lunak.

Salah satu kekuatan buku ini disajikan secara visual-gambar yang mudah dicerna. Tokoh-tokoh
komiknya pun berwatak lokal dengan mata, rambut, dan hidung khas Asia. Namun di atas semua itu,
baik jika materi penting ini semakin mudah dan secara luas dapat diakses masyarakat. Ketersebaran 
luas buku ini penting di negeri di mana negara menindas warganya dengan instrumen yang katanya
diciptakan untuk rakyat. Parlemen yang dipilih rakyat, presiden yang dipilih rakyat, bahkan tentara yang
lahir dari rakyat.

Buku ini penting dibaca bagi rakyat di negeri yang berupaya dengan sistematis agar penindasan
berjalan terus tanpa disadari atau membuat warga negara tak memiliki semangat untuk melawan. Pada
momen seperti inilah saatnya pesan dan medium menjadi instrumen penyadaran dan perlawanan. (E4)
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