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BAB III 

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Qualitative research mengacu pada kegiatan yang diawali dengan asumsi, 

pandangan terhadap dunia, hingga penggunaan teori dalam mencari atau 

menentukan situasi atau masalah yang dialami individu maupun kelompok. 

Pendekatan kualitatif dan analisa dilakukan secara alami sehubungan dengan topik 

permasalahan. Metode kualitatif dipilih ketika dibutuhkan studi yang kompleks dan 

mendalam terkait isu yang diangkat, bukan melalui informasi yang sudah ada 

sebelumnya (Creswell, 2007).  

 Penulis melakukan penelitian kualitatif melalui proses wawancara dan 

observasi, melalui studi pustaka terlebih dahulu untuk memahami kondisi, topik,  

dan pertanyaan yang akan diajukan dan dibahas. 

3.1.1. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dan data ketika peneliti 

menanyakan secara langsung mengenai topik yang ingin diteliti kepada 

narasumber. Wawancara dapat berupa wawancara yang tidak terstruktur dan 

wawancara terstruktur (Ghony & Almanshur, 2017, hlm. 178). Penulis melakukan 

waawancara terhadap dua narasumber, yaitu wawancara mengenai Sokola Institute 

dan wawancara mengenai pengalaman relawan yang pernah berkecimpung di 

Sokola Institute.  



58 
 

3.1.1.1. Wawancara co-founder Sokola  

Wawancara mengenai Sokola Institute dilakukan terhadap Aditya Dipta Anindita, 

co-founder dari Sokola Institute, melalui dua tahap: wawancara tidak langsung 

melalui surat elektronik pada tanggal 26 Februari 2019 dan wawancara langsung di 

kantor Sokola Institute (Tebet, Jakarta) pada tanggal 1 Maret 2019. 

  
Gambar 3.1. Wawancara dengan co-founder Sokola 

 

Sejarah Terbentuk 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anindita selaku co-founder dari Sokola 

Institute, Sokola Institute didirikan oleh Butet Manurung beserta 5 co-foundernya 

pada tahun 2003 dengan nama Sokola Rimba. Butet dan rekannya—yang pada saat 

itu masih tergabung dalam keanggotaan WARSI—memulai perjuangannya dengan 

memberikan pendidikan bagi orang Rimba di Jambi, sebelum memutuskan untuk 

keluar dari WARSI dan mendirikan Sokola Rimba. Melalui pengalaman di 
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lapangan inilah Sokola Institute berdiri sebagai lembaga pendidikan alternatif yang 

berpihak terhadap masyarakat adat.  

Modernisasi tidak dapat dipungkiri mempengaruhi masyarakat adat untuk 

dapat bertahan di tengah perubahan, salah satunya dengan pendidikan. Sayangnya, 

pendidikan formal yang ada di Indonesia cenderung menyeragamkan dan tidak 

ramah budaya, menitikberatkan pada pencapaian sumber daya yang dibutuhkan 

industri. Perubahan wilayah adat karena pihak yang kurang bertanggungjawab 

dapat mempengaruhi keberlangsungan masyarakat adat serta alam yang dihuninya. 

Belum lagi opini di tengah masyarakat yang menganggap masyarakat adat sebagai 

kaum yang lebih rendah dan mudah dibodohi, contohnya penggunaan istilah Kubu 

bagi Orang Rimba. Padahal, masyarakat adatlah yang mampu menjaga nilai-nilai 

sosial budaya dan menjaga kelestarian dan keberagaman alam di dunia. Oleh karena 

itu, Sokola Rimba hadir dengan visi awal “Sekolah untuk Kehidupan”, dengan misi 

mempersiapkan masyarakat adat menghadapi tantangan dari dunia modern yang 

terus mendesak. 

Perubahan Nama, Visi dan Misi 

Pada tahun 2018, Sokola Rimba berganti nama menjadi Sokola Institute, bersama 

dengan penajaman visi sebagai berikut: Masyarakat adat memiliki kemampuan 

menentukan nasibnya sendiri, serta berdaulat atas wilayah dan sumber daya 

alamnya melalui proses-proses pembelajaran. Sokola menyadari masyarakat adat 

dan kelompok marjinal di Indonesia memiliki jumlah yang sangat banyak, sehingga 

tidak mungkin Sokola dapat menjangkau seluruh masyarakat adat tanpa inisiasi 
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atau gerakan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, untuk mendukung visinya, 

Sokola Institute memiliki misi sebagai berikut: 

1. Mengembangkan program-program pendidikan berbasis budaya dan 

persoalan masyarakat adat. 

2. Melakukan kajian dan mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan 

yang mendorong pengakuan hak dan kedaulatan masyarakat adat atas 

wilayah dan sumber daya alamnya. 

3. Mengembangkan proses-proses pembelajaran dan mengampanyekan 

praktik-praktik pengetahuan lokal. 

 

Dengan adanya perubahan ini, Sokola Institute berharap metodenya dapat 

diserbakan secara lebih luas, sehingga pihak-pihak lain turut menerapkannya, 

menghasilkan pembelajaran yang dapat mengakomodir kekhususan budaya yang 

dimiliki peserta didiknya. Anindita juga menyebutkan bahwa perubahan nama 

dengan membawa ‘institusi’ diharapkan dapat meyakinkan pandangan masyarakat 

bahwa lembaga ini adalah lembaga yang serius dan memiliki dasar metodologi. 

Perihal tagline yang digunakan Sokola Institute, Anindita mengungkapkan 

bahwa tagline masih sering berubah karena belum ada penetapan secara baku. 

Beberapa tagline yang pernah digunakan yakni: Bringing Literacy to Indigenous 

Children, Literacy for Indigenous Indonesians, Advocacy and Literacy for 

Indigenous Indonesians, dan terakhir berencana untuk menggunakan Center for 

Indigenous Children bertepatan dengan pergantian namanya. Tetapi Anindita 

mengungkapkan hal ini masih menjadi pembahasan internal dan belum dibakukan.  
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Program dan Metodologi 

Pendidikan yang diterapkan di Sokola Institute dirancang melalui dasar metodologi 

dan pendekatan antropologis yang terukur, sehingga pembelajaran yang disediakan 

bersifat kontekstual, sesuai dengan adat dan budaya setempat. Secara garis besar 

metode yang digunakan terdiri dari 3 tahap: Literasi dasar (baca, tulis, hitung), 

literasi terapan (menggunakan obat-obatan, menghitung harga karet, dsb), dan 

pengorganisasian (kaderisasi berkelanjutan, organisasi lokal, dsb), namun tahapan 

ini akan diterapkan secara berbeda-beda di setiap tempat dengan pertimbangan 

assessment di awal program.  

Selama 15 tahun berjalan, Sokola Institute telah menjalankan 15 program 

pendidikan berupa pendidikan bagi masyarakat adat, kelompok etnis, dan lokasi 

pascabencana. Program pascabencana terdiri dari Sokola Aceh (2005-2007), 

Sokola Cianjur (2009), Sokola Bantul dan Klaten (2006-2007), Sokola Dukuh 

(2006), Sokola Merapi (2010), dan Sokola Pariaman (2009-2010). Namun saat ini 

Sokola Institute tidak lagi menjalankan program pascabencana karena ingin 

memfokuskan diri terhadap pendidikan bagi masyarakat adat. Program pendidikan 

literasi terdiri dari Sokola Pesisir (Makassar), Sokola Kaki Gunung (Jember), dan 

Sokola Wailago. Sedangkan program pendidikan bagi masyarakat adat terdiri dari 

Sokola Rimba (Jambi), Sokola Kajang (Bulukumba), Sokola Asmat (Papua), dan 

Sokola Tayawi. Setiap tahunnya, Sokola Institute menjalankan setidaknya 3-4 

program pendidikan. Di tahun 2019, program yang berjalan terdiri dari Sokola 

Rimba, Sokola Kaki Gunung, dan Sokola Pesisir, juga sedang merencanakan 

program Sokola Wailago (dalam tahap assessment).  
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Sokola Institute menggunakan pendekatan antropologis dalam merancang 

metode pendidikannya. Sokola Institute menerapkan keilmuan ethnography 

sebagai participant observer,  yang mana mereka datang ke suatu tempat, tinggal 

dalam kurun waktu yang cukup lama, kemudian melakukan observasi terhadap 

perilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat, mengenal 

budayanya dan berinteraksi agar pada akhirnya mendapatkan kepercayaan dari 

mereka. 

Selain menjalankan program pendidikannya, Sokola Institute mulai 

menjalankan misi pengembangan metode dan pengetahuan dengan 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bersangkutan, seperti pengadaan 

seminar pelatihan metode pendidikan, lokakarya bagi lembaga lain, dan lain 

sebagainya. Di tahun 2019, Sokola Institute berencana untuk menerbitkan metode 

yang digunakannya menjadi sebuah buku yang dapat diadaptasi dan digunakan oleh 

masyarakat luar. 

Pendanaan 

Sokola Institute sebagai lembaga nonformal membutuhkan dana untuk 

melaksanakan program-program pendidikannya. Usaha yang dilakukan mencakup 

penjualan merchandise, crowdfunding, dan kerja sama dengan pihak lain seperti 

CSR atau lembaga donor. Sokola Institute juga memilki donatur tetap yang telah 

mendukung selama lebih dari 5 tahun, dengan menjaga komunikasi yang baik 

melalui laporan keuangan yang jelas dan progress secara berkala. Melalui 
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wawancara, Anindita mengakui bahwa hambatan dalam hal finansial masih terjadi 

karena Sokola Institute belum memiliki sistem pendanaan yang berkelanjutan.  

Merchandise 

Merchandise yang dijual terdiri dari 3 jenis: hasil produksi official Sokola, hasil 

ciptaan masyarakat adat, dan sistem titipan dengan pembagian hasil. Produk official 

dari Sokola Institute dirancang oleh relawan, staf Sokola, atau seseorang yang 

memang berinisiatif untuk membuatnya kemudian digunakan oleh Sokola. Selain 

menjual merchandise, Sokola juga menjual buku Sokola Rimba yang ditulis 

berdasarkan pengalaman Butet Manurung di Sokola Rimba, buku Yang Menyublim 

di Sela Hujan yang ditulis oleh Fawaz, salah satu relawan di Sokola Asmat, dan 

DVD Film Sokola Rimba. Seluruh penjualannya ditujukan untuk donasi. 

.  

Gambar 3.2. Merchandise kaos (1) 
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Gambar 3.3. Merchandise kaos  (2) 

 

 

Gambar 3.4. Merchandise sarung pensil 
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Gambar 3.5. Merchandise pin 

 

 

Gambar 3.6. Buku dan DVD Sokola Institute 
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Gambar 3.7. Kalung dan gelang oleh Orang Rimba 

  

 Merchandise di atas dijual secara online maupun offline. Secara online, 

Sokola Institute menerima pesanan melalui direct message Facebook. Sokola 

Institute  juga pernah menjual merchandise melalui website dan Instagram 

@toko_sokola, tetapi tidak lagi dilakukan. Secara offline, Sokola Institute 

menjualnya selepas acara yang dilakukan Sokola atau acara yang mengundang 

salah satu pendiri Sokola Institute, juga pernah mengikuti semacam bazaar. 

Relawan dan Citra 

Menurut Anindita, saat ini terdapat 18 tenaga relawan yang tergabung dalam Sokola 

Institute, masing-masing dengan pembagian tugas yang berbeda-beda, 11 orang 

sebagai tenaga pengajar, 2 orang admin/keuangan, dan 5 pendiri sebagai 

penanggungjawab program. Perekrutan relawan selalu dibuka secara online melalui 

website www.sokola.org. Walaupun peminat untuk menjadi relawan selalu ada, 

Anindita menyebutkan bahwa kebanyakan pendaftar adalah fresh graduate, 
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sedangkan sulit untuk mencari tenaga relawan dengan latar belakang pengalaman 

pendampingan komunitas dan advokasi. Selain itu, Anindita juga mengungkapkan 

bahwa relawan yang bergabung dalam Sokola Institute biasanya tidak teregenesasi 

dengan baik. Karena kebanyakan dari relawan hanya mencari pengalaman 

kemudian pindah ke tempat lain, maka Sokola Institute harus selalu melakukan 

pelatihan bagi relawan baru. Hal ini menurutnya berhubungan dengan 

kesejahteraan finansial dari para relawan, tetapi relawan yang sudah tidak 

tergabung di Sokola Institute masih saling berhubungan dengan baik dan malah 

menjadi partner dari Sokola Institute. 

 Sokola Institute ingin membawa semangat voluntary dalam misi 

penghormatan terhadap masyarakat adat dan keberagamannya. Anindita 

mendefinisikan Sokola Institute sebagai lembaga yang berkepribadian rendah hati, 

tangguh, partisipatif, dan berjiwa komunitas. Anindita juga mengatakan bahwa ia 

tidak ingin masyarakat luar dan calon relawan berpandangan bahwa Sokola 

Institute adalah lembaga yang hanya ‘keren-kerenan’ dengan orang-orangnya yang 

berjiwa petualang dan akhirnya mendirikan sekolah, melainkan program dan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Sokola Institute didasari dengan kajian 

antropologis dan metodologi.  

Identitas Sekarang 

Sokola Institute menggunakan logonya sejak tahun 2004, yang kemudian 

dimodifikasi kembali pada tahun 2018 bertepatan dengan perubahan nama. Logo 

tersebut awalnya dirancang oleh Butet Manurung sendiri selaku pendiri, kemudian 
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dirancang dan disempurnakan kembali oleh salah satu co-founder Sokola, Oceu 

Apristawijaya. Makna dan filosofi dibalik logo ini tidak pernah dibahas secara 

khusus, namun menurut Butet jumlah lekukan daun melambangkan jumlah pendiri 

Sokola dan kadernya, serta untuk menyampaikan pesan bahwa kegiatan belajar 

mengajar dapat dilakukan dimana saja. 

 Melalui wawancara terpisah dengan Oceu Apristawijaya, ia menjelaskan 

makna dibalik logo Sokola dari awal penggunaannya di tahun 2003 hingga 

sekarang. Logo dari Sokola pertama kali dibuat pada tahun 2003 dengan makna 

bahwa pendidikan dapat dilakukan dimana saja, diwakili dengan latar pohon 

rimbun. Figur manusia (orang rimba) merupakan deformasi dari huruf S, awalan 

huruf dari nama Sokola, melambangkan belajar dapat dilakukan dengan kondisi 

apapun. Bintang merah merupakan simbol dari cita-cita, harapan, dan semangat 

juang belajar anak-anak rimba dalam mempertahankan hak-haknya, serta mampu 

untuk bertahan hidup dalam rimba yang membesarkannya.  

 Logo Sokola kemudian mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 

2004, dan disempurnakan pada tahun 2005. Makna dari logo tersebut tidak berubah, 

tetapi ada penambahan logotype dari bentuk stilasi logogram-nya. Bentuk lilitan 

akar dan alunan ombak menjadi penanda bahwa Sokola juga memiliki eksistensi di 

luar geografis kerimbaan, seperti di pesisir, gunung, pulau kecil, dan wilayah lain 

yang tidak terakses pendidikan.  

 Perubahan terakhir pada logo Sokola diluncurkan di tahun 2018 bertepatan 

dengan ulang tahunnya yang ke-15. Logo ini sebagai penanda berkembangnya 
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Sokola ke arah pendokumentasian dan pendistribusian pengetahuan bagi khalayak 

di luar Sokola. Bentuk pemilihan huruf ‘institute’ diambil dari nuansa yang 

mewakili ethnic, fleksibilitas, dan ciri lokal yang kemudian dapat berdampingan 

dengan logotype dari Sokola. 

3.1.1.2. Wawancara mantan pengajar Sokola 

Wawancara kedua dilakukan terhadap Purie Kurnia Du’a Wida, mantan relawan 

pengajar Orang Rimba di Sokola Institute, melalui surat elektronik pada tanggal 27 

Februari 2019, dikarenakan narasumber sedang berdomisili di luar kota. 

Motivasi 

Purie Kurnia telah terlibat dalam kegiatan dan organisasi sosial sejak tahun 2007, 

termasuk menjadi salah satu pengajar Sokola Institute bagi masyarakat Rimba di 

Jambi. Memilih untuk bergabung dalam Sokola Institute berawal dari 

ketertarikannya terhadap pendidikan alternatif, yang kemudian muncul pertanyaan-

pertanyaan dalam dirinya; Mengapa ada yang namanya pendidikan alternatif? Apa 

yang ingin dijawab oleh pendidikan alternatif? Apa yang tidak terpenuhi oleh 

pendidikan formal sehingga muncul pendidikan alternatif?  

Pengalaman 

Purie menjadi relawan di Jakarta selama sekitar 1 tahun, kemudian mengajar di 

Rimba selama 9 bulan. Menurut Purie, selama menjadi pengajar ia beradaptasi 

dengan banyak hal, terutama cara hidup, cara berpikir, dan memahami nilai-nilai 

yang sangat berbeda antara dirinya dan orang Rimba. Disana, ia merasa hidup lebih 
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sehat karena udaranya yang bersih. Ia juga secara tidak langsung lebih menghargai 

alam dengan belajar untuk lebih menghargai sumber dayanya ketika berada di sana. 

Makna dan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara, Purie menceritakan bahwa menjadi relawan sangat 

membantunya mengembangkan pemahaman tentang dunia pendidikan. 

Pengalaman ini juga mengubah perspektifnya dalam melihat kehidupan di tempat 

lain bukan lagi secara kasihan melainkan mereka memiliki rasa berdaya dan 

kekuatan sebagai sebuah komunitas adat. Ia juga menekankan hal yang sama bahwa 

pendidikan tidak bisa diseragamkan, tidak semua hal bisa diajarkan di semua 

tempat atau dengan cara yang sama.  

3.1.1.3. Kesimpulan Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap 2 narasumber, penulis 

menyimpulkan bahwa Sokola Institute membutuhkan rebranding berdasarkan 

gejala dan permasalahan yang ditemui, yakni sebagai berikut: 

1. Sokola Institute dimulai dengan perjalanan awalnya di Sokola Rimba, 

Jambi. Setelah 15 tahun berdiri, Sokola kian mengembangkan dan 

memperluas program-program pendidikan yang dijalankannya sehingga 

pada tahun 2018 Sokola Rimba berganti nama menjadi Sokola Institute 

untuk mengakomodasi program-program lainnya yang dijalankan 

Sokola Institute. Selain itu, penggunaan nama ‘Institute’ juga menjadi 
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salah satu upaya Sokola untuk memiliki image yang profesional dan 

institusional dalam meningkatkan kepercayaan audiens. 

2. Bersama dengan pergantian nama, Sokola Institute juga mengubah visi 

dan misinya dengan perbedaan yang mendasar Sokola ingin 

mengembangkan sektor pengetahuan dengan merancang sistem 

metodologi yang digunakannya menjadi buku yang kemudian dapat 

diadaptasi oleh pihak lain.  

3. Sokola Institute terdiri dari 2 kelompok target audiens, yakni 

stakeholders dari Sokola Institute (donatur, pemangku kebijakan, dsb) 

dan masyarakat umum yang peduli terhadap isu pendidikan. Sokola 

Institute belum memiliki strategi komunikasi yang ditargetkan dengan 

jelas. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan audiens, arah komunikasi 

terhadap masing-masing audiens yang diikuti dengan identitas visual 

yang terstruktur, dan penggunaan touchpoints yang lebih efektif. 

4. Melalui rebranding yang baik, Sokola Institute dapat membangun 

brand image yang sejalan dengan visi dan misinya. 

3.1.2. Observasi 

Observasi adalah sebuah metode yang membutuhkan peneliti untuk mengamati 

secara langsung hal-hal menyangkut ruang, tempat, pelaku, peristiwa, benda-benda, 

dan yang lainnya (Ghony & Almanshur, 2017, hlm. 165). Observasi dilakukan 

terhadap identitas dan institusi (kantor) dari Sokola Institute. Tujuan dilakukannya 

observasi ini untuk memahami dan menganalisasi situasi kini yang sedang terjadi 

di lingkungan Sokola Institute. 
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3.1.2.1. Observasi Identitas 

Sokola Institute dapat dikatakan sebagai parent brand dari beberapa anak-anak 

brand lainnya, yakni Toko Sokola, Sokola Rimba, Sokola Asmat, Sokola Kaki 

Gunung, dan program pendidikan lainnya yang selalu menggunakan kata depan 

‘Sokola’ dalam penamaannya. Menariknya, setiap anak brand dari Sokola memiliki 

identitas/logonya masing-masing yang dibuat atas inisiatif relawan yang mengajar 

di lokasi tersebut. 

 Logo dari Sokola Institute sendiri terdiri dari logogram dan logotype. 

Sokola Institute belum memiliki guidelines dalam penggunaan identitasnya, 

sehingga logo yang digunakan masih beragam dan tidak konsisten. Hal ini dapat 

dilihat melalui penggunaan alternatif letak logogram dan logotype, penggunaan 

kata ‘institute’ dalam logo, penggunaan warna, dan aturan penempatan di atas 

background yang berbeda-beda. Logo dari Sokola Institute juga disertai dengan 

penggunaan tagline yang masih berganti-ganti, baik dalam bahasa Indonesia 

maupun bahasa Inggris. Penggunaan logotype untuk menggantikan huruf ‘O’ dalam 

logo Sokola juga dapat mempengaruhi tingkat keterbacaan dari logo tersebut. 
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Gambar 3.8. Penggunaan logo Sokola Institute 

 

 

Gambar 3.9. Logo Toko Sokola 

(https://www.instagram.com/toko_sokola/) 

 

 Sokola Institute juga memiliki website dengan alamat www.sokola.org, 

yang memiliki fungsi untuk menginformasikan apa itu Sokola, siapa yang bekerja 
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dibalik Sokola, dan dapat digunakan untuk berkontribusi dengan membeli 

merchandise, berdonasi, atau mendaftarkan diri menjadi relawan Sokola. 

 Menurut Anindita, website dari Sokola Institute pertama kali digunakan 

pada tahun 2014 dan sejak saat itu belum pernah mengalami pembaharuan baik dari 

segi visual maupun konten.  Pada halaman terdepan website, terdapat copywriting 

dalam bahasa Inggris yang menyampaikan apa yang dilakukan oleh Sokola. 

Penggunaan warna putih di atas background foto yang kompleks dan peletakan 

kalimat yang sangat dekat dengan batas frame cukup menyulitkan keterbacaan dari 

teks tersebut. 

 
Gambar 3.10. Halaman depan website Sokola (1) 

(https://www.sokola.org/) 
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Gambar 3.11. Halaman depan website Sokola (2) 

(https://www.sokola.org/) 

 

 

Gambar 3.12. Halaman depan website Sokola (3) 

(https://www.sokola.org/) 
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 Dikarenakan keterbatasan personil yang dapat mengurusi website seperti 

yang diungkapkan Anindita saat wawancara, laman ‘Get Involved’ dari Sokola juga 

tidak berfungsi secara efektif. Tombol untuk pembelian merchandise tidak lagi 

terhubung dengan link facebook dari Sokola Institute yang menjual merchandise 

tersebut. Secara visual, ikon-ikon pada laman ini juga tidak memiliki keseragaman 

bentuk dan gaya. 

 

Gambar 3.13. Laman ‘Get Involved’ website Sokola 

(https://www.sokola.org/) 

  

Sokola Institute juga menggunakan media sosial instagram 

(@sokolainstitute) untuk membagikan aktivitas-aktivitas dan informasinya. 

Sebagian besar isi kontennya merupakan foto/dokumentasi aktivitas pengajaran dan 

pembelajaran, advokasi, dan poster acara ataupun ucapan hari raya.  
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Gambar 3.14. Instagram Sokola 

(https://www.instagram.com/sokolainstitute) 

 

Gambar 3.15. Poster Sokola 

(https://www.instagram.com/sokolainstitute) 
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 Selain penggunaan media sosial, Sokola Institute juga menggunakan media offline berupa 

banner, brosur, dan souvenir. Biasanya media ini digunakan untuk acara-acara yang 

diselenggarakan oleh Sokola. 

 

Gambar 3.16. Banner Sokola 
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Gambar 3.17. Brosur Sokola 

 

 

Gambar 3.18. Souvenir Sokola 
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3.1.2.1. Observasi Institusi 

Pada tanggal 1 Maret 2019, penulis melakukan observasi ke kantor Sokola Institute 

yang terletak di Graha Seti Lt.3, Tebet, Jakarta. Kantor dari Sokola Institute diisi 

oleh 2-3 orang relawan administrasi, keuangan, atau relawan lain yang sedang 

mengurusi advokasi dan laporan lainnya. Tidak ada penggunaan visual yang 

menunjukan identitas dari Sokola Institute selain banner di bagian samping pintu 

masuk. 

 

Gambar 3.19. Kantor Sokola 
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3.1.3. Studi Pustaka 

Penulis melakukan studi pustaka terhadap pengetahuan mengenai perancangan 

branding, keilmuan antropologi dan pendekatan etnografi, manusia dan lingkungan 

budaya di Indonesia, pendalaman situasi melalui buku-buku yang ditulis 

berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah berhubungan langsung dengan 

masyarakat adat. 

Studi pustaka untuk mendalami pemahaman dan situasi masyarakat adat 

dilakukan melalui studi buku Sokola Rimba oleh Butet Manurung, film Sokola 

Rimba yang disutradari oleh Riri Riza, dan buku Yang Menyublim di Sela Hujan 

oleh Fawaz. Tujuan dilakukannya studi pustaka ini agar penulis dapat memahami 

dan mendalami situasi pengajaran berdasarkan cerita pengalaman sudut pandang 

orang pertama. Studi ini dilakukan sebelum melakukan wawancara dengan pihak 

terkait (Sokola Institute), sehingga pertanyaan dapat disusun secara lebih mendalam 

dan sesuai dengan konteks. 

Untuk memahami lebih dalam hal-hal yang berhubungan dengan advokasi, 

penulis melakukan studi hak-hak masyarakat adat melalui United Nations 

Declaration on the Rights for Indigenous People (UNDRIP), studi thesis Memaknai 

‘Keberadaban’: Studi Etnografi Kritis Pemaknaan Bujang Orang Rimba atas Label 

dan Stereotip Media Massa oleh Aditya Dipta Anindita, dan karya tulis Masyarakat 

Adat di Indonesia oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 
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  Metodologi  Perancangan 

Proses dalam melakukan branding membutuhkan kemampuan dalam meneliti, 

berpikir secara strategis, berkemampuan dalam perancangan desain, dan 

membutuhkan project management yang baik. Setiap proses branding mengalami 

tahapan yang sama, yang berbeda hanyalah kedalaman informasi, durasi waktu, 

dan intensitas energi yang dituangkan ke dalamnya. Menurut Wheeler (2016), 

terdapat 5 tahapan dalam melakukan sebuah branding: 

1. Conducting Research 

Langkah pertama adalah memahami visi, misi, nilai, target market, 

kelebihan dan kelemahan, strategi pemasaran, dan tantangan yang akan 

dihadapi di masa mendatang. Hal ini dapat dicapai melalui 

pengumpulan insights sebanyak-banyaknya, mendengarkan dan 

mengobservasi lingkungan sekitar, dan menemukan hal-hal baru 

berdasarkan intuisi. Kemudian dilakukan riset terhadap market yang 

dituju, melakukan tes terhadap kegunaan dari produk/jasa yang 

ditawarkan, memahami kompetitor yang dihadapi, dan mendalami 

penggunaan bahasa dalam komunikasinya. 

2. Clarifying Strategy 

Langkah kedua berhubungan dengan penelitian lebih lanjut dan 

imajinasi yang diimbangi dengan strategi. Pada tahap ini, masalah dan 

temuan dipersempit sehingga pencapaian lebih terfokus. Memahami 

core values, brand attributes, competitive advantage dan menentukan 

strategi brand menjadi poin utama pada tahapan ini. Setelah 
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menentukan fokus utama, dilakukan penentuan positioning terhadap 

setiap audiens, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak 

langsung. Proses akhir dalam tahapan ini yaitu menyusun brand brief 

dan menentukan naming/renaming dari brand bersangkutan. 

3. Designing identity 

Tahapan ini merupakan tahap yang mana proses kreatif dimulai. Hal 

pertama yang perlu diperhatikan yaitu melakukan review terhadap hasil 

riset yang telah dikumpulkan dan memahami secara mendalam esensi 

dari brand yang bersangkutan. Langkah selanjutnya yaitu dengan 

menentukan brand architecture dan mengimplementasikan ide menjadi 

visual dengan memperhatikan tipografi, warna, kesan, hingga 

keseluruhan presentasinya. 

4. Creating touchpoints 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan penyempurnaan dan pengembangan 

dari desain yang telah dibuat melalui pengaplikasiannya terhadap 

berbagai media. Touchpoints atau kontak antara brand dengan audiens 

dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pembuatan konten 

media sosial, website, collaterals, signage, kemasan, hingga media-

media lainnya yang dapat menjangkau audiens yang tepat. 

5. Managing assets 

Pengelolaan brand memerlukan upaya dan keahlian dalam memimpin 

dan mempertahankan komitmen dalam jangka waktu yang panjang. 

Perubahan pasti terjadi sepanjang perjalanan, tetapi yang penting adalah 
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bagaimana sebuah brand tetap bertahan pada core valuesnya. Salah satu 

kuncinya adalah inovasi dan komunikasi. Salah satu cara 

mempertahankan brand yang konsisten yakni melalui perancangan 

Brand Guidelines. 

 

 

 

 


