
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



36 
 

BAB III  

METODOLOGI 

! Metodologi Pengumpulan Data  

Dalam perancangan ini, penulis memilih menggunakan metode kualitatif, karena 

metode kualitatif dapat menggali informasi lebih secara personal, seperti 

bagaimana manusia memiliki pemahaman tersendiri dan bisa dirasakan melalui 

bahasa, suara, perumpamaan, gaya pribadi, maupun ritual sosial yang diterapkan 

dalam bermasyarakat, karena dalam kasus ini, penulis melihat masyarakat akan 

mengutarakan selera, motivasi dan pengalaman subjektif yang dimana dasar-dasar 

tersebut memiliki pemahaman sendiri mengapa masyarakat melakukan tindakan 

tersebut. Bentuk paradigma ini disebut dengan paradigma interpretif, yang dimana 

penulis harus memahami realitas sosial dari berbagai sudut pandang masyarakat 

yang hidup didalamnya (Daymon dan Hollway, 2008: 5). Penelitian ini ditopang 

dengan tiga dasar aktifitas penelitian, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi 

3.1.1.! Wawancara 

Wawancara dalam perancangan ini dilakukan oleh penulis selama lima hari, 

terhitung dari 12 – 16 september 2017 yang berpindah lokasi dari Manado, Taman 

Wisata Alam (TWA) Batuputih - Cagar Alam (CA) Tangkoko, Bitung, hingga 

Tomohon, dengan subjek dan detil sebagai berikut: 
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1.! Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) 

Wawancara pada badan ini dilakukan pada hari selasa tanggal 12 September 

di kantor BKSDA Sulawesi Utara, Manado. Wawancara ini dilakukan 

dengan Kepala Bagian Tata Usaha BKSDA Sulawesi Utara, Hendrik 

Rundengan dan Kepala Seksi 1 BKSDA, Askhari Masikki. Menurut 

keduanya, sebenarnya perlindungan dengan Peraturan Pemerintah No. 7 

dari tahun 1999 telah ditetapkan sehingga, perdagangan Yaki yang terjadi 

selama ini di Pasar Beriman Tomohon disebut sebagai perdagangan ilegal, 

karena para pedagang yang mejajankan Yaki akan melakukan perdagangan 

secara sembunyi-sembunyi.  

BKSDA juga bekerja sama dengan berbagai LSM untuk mencegah 

bagaimana agar masyarakat di Minahasa tidak lagi mengkonsumsi Yaki. 

Menurut Hendrik kendala tersebut sangat sulit untuk ditangani, karena pada 

masyarakat Minahasa sendiri bushmeat sudah membudaya, sehingga butuh 

program dan tahapan untuk menghentikan itu. “Tetapi dibanding dulu,  

keadaannya telah membaik” tambahnya. Untuk pengawasan dilapangan, 

baik patroli perburuan, operasi, sosialisasi dan penyuluhan, pihak BKSDA 

melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti LSM, Kepolisian serta 

kelompok pecinta alam yang memang ingin ikut berpartisipasi dalam hal 

ini. Selama ini, BKSDA telah melakukan sosialisasi dengan pembagian 

Booklet, Leaflet dan Sosialisasi door-to-door dengan mengunjungi rumah 

masyarakat.  
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Selain itu telah banyak media yang mengangkat Yaki sebagai topik, 

seperti Kompas, Mongabay.com, dan Televisi Nasional seperti NET.TV 

yang perannya sangat membantu dalam mencapai tujuan BKSDA. Selain 

dengan media massa, BKSDA juga memanfaatkan grup sosial media 

Facebook dalam penyebaran berita yang dilakukan di halaman Facebook 

Manado. Yaki sendiri sebenarnya memiliki potensi dalam penyebaran virus 

Hepatitis dan Rabies. Pihak BKSDA berharap, untuk kampanye Yaki 

berikutnya dapat mengundang wisatawan sehingga membantu infrastruktur 

Sulawesi Utara dan menjadi kebanggaan masyarakat dengan mengangkat 

fakta positif. 

 

Gambar 3.1. Suasana Wawancara di BKSDA bersama  

Hendrik (kiri) dan Akhsari (tengah) 

(Dokumentasi Pribadi) 
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2.! Macaca Nigra Project (MNP) 

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 12 September 2017 di TWA 

Batuputih yang dimana penulis bertemu dengan MNP yang bertugas. Saat 

wawancara, penulis berbicara dengan Dwi Yandhi Febriyanti selaku 

Research Manager dan Stephan Milyosky Lentey selaku Field Station 

Manager. MNP terbentuk dan memulai debutnya tahun 2006 dengan 

kekhawatiran yang terjadi di Sulawesi tentang 25 spesies prioritas yang 

dilindungi kementrian kehutanan dan lingkungan hidup, serta bagaimana 

IUCN memberikan yaki status spesies dalam keadaan Critical Endangered, 

yaitu bagaimana populasi spesies tersebut menurun hingga 80% dalam 

waktu singkat.  

MNP menceritakan bagaimana hidup Yaki di alam dan manfaatnya 

bagi ekosistem. Yaki bangun dan tidur mengikuti matahari yang terbit 

tenggelam setiap hari kecuali hujan pagi, karena Yaki akan bermalas-

malasan ditempat mereka tidur hingga hari cerah. Yaki tidak membuat 

sarang, mereka tidur di pohon sesuai dengan yang mereka mau dengan 

mempertimbangkan rindangnya pohon tersebut dan sumber makanan yang 

ada, dan hal tersebut membuat Yaki hidup berpindah-pindah. Aktifitas yaki 

kesehariannya sekitar 60 % makan dan bermain untuk melakukan aktifitas 

seperti mencari kutu (Grooming) dan bermanja-manja. Pada siang hari, 

Yaki bersantai di pantai dan bermain hingga sore hari dimana mereka 

mencari makan lagi sebelum tidur.  
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Yaki hidup berkelompok dan memiliki strata pada setiap 

kelompoknya dan hal tersebut yang menciptakan aktifitas sosial negatif 

seperti bertengkar. Pertengkaran dalam kelompok adalah perebutan atau 

peningkatan status yang ingin diraih dari yaki yang pisah dari kelompok 

lain. Yaki ingin selalu mendapat posisi teratas di kelompoknya, karena 

secara sosial, Yaki tersebut mendominasi betina untuk beranak pinak. Yaki 

jantan mengharuskan diri keluar dari kelompoknya setelah dewasa untuk 

menghindari inses atau perkawinan sedarah, terkecuali yaki betina yang 

akan hidup di kelompok yang sama hingga mati.  

Dari ciri fisik, jantan dengan pantat yang lebih merah biasanya 

memiliki status tertinggi. Umur yaki di kebun binatang bisa di taksir dari 18 

– 25 tahun karena disana mendapat perlakuan berbeda dengan alam. 

Sementara ini MNP belum bisa memberi tahu berapa umur Yaki secara tepat 

jika mereka hidup di alam bebas. Dalam reproduksinya, Yaki memiliki 

masa hamil 6 bulan dan masa untuk hamil kembali sekitar 2 tahun yang 

dimana dalam status reproduksi lama tersebut, Yaki tidak selalu sukses 

dalam melahirkan, karena ditemui oleh MNP beberapa Yaki yang memang 

hamil, tetapi tidak beranak.  

MNP juga memiliki peran dalam mendidik warga sekitar dengan 

menyisipkan materi ekosistem alam kepada sekolah yang berdekatan 

dengan hutan dengan pertemuan dalam setahun 6 kali kunjungan dan 1 kali 

pembelajaran di hutan. Sekolah yang telah dijangkau MNP sekitar 23 

sekolah dan 2 diantaranya berada di Manado. Hal ini dilakukan karena 
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masih ditemukannya jerat dan perangkap disekitar Cagar Alam Tangkoko, 

seperti jerat babi hutan, tikus hutan dan jerat burung. Memang pada 

dasarnya bukan untuk Yaki, tetapi jika memang Yaki yang terperangkap, 

masyarakat bukan melepasnya, melainkan membawanya. Ada jerat yang 

mudah putus bahannya, tetapi sangat berbahaya bagi Yaki, karena sisa jerat 

yang tertinggal di tubuh yaki bisa melukai Yaki. Resiko Yaki terhadap 

penularan Hepatitis dan Rabies kepada manusia memang memiliki potensi 

karena yaki pun primata yang secara biologis, anatomi tubuhnya sama 

dengan manusia, karena yaki pun dapat mengidap penyakit yang dapat 

menyerang manusia. 

 

Gambar 3.2. Suasana wawancara di TWA Cagar Alam Batuputih bersama Yandhi 

(tengah) dan Ephen (kanan) (Dokumentasi Pribadi) 
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3.! Selamatkan Yaki (SY) 

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 September 2017 di kantor 

Bapeda, Jl. 17 Agustus, Manado. Pada wawancara ini, penulis berbicara 

dengan Reyni Tresia Palohoen selaku Program Secretary Selamatkan Yaki 

dan Prisilia Education Officer Selamatkan Yaki. Menurut visi misinya Visi 

Program SY adalah:  

Visi: 

"Macaca nigra berkembang sebagai populasi mandiri di habitat asli mereka 

dalam ekosistem yang sehat, seimbang dan dilindungi dengan baik serta 

diakui sebagai simbol kebanggaan lokal dan nasional."  

Misi 

“Untuk memastikan populasi mandiri dari Macaca nigra tetap pada habitat 

aslinya melalui pengurangan ancaman, perlindungan habitat dan 

konektivitas antara populasi. Untuk memfasilitasi perubahan perilaku dari 

masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi, dengan 

menyadarkan mereka akan pentingnya M.nigra dalam ekologi dan budaya.”  

 SY adalah sebuah program edukasi, konservasi dan penelitian dari 

sebuah Charity di Negara Inggris yang bernama Withley Wildlife 

Conservation Trust (WWCT) yang berfokus melindungi satwa liar secara 

global. Pada tahun 2007, peneliti WWCT yang bernama Vicky Melvi, 

sekalu founder SY, penelitiannya membuktikan bahwa perlu adanya 
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program konsevasi untuk Yaki, maka dari itu program SY dibentuk oleh 

WWCT tahun 2007, dan mulai stabil programnya pada tahun 2012, meski 

penelitian telah di lakukan mulai tahun 2007 - 2011. Agustus 2016 jadi 

Yayasan Selamatkan Yaki Indonesia. 2 proyek utama Protected Area 

Management, programnya bermula di Cagar Alam Tangkoko karena 

populasi Yaki terbanyak berada di lokasi tersebut.  

Program ini melibatkan pihak lain seperti BKSDA, guide lokal dan 

masyarakat yang berada disekitar cagar alam (5 kelurahan) sebagai 

volunteer protected area, dan saat ini mulai mengembang. Dan kemudian 

kerjasama dengan LSM MNP sebagai peneliti yang menetap di Cagar Alam 

tersebut, Tasikoki Wildlife Rescue Centre. Untuk programnya, SY memiliki 

two step approach dalam strateginya, yaitu edukasi dan menumbuhkan 

kesadaran. Untuk edukasi, sejak 2012, SY memiliki main approach dengan 

mengadakan Yaki Pride Camp yang kemudian pada tahun 2013 program 

tersebut berjalan. Pada awalnya, SY memulai programnya ke daerah 

minahasa fokus ke tomohon dan langoan meski dengan kapasitas minim, 

karena awalnya memfokuskan pada kantong yang berpotensi dan lebih 

mengancam dengan adanya perdagangan dan konsumsi di daerah tersebut. 

pada tahun 2014 - 2015 SY mengembangkan programnya ke Kota Bitung 

sebagai habitat aman dan wilayah Air Madidi karena adanya gunung klabat 

sebagai habitat yaki. Tahun 2016 hingga sekarang SY sampai pada 

Minahasa Selatan yang di indikasi hingga saat ini sebagai tempat paling 

rawan perburuan, konsumsi dan perdagangan. Hal tersbut harus dilakukan 
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untuk mencoba untuk dijangkau karena terlalu banyak kantong-kantong 

yang memberikan celah terjadinya kriminalisasi pada kasus ini dan menjadi 

supplier untuk pasar tomohon.  

Kegiatan kampanye sendiri dilakukan dengan mengadakan 

sosialisasi ke sekolah-sekolah SMP dan SMA. Untuk masyarakat, SY 

menyediakan stand informasi di pasar, stand tersebut semacam tenda 

khusus yang bersifat portable. Dalam stand tersebut tersedia brosur, 

majalah, colouring sheet untuk anak-anak sehingga banyak anak tingkat SD 

yang datang ke stand dan lebih terekspos. kemudian sosialisasi tingkat 

kecamatan di lima kecamatan dengan menamakan Forum Masyarakat 

Konservasi Hutan sebagai kapasitas membangun kesadaran, meski bekerja 

dengan masyarakat dalah bagian paling sulit, tetapi perlahan-lahan dapat 

mengubah cara pandang golongan tersebut, hal ini diadakan karena banyak 

ditemukannya jerat, meski untuk hewan lain kalo yang tertangkapnya yaki, 

mereka akan tetap membawanya. kemudian komunitas gereja Green Gospel 

dibentuk khusus untuk menyisipkan materi konservasi kedalam kegiatan 

keagamaan. Kemudian EARS (Education and Awareness Raising Project) 

yang bertujuan mengedukasi dalam meningkatkan kesadaran sebagai 

peserta utamanya SMP dan SMA, hal ini guna mencari Ambasador dengan 

melakukan pelatihan pada Yaki Pride Camp sebagai pendidikan konservasi 

yang nantinya akan ikut serta dalam perjuangan SY dengan menjadi Yaki 

ambasador. Kemudian SY menjadikan komunitas musik sebagai bagian dari 

kampanye dengan menjadikan Slank dan Bloodlines sebagai ambasador 
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dengan asumsi memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selain itu ada duta dari 

pihak komunitas pejabat ketua PKK yaitu istri walikota, yang aktif dan 

mengadakan banyak program di bitung, dan ambasador ini  adalah salah 

satu program two step approach yang paling sukses. SY sendiri tidak 

terfokus pada suatu kalangan, SY mencoba semaksimal mungkin mencapai 

seluruh masyarakat sebagai target. Ada anggapan masyarakat yang 

meremehkan terhadap keterlibatan pemerintah dalam kampanye dan SY 

hadir untuk menjembatani hal tersebut. Seperti merangkul Bupati Minahasa 

dalam kampanye, meski bukan respon yang di harapkan, tetapi adanya 

respon yang diterima SY dari pihak Bupati adalah hal positif.  

SY secara resmi tidak memiliki media partner, tapi tidak membatasi 

media yang datang dan menawarkan diri untuk mendukung materi SY. 

Maka SY telah menyebarkan kampanye melalui  Radio Smart FM Manado, 

Manado FM, RRI, dengan menggunakan jingle massage dan Public Service 

Announcement. Kemudian ada online media yang memuat banyak materi 

SY seperti mongabay.com. kemudian SY memiliki billboard, yang mana 

billboard tersebut berada 1 di Kota Tomohon, 1 Kota Langoan, 6 di Kota 

Bitung dan 3 di Minahasa Utara, di Minahasa Selatan akan ada 

pembangunan billboard berikutnya yang masih dalam proses 

penganggaran. SY juga menyediakan printed materials banner berisi 

informasi dan protokol. Kemudian yang lainnya adalah brosur, majalah, 

banner, online majalah, media sosial, dan merchandise. Terakhir SY 

memiliki youtube channel yang mengarah pada dokumentasi kegiatan SY, 
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Yaki Youth Camp, Volunteer dari luar. Semua kegiatan tersebit melibatkan 

satu slogan yaitu “torang jaga yaki karna torang peduli”. Dan terakhir, 

banyak dukungan yang hadir dari adanya konektifitas pada WWCT sebagai 

jalur penebar kebanggaan nasional dan internasional. Ada beberapa 

personal yang melakukan skydive, pendakian, marathon, mendaki 3 puncak 

di inggris untuk meningkatkan kesadaran dan menjadikan motivasi 

masyarakat untuk masyarakat lokal. 

Dalam perjalannya memang beberapa golongan seperti pemburu 

dan pedagang yang agresif saat pertama kali diadakan kampanye ini dan 

beberapa menerima dan semua itu adalah pro dan kontra. Kendala pada 

kampanye hadir karena setiap daerah punya dinamika masing-masing. 

Bitung menjadi kebanggaan karena pusat populasi berada disana sehingga 

mendukung dari sektor wisata. Tomohon menjadikan Yaki kebanggaan 

dengan sifat berbeda, yaitu bangga dengan adanya pasar ekstrim sehingga 

hewan endemik pun masuk sebagai daftar barang yang di dagangkan. 

Terakhir adalah Minahasa yang memiliki rasa prihatin yang rendah terhadap 

hewan endemic, dan hal tersebut menjadi tantangan sebuah kampanye.  
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Gambar 3.3. Suasana wawancara di kantor Selamatkan Yaki bersama Reyni (kanan) 

dan Prisi (tengah) (Dokumentasi Pribadi) 

 

4.! Pedagang Pasar Tomohon 

Pada kamis malam tanggal 14 September penulis pergi ke Kota Tomohon 

untuk melihat Pasar Beriman Tomohon hingga tanggal 16 September. 

Penulis dikenalkan dengan seorang pedagang di Pasar Tomohon oleh 

pemandu saat penulis berada di Kota Tomohon. Pedagang tersebut 

dipanggil Daddy (ayah dalam bahasa inggris) karena kedekatan pemandu 

dengan pedagang tersebut. Menurut Daddy, daging monyet, secara 

keseluruhan, adalah obat ampuh untuk asma, dan masih banyak khasiat 

yang lainnya jika masyarakat mengkonsumsi daging monyet tersebut. itulah 

mengapa monyet yang ada di Sulawesi Utara masih diburu hingga saat ini. 
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Dan sebelum ditegaskannya peraturan pemerintah, daging monyet 

diperdagangkan dengan bebas di Pasar Beriman. “Pasar Ekstrim”, julukan 

dari Pasar Beriman, adalah pasar yang barang dagangannya memang 

menjual dagangan yang tidak biasa, seperti daging hewan liar, tanpa tujuan 

tertentu, karena memang pada dasarnya masyarakat di Minahasa memang 

gemar sekali memakan hewan-hewan liar seperti apa yang ada di Pasar 

Tomohon. Hal tersebut memang berasal dari budaya mengambil bahan 

makanan dari hutan. Kemudian hal tersebut didukung dengan kegemaran 

yang memang ada pada masyarkat Minahasa, yaitu pesta rakyat untuk 

merayakan hasil kebun yang kemudian menyajikan hewan-hewan dari 

hutan sebagai bahan makanan untuk disantap. Memang ada beberapa 

pemburu yang masih menjadikan yaki sebagai mata pencaharian, karena 

yaki saat ini tidak bisa ditemukan secara umum dan kemudian hanya bisa 

dipesan langsung pada pemburu. Daddy beropini bahwa sebenarnya 

masyarakat dan seluruh bagiannya bisa berhenti, tetapi butuh waktu untuk 

hal tersebut, karena Daddy sendiri belum melihat aksi kampanye dari pihak 

pemerintah maupun  LSM. Saat berbincang santai, Daddy memberikan 

argumen bahwa orang Minahasa dan Tomohon adalah orang yang terbuka, 

karena sifat rakyatnya yang masih bergotong royong dan tolong menolong.  
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Gambar 3.4. Observasi Pasar Beriman Tomohon bersama Daddy  

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 

5.! Masyarakat  

Sepanjang perjalanan di Mando, Minahasa dan Tomohon, Penulis 

mendalami pembicaraan tentang yaki dengan pemandu. Jumlah pemandu 

yang penulis ajak bicara berjumlah dua orang, yaitu Nancy, dari Kota 
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Tomohon dan dan Arther Kaligis, Minahasa Selatan. Saat keduanya ditanya, 

masing masing berpendapat bahwa daging monyet memiliki efek panas saat 

dimakan. Tetapi antusiasme dalam menjawab masing masing berbeda, 

Nancy memiliki antusias rendah dalam menjawab pertanyaan tersebut 

karena Nancy hanya memakan sekali saat keci, dan itu juga dikarenakan 

daging favorit Nancy yang merupakan daging tikus hutan. Sementara Arther 

Kaligis memiliki antusias tinggi, “rasanya seperti daging manusia gitu ya” 

sambil tertawa garing, lalu Arther berpendapat lagi daging monyet itu enak 

sambil minum cap tikus (nama minuman keras). Keduanya mengetahui 

bahwa pemerintah telah melarang Yaki untuk dikonsumsi tetapi keduanya 

belum melihat billboard yang mengisi materi Yaki. Menurut Arther, waktu 

ia remaja, masih banyak yang memelihara Yaki di rumahnya, tetapi setelah 

ada himbauan tentang larangan Yaki, Masyarakat di kampungnya menjadi 

berkurang dalam memelihara maupun mengkonsumsi. Saat bertanya 

tentang bagaimana sifat penduduk Minahasa, Nancy memberikan pendapat 

bahwa orang Minahasa memiliki gengsi  yang tinggi, bahkan menurutnya 

ada istilah di Minahasa yang mengatakan “biar kalah nasi, yang penting gak 

kalah aksi”. 
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Gambar 3.5. Foto bersama Nancy (kiri) dan Daddy (tengah) 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

3.1.2.! Observasi 

3.1.2.1.! Observasi Lokasi 

Observasi yang dilakukan oleh penulis berupa kunjungan ke TWA Cagar Alam 

Batuputih, Bitung dan Pasar Beriman Tomohon. Di TWA Cagar Alam Batuputih, 

Bitung, Penulis bertemu dengan segerombolan Yaki dan camp tempat MNP 

melakukan penenilitan. Di Cagar Alam tersebut, penulis ingin mengetahui fisik 

Yaki dan bagaimana perilakunya terhadap manusia. 

Perancangan Kampanye Sosial..., Zainul Ali Mutaqin, FSD UMN, 2018



52 
 

 

Gambar 3.6. Foto Yaki di TWA Cagar Alam Batuputi) 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Observasi berikutnya penulis pergi ke Pasar Beriman Tomohon dengan 

ditemani Daddy dan Nancy untuk keamanan. Disana, Nancy  membiarkan penulis 

mendokumentasikan apa yang diperdagangkan didalamnya. Ada beberapa yang 

bertanya kepada penulis dengan bahasa daerah yang diketahui artinya “untuk apa 

difoto barang dagangan saya?”, yang kemudian Nancy membantu menjawab “tuk 

promosi jo”. Kemudian penulis diberi tahu Daddy bahwa pemesanan Yaki kepada 

pemburu masih berlaku, dengan ditunjukannya bangkai Yaki yang sudah dibakar 

yang Daddy minta pada pemburu. Tetapi dalam kasus ini, bangkai Yaki yang sudah 

hangus dibakar mati karena masuk ke pemukiman warga. Hal tersebut terbukti dari 

bekas luka yang terdapat pada tubuh yaki dan biji jagung yang masih tersimpan di 

mulut bangkai Yaki tersebut. 
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Gambar 3.7. Yaki dalam keadaan terbakar (Dokumentasi Pribadi) 

 

3.1.2.2.! Observasi Dokumen 

Selain observasi langsung, penulis juga melakukan observasi pada buku Badan 

Pusat Statistik Minahasa. Yang kemudian diketahui secara astronomis, Minahasa 

Terletak antara 01001’00” – 01029’00” Lintang Utara dan 124029’00” - 125005’00” 

Bujur Timur dengan batasan wilayah secara geografisnya adalah Utara – Laut 

Sulawesi, kota Manado dan kota Tomohon; Selatan – Laut Maluku dan kota 

Tomohon; Barat – kabupaten Minahasa Selatan dan kota Tomohon; Timur – Laut 

Maluku, kabupaten Minahasa Utara dan kota Tomohon. Dan Minahasa 

didefinisikan sebagai sebuah kabupaten dengan kawasan semenanjung yang berada 
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di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kawasan ini terletak di bagian timur laut 

Sulawesi Utara. Daerah ini memiliki luas wilayah 1.025,85 km2, dengan rata rata 

ketinggian 591 mdpl (Meter Diatas Permukaan Laut). Pada 25 Februari 2003 

kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi kabupaten Minahasa Selatan dan 

Kabupaten Tomohon berdasarkan UU No. 10/2003. Pada tanggal 18 September 

2003 kabupaten Minahasa dimekarkan lagi menjadi kabupaten Minahasa dan 

Kabupaten Minahasa Utara. Minahasa memiliki 22 kecamatan hingga 2012, 

kemudian pada akhir tahun 2015, wilayah administrasi dibagi menjadi 25 

kecamatan (BPS Minahasa, 2016: 3-6).  

Dengan ketinggian tersebut, wilayah Minahasa dapat digolongkan menjadi 

dataran tinggi. Karena dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki ketinggian di 

atas 400 mdpl, (Hajid, 2015: 204), sehingga terkenal dengan tanahnya yang subur  

yang menjadi rumah tinggal untuk berbagai variasi tanaman seperti berbagai 

tumbuhan seperti kelapa dan kebun-kebun cengkeh, dan juga berbagai variasi buah 

buahan dan sayuran. Dan juga rumah bagi satwa langka seperti Maleo, Kuskus, 

Babirusa dan Tarsius Spectrum (Tangkasi).  

Pada awalnya, leluhur orang Minahasa yang dikenal dengan keturunan 

Toar-Lumimuut yang bermukim di sekitar pegunungan Wulur Mahatus, wilayah 

selatan Minahasa yang kemudian berkembang dan berpindah ke Nietakkan yang 

lokasinya berada di dekat Tompaso Baru. Dalam masyarakat Minahasa, mereka 

memiliki kebiasaan mengkonsumsi daging hewan liar (Bushmeat). Dalam situs 

nationalgeographic.co.id (nationalgeographic.co.id, 2013; Makanan Minahasa dan 

Tradisi Menyantap Hewan Liar; Diakses pada 27 September 2016), “Di Minahasa, 
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menurut catatan Elizabeth L Bennett , 36 % daging hewan yang dikonsumsi di 17 

desa pada tahun 2000 berasal dari hutan. Data tersebut didukung dengan pendapat 

Kepala Desa Elusan, Frans Ampow  yang mengatakan, “kecuali beras, sebagian 

besar bahan makanan mulai dari bumbu, sayur, hingga daging yang disantap 

warganya diambil dari kebun atau hutan yang jaraknya hanya selemparan batu. 

Kalau mau bikin pesta, warga masuk hutan untuk berburu babi, paniki, tikus, ayam 

hutan dan soa-soa. Kekurangannya baru kami beli di pasar” ujarnya. Menurut 

Nasrun Sandiah, dosen antropologi Universitas Sam Ratulangi menjelaskan bahwa 

kontrol bahan pangan di Minahasa sangatlah longgar, akibatnya masyarakat dapat 

memakan apapun tanpa adanya larangan. 

Kemudian, penduduk Kabupaten Minahasa berdasarkan proyeksi penduduk 

tahun 2015 sebanyak 329.003 jiwa yang terdiri atas 168.217 jiwa penduduk pria 

dan 160.786 jiwa penduduk wanita. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah 

penduduk tahun 2014, penduduk Minahasa mengalami pertumbuhan sebesar 1,02 

% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk pria sebesar 0,96 % 

dan penduduk wanita sebesar 109 %. Kepadatan penduduk di kabupaten Minahasa 

tahun 2015 mencapai 288 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 25 kecamatan cukup 

beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Langowan 

Timur dengan kepadatan sebesar 1.737 jiwa/km2 dan terendah di kecamatan Kombi 

sebesar 83 jiwa/km2.  

Dari segi ekonomi, persentase kemiskinan bagi penduduk di Minahasa pada 

tahun 2014 mendapatkan perubahan positif dengan penurunan angka kemiskinan 

yang menurun hingga 8,53 % dibandingkan persentase penduduk miskin pada tahun 
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2013 yang berkisar 8,81%. Perindustrian yang ada di Minahasa dapat 

dikalsifikasikan menjadi lima bagian, yaitu industri pangan, sandang, kimia dan 

bahan bangunan, logam dan elektronika dan industri kerajinan. Pada bagian industri 

pangan, Pasar Beriman yang berada di Tomohon memegang peranan penting jika 

melihat dari keakraban masyarakat Minahasa dalam menyantap hewan liar (BPS 

Minahasa, 2016; 38-92). Menurut Lientje Rengkuan (57), selaku pedagang yang 

menjajakan puluhan daging tikus hutan di pasar tersebut, “kalau mau melihat yang 

lengkap, datanglah ke pasar ini pada hari Jumat dan Sabtu pagi. Saat itu, hampir 

semua daging hewan penghuni kebun dan hutan di Sulawesi tersedia di lapak 

pedagang, mulai dari soa-soa, burung weris, kuskus, tarsius, rusa, hingga hewan 

endemik langka seperti babirusa, anoa dan yaki”. Hewan endemik yang ada di 

Sulawesi Utara juga menjadi barang dagangan yang menarik di Pasar Beriman 

Tomohon. Pasalnya tradisi Bushmeat yang ada di Minahasa menjadikan hewan 

endemik, termasuk Yaki, menjadi bergengsi ketika ada didalam hidangan karena 

mulai langka. Adapun istilah “semakin langka daging yang disajikan, semakin 

dianggap bergengsi” dalam masyarakat Minahasa ujar Nasrun Sandiah 

(nationalgeographic.co.id, 2013; Makanan Minahasa dan Tradisi Menyantap 

Hewan Liar; Diakses pada 27 September 2016). Akibatnya adalah ada beberapa 

personal yang mencari keuntungan dengan menjual hewan endemik secara ilegal. 

Meskipun para pelaku mengetahui jerat hukum yang akan diterima jika diketahui 

melakukan hal tersebut, tetapi akan dilakukan jika memang ada permintaan dari 

pasar. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, tingkat pendidikan di Minahasa terbilang 

cukup rendah, hal tersebut dapat dilihat jika membandingkan dengan kapasitas 

calon tenaga kerja. Karena dari 503 calon tenaga kerja, hanya 29 % dari calon 

tenaga kerja yang memiliki gelar S1 dan 26 % tenaga kerja dengan lulusan SMA. 

Maka, bisa diketahui bahwa masih ada 45 % calon tenaga kerja yang memiliki 

pendidikan dibawah SMA. Dengan kata lain, maka akan meningkat pula jumlah 

pekerja dengan pendidikan rendah yang berpotensi dengan banyaknya pedagang 

dan pemburu hewan di hutan. Dan juga pendidikan di Minahasa rendah akan 

kurikulum yang menyisipkan edukasi tentang alam, sehingga pemburu dengan 

status pendidikan tersebut akan mengancam keberlangsungan hewan endemik yang 

ada di Sulawesi Utara dalam pekerjaannya (mongabay.com, 2013; Perburuan 

Marak, Selamatkan Yaki, Si Monyet Hitam Sulawesi; Diakses pada 27 September 

2016). 

Pendidikan rendah sendiri bukan berarti jumlah sekolah yang kurang, 

namun hal ini lebih kepada perbandingan siswa dengan tenaga didik atau guru yang 

sangatlah rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Minahasa 

tahun 2016, seorang guru rata-rata menangani sebanyak 18 sampai 19 siswa, yang 

akibatnya menimbulkan ketimpangan antara kuantitas dan kualitas pendidikan. 

Menurut data Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), rasio 

antara perbandingan guru dan murid di Indonesia memiliki angka terendah di dunia. 

Dan menurut anggota ACDP, Sari Soegondo (2015), Indonesia sangat jauh karena 

saat ini memiliki perbandingan 15:1 (Siswa dan Guru). Secara kuantitas, timbul 

sebuah ketimpangan rasio guru murid yang terlihat menonjol pada daerah 
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Minahasa, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang berkurang di 

daerah Minahasa (beritasatu.com, 2015; ACDP: Rasio Guru dan Murid di Indonesia 

Timpang; Diakses pada 27 September 2016). 

 

! Dokumen 

Dokumen dari hasil observasi yang penulis dapatkan berupa foto dan audio, serta 

beberapa barang dan merchandise dari selamatkan yaki seperti gantungan, sticker, 

pin, majalah, dan video dokumentasi BBC yang pada saat itu kerja sama dengan 

Yayasan Selamatkan Yaki. 

 

Gambar 3.8. Galeri mini Selamatkan Yaki (Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.9. Pos 3 di TWA Cagar Alam Tangkoko sebagai kantor MNP 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.10. Pedagang Anjing di Pasar Beriman Tomohon 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

! Kesimpulan 

Dalam hal ini, penulis menarik kesimpulan bahwa kampanye sosial tentang Yaki di 

Sulawesi Utara yang berfokus pada kota Tomohon, Minahasa dapat dilakukan 

dengan tidak meminta secara langsung, tetapi mengubah cara pandang dan pola 
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pikir masyarakat dengan memberikan materi betapa berharganya Yaki yang ada di 

Sulawesi Utara. Meski penduduk minahasa sendiri sifatnya terbuka dengan 

toleransi dan budaya baru, tapi melalui hasil diskusi yang terjadi saat wawancara, 

seluruh LSM meminta agar tidak menegur langsung dengan hal yang mengerikan 

dan menyinggung. Dengan begitu, penulis memutuskan untuk menyampaikan 

informasi melalui kampanye sosial dengan sifat mengajak dan membangun, maka 

besar kemungkinan masyarakat akan menerima hal tersebut dengan senang hati dan 

tidak terjadi konflik antara LSM dan masyarakat. 

! Metodologi Perancangan 

Menurut Smith (2013), dalam perancangan, ada empat proses dalam perancangan 

strategi kampanye yang didalamnya memiliki deskripsi lain untuk menciptakan 

sebuah program komunikasi dalam hubungan masyarakat, yaitu: 

1.! Penelitian Formatif 

Dalam empat proses perancangan strategi, pertama yang harus di lakukan 

adalah mengumpulkan kebutuhan mengenai informasi dan analisa terhadap 

situasi terkini. Perancang harus mencari gambaran dengan menghubungi 

organisasi yang telah ada mengenai informasi yang telah dikumpulkan dan 

meneliti program yang telah berjalan untuk mengembangkan informasi 

yang dibutuhkan guna mengerucutkan tujuan di akhir dari proses 

perencanaan dalam perancangan. 
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a.! Analisa Situasi 

Analisa mengenai situasi ini sangat dibutuhkan dan menjadi penting pada 

saat pertama kali melakukan perencanaan perancangan. Proses ini adalah 

penentu dimana mencari kesepakatan yang telah berjalan dan terkini, 

yang kemudian akan membuka wawasan pada presentase kesempatan 

atau sandungan yang ada. 

b.! Analisa Organisasi 

Proses ini akan menghasilkan informasi dan keadaan yang sebenarnya 

yang di dalamnya melibatkan tiga aspek yaitu pemahaman lingkungan 

lokal, pandangan publik dan pemahaman lingkungan dari kalangan luar. 

c.! Analisa Publik 

Kemudian analisa public yang nantinya akan mengidentifikasi target 

kampanye yang akan dirancang dengan menganalisa berbagai macam 

kalangan dimasyarakat yang berkaitan langsung dengan objek yang 

nantinya akan dikampanyekan. 

2.! Perancangan Strategi 

Tahap kedua adalah perancangan strategi yang akan menentukan pusat dari 

perencanaan dengan membuat tujuan dengan menggambarkan dampak  

terhadap masyarakat dari hasil kampanye. 
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d.! Membuat goal dan bersifat objektif 

Proses ini adalah bagaimana melihat sebuah keistimewaan dari posisi 

organisasi ataupun objek yang akan di komunikasikan. Hal ini akan 

membantu dalam mengembangkankan perancangan secara  objektif 

dengan jelas, terperinci dan terukur sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh organisasi  yang mewadahi kampanye, mulai dari dampak 

kesadaran, kepahaman terhadap pesan yang disampaikan, karena hal 

tersebut adalah bagian penting dari bagaimana proses komunikasi 

menjadi sebuah hubungan dari organisasi dengan masyarakat. 

e.! Merancang aksi dan respon pada strategi 

Proses ini adalah mempertimbangkan kapasitas kemungkinan yang ada 

bagi sebuah organisasi dalam menjalankan misinya dan dalam proses ini 

juga bagaimana merancang perencanaan yang lain dengan berbagai 

keadaan yang lain.  

f.! Mengembangkan pesan pada strategi 

Proses ini berkaitan dengan berkaitan dengan berbagai tujuan lain yang 

ada pada pesan kampanye. Seperti bagaimana menghadirkan pesan baru 

pada target kampanye, konten yang ada pada pesan, nada dan gaya yang 

dipakai, pesan langsung maupun tidak langsung yang ada pada masalah 

terkait dalam kampanye. 

 

Perancangan Kampanye Sosial..., Zainul Ali Mutaqin, FSD UMN, 2018



63 
 

3.! Rencana Tindakan 

Dalam proses ini, berbagai macam cara berkomunikasi yang akan 

digunakan kemudian serta bagian-bagian dari perencanaan kampanye yang 

sudah dibuat akan terlihat. 

g.! Memilih rencana dalam pengkomunikasian 

Bagian ini adalah bagian yang berkaitan dengan pilihan cara 

berkomunikasi. Intinya adalah perencanaan tersebut dibagi pada empat 

kategori, yaitu komunikasi antar muka dan kesempatan untuk terlibat 

secara personal, media yang bekerja sama, media berita atau media luar, 

advertising dan media promosi. 

h.! Mengimplementasikan rencana dalam strategi 

Dalam proses ini adalah bagaimana mengolah apa yang sudah 

diidentifikasikan dalam proses sebelumnya menjadi sebuah wajah untuk 

kampanye yang akan di rancang. Dalam tahap ini juga, kampanye 

seharusnya sudah dikemas sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan 

berkaitan dengan proses sebelumnya.  

4.! Evaluasi Penelitian 

Bagian terakhir dari perancangan ini berhubungan dengan evaluasi dan 

penilaian. Hal tersebut adalah bagian dimana penilaian terhadap tingkat 

keberhasilan yang selama ini dilakukan telah terpenuhi dan dengan 
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demikian maka ada evaluasi yang membenahi baik memodifikasi ataupun 

melanjutkan proses komunikasi. 

i.! Mengevaluasi rencana dalam strategi 

Kegiatan ini adalah akhir dari perencanaan, mengenali metode secara 

terperinci untuk memastikan efektifitas dari alternatif rencana tindakan 

dalam memenuhi tujuan yang akan digunakan (hlm. 15 – 17). 

! Studi Existing 

Studi existing dilakukan  untuk melihat bagaimana pendekatan media yang 

diterapkan dalam kampanye yang sudah ada, yang kemudian disesuaikan dengan 

kebutuhan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Dari 

kebutuhannya, perancangan kampanye sosial pencegahan pengkonsumsian yaki 

akan menjadikan media out-of-home berupa one-way-vision yang dipasang pada 

kendaraan umum sebagai media utama, yang dimana media tersebut adalah media 

terdekat yang dapat disimak oleh audiens setiap hari. Yang kemudian didukung 

oleh media sosial yang memang digunakan oleh target audiens, seperti Facebook 

dan Instagram, untuk memberikan konten kampanye secara personal. Lalu 

didukung dengan kolateral berupa poster dan flyer, berupa info detil dalam bentuk 

cetak. Serta merchandise yang dirancang selaras dengan media lainnya dengan 

pengaplikasian sesuai dengan fungsi merchandise tersebut. Pada perancangan 

kampanye sosial pencegahan pengkonsumsian  yaki,  penulis juga melakukan studi 

mengenai komunikasi dari perancangan kampanye mengenai  hewan yang sudah 

ada sebelumnya. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui bagaimana 

pengkomunikasian yang baik didalam kampanye agar audiens mau melihat, dan 
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kemudian paham dengan konten kampanye yang dimana hal tersebut bersifat 

obyektif dalam perancangannya. Kemudian, kampanye tersebut diharapkan dapat 

bersifat persuasif  dan kemudian audiens akan peduli dengan konten kampanye 

yang terlihat baik dan menyebarkannya kepada audiens yang lain. 

1.! Nothing We Do, We’ll Never Bring Them Back 

Save The Rhino adalah sebuah lembaga konservasi badak di afrika, yang 

menjaga populasi badak liar yang tersisa dan hidup disana. Dalam sebuah 

kampanye, lembaga ini pernah merancang sebuah kampanye dengan judul 

“Nothing we do, we’ll never bring them back”, yang  memiliki visual hewan 

yang notabene habitatnya berada di afrika dengan diberi tanduk badak.  

Kampanye tersebut menyampaikan bahwa jika satu populasi punah, maka 

tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengganti populasi tersebut. 

 

Gambar 3.11. Poster Kampanye Sosial Nothing We Do will ever bring them back 
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 Kampanye tersebut dipilih sebagai bahan studi existing, karena  

memiliki visual dan pesan yang mudah dihubungkan antara keduanya. 

Kampanye tersebut menggambarkan kepunahan dengan cara yang tidak 

mengerikan, melainkan hal sederhana dan menarik. Sehingga tidak ada 

kengerian secara visual, tetapi mengajak audiens berfikir tentang apa yang 

pernah diperbuat terhadap badak, karena memang  audiens sendiri adalah 

penyebab dari kepunahan populasi tersebut. 

2.! #LastSelfie 

#LastSelfie adalah kampanye milik Danish Branch of the world wildlife 

fund yang berada di Denmark dan didukung oleh WWF. Kampanye ini 

ingin menyampaikan populasi hewan hewan yang terancam punah dengan 

menyampaikan bahwa populasinya tinggal sedikit. Dengan memberikan 

visual portrait pose dari hewan hewan  tersebut dengan memberikan 

hashtag #LastSelfie disetiap akhir copywriting kampanye tersebut, yang 

bahwasannya #LastSelfie merupakan caption dari judul kampanye tersebut. 

 

Gambar 3.12. Poster Kampanye Sosial #LastSelfie 
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Kampanye ini menarik untuk dijadikan studi existing karena 

penggunaan copywriting yang baik, dan dengan hashtag tersebut maka 

dapat diketahui bahwa kampanye tersebut  merupakan bentuk kampanye 

seri. Visual sederhana tersebut ditampilkan melalui kekuatan sosial media, 

yaitu snap chat, yang memang kerap kali digunakan sebagai sosial media 

untuk memamerkan moment singkat penggunanya.   Selain itu, kampanye 

ini dijadikan studi existing karena pesan yang disampaikan berupa 

fenomena yang memang terjadi  di sekitar masyarakat, sehingga pesan 

tersebut dapat diterima oleh logika audiens. Selain itu, visual dari wajah 

hewan  dihubungkan dengan pesan, yang dimana  seakan akan hewan 

tersebut berbicara kepada audiens dengan kalimat perintah dan persuasif. 

! Lembaga Pendukung 

1.! Selamatkan Yaki 

Lembaga pendukung dari kampanye sosial pencegahan pengkonsumsian 

yaki di Sulawesi Utara adala Yayasan Selamatkan Yaki yang merupakan 

pengukuhan program selamatkan yaki yang dibentuk oleh WWTC untuk 

menjaga yaki yang habitat dan populasinya hanya berada di Sulawesi Utara.  

Yayasan Selamatkan Yaki telah melakukan berbagai program seperti Yaki 

Youth Campaign, Booth Stand Portable, Yaki Ambasador serta beberapa 

aktifitas sosial lainnya seperti menempel sticker pada angkutan umum.  

 Yayasan Selamatkan Yaki adalah LSM yang menghubungkan 

antara peneliti, pemerintah dan masyarakat dengan tujuan menjaga populasi 

yaki agar tetap terjaga di Sulawesi Utara. Yayasan Selamatkan Yaki 
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menjadi penting karena perannya sebagai penengah antara ketiga pihak 

tersebut. Sehingga pesan yang ingin disampaikan hukum dan peneliti dapat 

diterima oleh masyarakat dengan baik tanpa ada baku hantam atau saling 

menyalahkan. Selain itu, kedekatan Yayasan Selamatkan Yaki dengan 

masyarakat memberi celah harapan dalam pemberhentian pengkonsumsian 

Yaki, karena masyarakat pelanggar yang akhirnya peduli justru berbalik 

untuk membantu Yayasan Selamatkan Yaki dalam pemberhentian 

perburuan yaki yang tidak lain untuk dikonsumsi. 

 

 

Gambar 3.13. Slogan Selamatkan Yaki 
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