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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Objek Data Penelitian 

3.1.1. WWF Indonesia 

WWF Indonesia merupakah salah satu bagian dari WWF Internasional yang 

tersebar diberbagai Negara. WWF Indonesia berpusat di Graha Simatupang 

Tower 2 Unit C, 7th-11th Floor Jalan Letjen T.B. Simatupang Jakarta – 12540, 

telfon +62 21-7829461, Fax: +62 21-7829462. WWF Indonesia bekerja sebagai 

lembaga konservasi alam yang menangani isu-isu alam di Indonesia. WWF 

Indonesia merupakan yayasan independen yang terdaftar sesuai hukum Indonesia. 

Dikelola oleh Dewan Penyantun yang terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan 

Pengawas dan Dewan Pelaksana. Dewan ini berfungsi sebagai lembaga penentu 

arahan strategis dan kredibilitas WWF Indonesia. Para anggota dewan berbagi 

tanggung jawab secara kelembagaan melalui komite operasional. Dua komite 

yang sedang dalam tahap pengembangan adalah Komite Pendanaan dan Investasi 

serta Komite Program. 

 

Gambar 3.1. Logo WWF 
Sumber: http://www.desainstudio.com/2010/12/teori-gestalt-dalam-desain-grafis.html 
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WWF Indonesia mempunyai visi dan misi dalam keorganisasiannya, yaitu: 

Visi WWF Indonesia adalah pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk 

kesejahteraan generasi sekarang dan di masa mendatang. Misi WWF Indonesia 

adalah melestarikan keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak yang 

disebabkan manusia melalui upaya: 

1. Mempromosikan etika pelestarian yang kuat, kesadaran serta aksi di kalangan 

masyarakat Indonesia. 

2. Memfasilitasi upaya multi pihak untuk melindungi keanekaragaman hayati 

dan proses ekologis dalam skala ekoregional. 

3. Melakukan advokasi kebijakan, hukum dan penegakan hukum yang 

mendukung upaya pelestarian. 

4. Mempromosikan pelestarian bagi kesejahteraan masyarakat, melalui 

pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. 

WWF-Indonesia membantu Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 

Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Kehutanan dalam 

mengembangkan Rencana Tata Ruang Berbasiskan Ekosistem Pulau Sumatera, 

sebagai upaya penyelamatan sebagai restorasi hutan tersisa di Sumatera. WWF 

juga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melindungi lansekap hutan yang 

tersisa di Bukit Tiga Puluh dan Jambi di mana lansekap tersebut juga merupakan 

areal introduksi orangutan Sumatera di alam. WWF Indonesia juga bekerja 

bersama sejumlah LSM yang bergerak di bidang pelestarian orangutan dalam 

mempublikasikan panduan teknis Penanganan Konflik Manusia dan Orangutan di 

Dalam dan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit. Dokumen tersebut dimaksudkan 
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untuk membantu sektor industri dalam mengidentifikasi dan menentukan langkah-

langkah yang tepat untuk mengadopsi praktik-praktik pengelolaan yang lebih baik 

(Beter Management Practices/BMP) yang bermanfaat bagi konservasi dan 

industri. WWF juga terlibat secara aktif dalam pengembangan Rencana Aksi dan 

Strategi Konservasi Orangutan yang dirilis oleh Presiden RI tahun 2007. 

(http://www.wwf.or.id/program/spesies/orangutan_sumatera/) 

3.1.2. Program Donasi WWF Indonesia 

 Dalam mendukung terciptanya pelestarian orangutan WWF Indonesia 

membuka program donasi satu kali dengan cara SMS yang dinamakan program 

SMS donasi. Program SMS Donasi adalah program yang WWF jalankan dengan 

tujuan menjaring seluas-luasnya supporter dimana saja berada di seluruh 

Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam menunjang pekerjaan konservasi di 

Indonesia. 

 

Contoh Gambar 3.2. Logo Program SMS Donasi untuk Orangutan 
http://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/smsdonasi/ 

 Publik bisa mengirimkan Donasi SMS melalui tiga Operator Telepon 

terbesar di Indonesia, yaitu: Telkomsel, Indosat dan XL dengan mengirimkan sms 

ke nomor 9600. Sementara itu, provider lainnya masih dalam proses dan akan 

segera menyusul. Masyarakat dapat berdonasi Rp. 5.000,- dengan mengetik SMS 
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dengan format WWF5<spasi>ORANGUTAN#nama atau donasi sejumlah Rp. 

10.000,- dengan format WWF10<spasi>ORANGUTAN#nama. 

3.2. Target 

Sebelum melakukan sebuah tindak berkampanye perlu diketahui terlebih dahulu 

siapa target market yang menjadi sasaran perancangan kampanye sosial ini, 

sehingga dalam melakukan proses berkampanye akan lebih efektif dalam 

penyampaian informasi terkait dengan program kampanye donasi yang 

ditawarkan nantinya.  Karena itu, dengan mengetahui sasaran target market akan 

lebih efektif dan fokus, serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam tindak 

berkampanye ini. Oleh dari itu perlu diketahui sasaran target market untuk 

perancangan kampanye sosial pelestarian orangutan Sumatera sebagai berikut: 

Target Market Inti: 

Segmentasi : Kalangan Terpelajar 

Geografis : Jabodetabek 

Demografis : a. Umur  : 17-21 tahun 

 : b. Jenis Kelamin : Pria, Wanita  

Agama : Semua golongan 

Ekonomi : Golongan menengah keatas 

Psikografis : Orang yang berjiwa sosial 

 : Orang yang perduli terhadap kelestarian hewan dan lingkungan 
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3.3. Hasil Survei  

Penulis melakukan survey dengan menyebarkan kusioner melalui jejaring sosial. 

Pertanyaan dari kuisioner tersebut adalah: 

Tabel 3.1. Tabel Survei 
 

PERTANYAAN JAWABAN JUMLAH 

Jenis kelamin anda? Pria 30 

Wanita 34 

Berapakah usia anda? <17 tahun 4 

17-21 tahun 42 

21-30 tahun 16 

>30 tahun 2 

Dimanakah domisili tempat anda tinggal? Jakarta 14 

Bogor 9 

Depok 9 

Tangerang 22 

Bekasi 10 

Jenis orangutan mana yang paling anda 

kenal? 

Sumatera 48 

Kalimantan 16 

Apakah anda tahu selama 75 tahun terakhir 

penurunan  jumlah populasi orangutan 

mencapai 80%? 

Ya 24 

Tidak 40 
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Apakah anda tahu pada tahun 2007 hanya 

tersisa 6.500an orangutan di Sumatera ? 

Ya 12 

Tidak 52 

Dari beberapa ancaman orangutan Sumatera 

dibawah ini, menurut anda mana yang 

menjadi penyebab penurunanya populasi 

orangutan Sumatera ? 

 

Penebangan 

hutan 

30 

Kebakaran 

hutan 

4 

Pertambangan 2 

Perkebunan 

kelapa sawit 

4 

Perburuan liar 24 

Apakah anda ingin ikut serta untuk membatu 

agar orangutan Sumatera tidak punah ? 

Ya 60 

Tidak 4 

Sebelumnya, apakah anda sudah pernah 

mengakses informasi tentang orangutan 

Sumatera ? 

Pernah 34 

Tidak 32 

Jika pernah, media apa yang pernah anda 

akses untuk mengetahui informasi tentang 

orangutan Sumatera ? 

 

Internet 34 

TV 24 

Media sosial 2 

Radio 0 

Media massa 4 

Dari hasil survei yang dilakukan kepada remaja 17-21 tahun dan juga di 

luar umur yang ditargetkan. Dapat disimpulkan mereka sudah lebih mengenal 
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orangutan Sumatera dari pada orangutan Kalimantan, namun dari fakta yang 

didapat banyak yang belum tau keadaan orangutan Sumatera saat ini yang 

populasinya semakin menurun. Melihat dari faktor yang menjadi penyebab 

menurunnya populasi orangutan Sumatera, hasil survey menunjukan informasi 

tersebut masih banyak yang tidak mengetahuinya. Dapat disimpulkan masyarakat 

sangat kurang informasi tentang orangutan Sumatera saat ini. 

3.4. Hasil Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Chairul Saleh, beliau merupakan 

salah satu orang yang bekerja di WWF Indonesia sebagai koordinator program 

menangani orangutan di alam liar dan koordinator dalam menangani perdagangan 

satwa liar. Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Chairul Saleh. 

1. Apa faktor yang paling mempengaruhi turunnya populasi orangutan ? 

• Faktor utama yang mempengaruhi penurunan jumlah populasi orangutan 

di Sumatera adalah perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit 

yang membuat habitat orangutan Sumatera menjadi mengecil dan untuk 

tetap hidup kadang kala orangutan masuk kedalam perkebunan untuk 

mencari tunas kelapa sawit untuk dimakan. Para investor rela untuk 

membayar perkepala orangutan yang menjadi hama dan dihargai sebesar 

1juta rupiah. 

• Faktor kedua yaitu perburuan liar dan perdagangan liar, anak orangutan di 

ambil dari induknya yang telah dibunuh dan anaknya tersebut diperjual 

belikan dengan bebas. Untuk mendapatkan anak orangutan setidaknya 
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harus membunuh 1 individu orangutan dewasa, jika ini terus dibiarkan 

maka angka penurunan populasi orangutan akan sangat terancam. Ada 

pula orangutan yang diselundupkan ke negara Thailand sebagai pekerja 

seks komersial. Karena orang lokal menganggap orangutan sebagai hama, 

banyak juga orangutan yang diburu dan di ambil dagingnya untuk 

dikonsumsi oleh manusia. 

2. Apakah sudah ada tindakan kampanye sosial yang dilakukan di Sumatera 

dalam upaya menjaga kelestarian orangutan Sumatera ? 

• Sudah ada, tapi menurut saya dengan cara seperti itu kurang efektif, tidak 

hanya masyarakat lokal saja yang harus mengerti keadaan orangutan 

Sumatera yang terancam punah tetapi masyarakat luas pun harus mengerti. 

Kampanye sosial yang dilakukan tidak harus juga dengan menampilkan 

sisi menderita terus menerus. Dengan kata lain untuk menarik empati 

masyarakat tidak diharus dengan memperlihatkan orangutan yang 

tertembak, terbakar, dipotong kepalanya, dan sebagainya. Masyarakat luas 

tidak hanya lokal, harus mengetahui dari sisi indah orangutan itu sendiri 

banyak fungsi orangutan yang dapat kita beritahukan kepada masyarakat, 

salah satunya seperti orangutan menyebarkan biji-bijian keseluruh hutan 

karena pada dasarnya orangutan tidak menetap pada satu tempat. Biji–

bijian yang jatuh ke tanah subur akan menjadi tunas pohon baru, orangutan 

sangat berkontribusi dalam menanggulangi tingkat global warming. Maka 
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sangat perlu dipertimbangkan oleh manusia apabila orangutan sampai 

punah. Akan sangat merugikan bagi manusia. 

3. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengurus orangutan Sumatera 

dipenangkaran ? 

• Setiap individu orangutan menghabiskan dana kurang lebih 

2,5juta/bulannya. Kebutuhan tersebut selama rehabilitasi mencakup 

pangan, obat-obatan, dan lainnya hingga siap untuk menjalani pelepas 

liaran. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan bantuan masyarakat 

untuk dapat membatu dengan cara donasi secara sukarela. 

Dari wawancara yang penulis jalani, penulis mendapat lebih banyak 

informasi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi tentang orangutan 

Sumatera. Dari kesimpulan yang penulis dapat dari wawancara ini, orangutan 

Sumatera kurang mendapat perhatian khusus dari segi habitatnya sehingga 

perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini tidak mempertimbangkan 

kelangsungan hidup orangutan Sumatera di habitat aslinya. Disamping itu 

masyarakat luas khususnya harus mendapat informasi lebih spesifik lagi, tidak 

hanya untuk menarik empati semata melalui gambar-gambar yang menyedihkan, 

tetapi fungsi orangutan ini secara nyata harus diberitahukan kepada masyarakat 

luas. 
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3.5. Analisis SOWT 

3.5.1. SWOT Objek Penelitian 

a. Strong (Kekuatan) 

Kekuatan dari kampanye sosial mengenai pelestarian orangutan Sumatera 

yang sudah pernah dilakukan itu dengan cara terjun langsung ke masyarakat 

dibeberapa kota besar yang ada di Indonesia. Kampanye yang didukung 

dengan atribut kostum orangutan, poster, spanduk menjadi sebuah sarana 

yang menarik perhatian publik. Pada kampanye sosial yang dilakukan seperti 

ini dapat mencakup target yang luas dan memberikan efek langsung terhadap 

masyarakat yang berhadapan langsung dengan berjalannya acara kampanye 

sosial ini. 

b. Weakness (Kelemahan) 

Dengan melakukan strategi kampanye yang sudah ada, informasi yang 

diberikan tidak tersampaikan dengan baik, akan mudah dilupakan oleh 

masyarakat yang melihat. Pada saat orang dalam keadaan terburu-buru dan 

sibuk, pasti akan mengabaikan dan menyia-nyiakan kampanye tersebut. 

c. Opportunity (Kesempatan) 

Kesempatan dengan membaikan brosur atau flyer dapat memberikan 

informasi tambahan bagi para masyarakat yang terjaring dalam kampanye 

tersebut. 

d. Threat (Ancaman) 

Ancaman yang terjadi pada masyarakat akan kurang percaya karena informasi 

yang disampaikan kurang jelas. 
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3.5.2. SWOT Perancangan Kampanye Baru 

a. Strong (Kekuatan) 

 Kekuatan kampanye yang penulis buat menggunakan program donasi yang 

murah. Cara berdonasi yang mudah hanya dengan melalui SMS. 

Penyampaian informasi mudah dicerna oleh target market. 

b. Weakness (Kelemahan) 

 Kelemahan dari kampanye sosial ini masih dalam skala kecil. Karena donasi 

yang murah dan tidak ada reward sehingga target market tidak mudah untuk 

tertarik melakukan donasi, dan akan mudah dilupakan oleh target market 

yang melakukan donasi. Dalam pengambilan foto orangutan sangat sulit, 

karena tingkah laku yang tidak dapat diprediksi. 

c. Opportunity (Kesempatan) 

 Dari kampanye yang penulis buat adanya kesempatan untuk mempengaruhi 

remaja karena kampanye yang murah dan caranya mudah sehingga remaja 

dapat dengan mudah menyebar luaskan program donasi ini kepada khalayak. 

d. Threat (Ancaman) 

Penulis melihat ancaman yang akan terjadi adalah banyak kampanye sosial 

yang lebih besar dan tidak hanya menangani hewan endemik Indonesia saja, 

tetapi terdapat kampanye lainnya yang juga menangani isu lingkungan hidup 

di Indonesia seperti masalah kehutanan dan kelautan, serta iklim dan energi. 

Serta terdapat juga lembaga lain yang melakukan kampanye pelestarian 

orangutan Sumatera seperti lembaga Profauna dan lainnya yang ada di 

Indonesia. 
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3.6. Mind Mapping 

Dalam mencari strategi perancangan kampanye sosial yang baik, agar mudah 

diterima oleh remaja 17-21 tahun maka penulis melakukan penjabaran ide kreatif 

melalui main mapping. Mind mapping yang penulis buat dimulai dari orangutan 

sumatera yang menjadi topik utama, dan dibagi menjadi dua bagian yaitu, bagian 

atas merupakan sebuah masalah yang terjadi pada orangutan sumatera dan bagian 

bawah merupakan bagian solusi yang ditempuh sebagai tindak pelestarian. 

 

Gambar 3.3. Main Mapping 
Rhonen Vivaldy Gunawan 

Dari mind mapping yang penulis buat, penulis dapat menyimpulkan kata kunci 

untuk menjadi pengembangan ide kreatif penulis untuk menjadi dasar pendekatan 

kepada remaja 17-21 tahun. Kata kunci tersebut yaitu, foto orangutan Sumatera, 

energic, colorful, gaul, dan bebas. 
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