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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

	  
3.1 Gambaran Umum Penelitian 

Keanekaragaman hayati dibutuhkan untuk menyeimbangkan kehidupan manusia 

dengan alam. Namun hal tersebut sepertinya sudah mulai diabaikan oleh manusia, 

dimana sudah mulai sering terjadi perusakan alam, perburuan hewan secara ilegal 

yang akhirnya mengancam jumlah populasi hewan tersebut serta konflik antara 

manusia dengan hewan liar disekitar pemukiman. 

Penulis membuat sebuahsosialisasi untuk penyelamatan Gajah Sumatera 

yang seringkali mengalami konflik antara masyarakat dengan gajah-gajah yang 

masuk ke daerah pemukiman masyarakat dan perkebunan kelapa sawit. Dalam 

kurun waktu 25 tahun populasi Gajah Sumatera mengalami penyusutan sekitar 

70%. Pada tahun 2012 dan 2013 terhitung 17 ekor gajah ditemukan tewas di Riau. 

Hal ini dikarenakan lahan habitat Gajah Sumatera yang dipersempit karena 

pembangunan perkebunan kelapa sawit. Selain konflik tersebut juga terjadi 

perburuan liar untuk memperdagangkan gading Gajah Sumatera yang memiliki 

nilai jual yang cukup tinggi.  Dalam permasalahan ini didapatkan fakta seringnya 

ditemukan gading gajah hilang pada bangkai gajah yang tewas. 

Metode penelitian yang digunakan untuk perancangan media sosialisasi ini 

ialah metode deskriptif kualitatif yang bersifat analisis dengan pendekatan 

induktif. Metode ini menyelidiki permasalahan dengan fakta yang ada dan tidak 

diukur dengan angka-angka. Melalui data valid yang didapat melalui sebuah 

Perancangan Media..., Maria Yovita Karyadi, FSD UMN, 2014



	  

	  

37	  

lembaga perlindungan sumber daya alam, yaitu WWF-Indonesia merupakan 

praktisi taman konservasi, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Pekanbaru, 

Riau sebuah tempat penangkaran Gajah Sumatera yang saat ini terdapat 2 kantong 

(kelompok).  

Awal permasalahan yang terjadi karena disebabkan deforestasi yang 

mempersempit wilayah habitat gajah serta memicu konflik selain deforetasi juga 

disebabkan oleh perburuan ilegal yang mengincar gading gajah. Kondisi populasi 

Gajah Sumatera terancam punah karena penurunan populasi akibat perburuan, 

deforestasi dan kehilangan habitat serta konflik dengan manusia. Sebagian besar 

penyebab kematian gajah dari tahun 2004 – 2013 disebabkan oleh racun, dimana 

racun tersebut dijual bebas di toko-toko pertanian yang biasa juga digunakan 

untuk membunuh tikus. Selain itu juga ditemukan fakta gading gajah yang hilang 

diakibatkan perburuan dan perdagangan liar. 

Sejauh ini pendekatan kepada masyarakat sudah sering dilakukan, salah 

satunya pendekatan kepada masyarakat ialah membentuk Elephant Flying Squad 

dimana gajah-gajah jinak dilatih untuk membantu dalam mengarahkan gajah liar 

menghindari wilayah pemukiman masyarakat. Selain itu juga membangun taman 

konservasi untuk penangkaran gajah, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di 

Pekanbaru, Riau. Populasi gajah di Riau terdapat 9 kantong tersebar di 6 

kabupaten. Salah satunya TNTN dengan populasi gajah hanya sekitar 50% dari 

populasi keseluruhan gajah di Riau, lahan yang dimiliki juga tidak mencukupi 

untuk menampung Gajah Sumatera lainnya sehingga masih banyak gajah yang 

berkeliaran di hutan alam bebas.  
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 Seperti yang sudah dijelaskan target sosialisasi ini ialah masyarakat luas di 

Indonesia yang merupakan salah satu konsumen gading gajah. Diharapkan dari 

sosialisasi ini dapat memberikan media sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

cara untuk mencegah serta mengurangi pembelian dan perburuan gading gajah, 

dengan begitu dapat mengurangi penurunan populasi Gajah Sumatera yang 

terancam punah.  

 

3.2 Hasil Observasi 

3.2.1 WWF-Indonesia 

Penulis melakukan wawancara dengan Corporate Relation Leader WWF-

Indonesia, Suhandri untuk mendapatkan penjelasan mengenai keadaan dan 

penyebab penurunan dari populasi Gajah Sumatera. Berdasarkan hasil wawancara 

dijelaskan perbedaan antara Gajah Sumatera dengan Gajah Afrika dan Gajah Asia 

lainnya ialah ukuran badannya yang lebih kecil. Perkembangbiakan gajah sekitar 

2 tahun dan umumnya melahirkan satu ekor anak gajah.  

Menurut Suhandri yang merupakan Corporate Relation Leader dari 

WWF-Indonesia untuk wilayah Riau, Gajah Sumatera dapat ditemui di provinsi 

Aceh, Riau dan Lampung. Saat ini populasi Gajah Sumatera di wilayah Riau 

hanya tersisa 9 kantong. Dalam kajian WWF-Indonesia, populasi Gajah Sumatera 

dalam 25 tahun telah mengalami kehilangan sekitar 70% habitatnya serta 

penyusutan populasi yang mencapai lebih dari separuh.  
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Gambar 3.1 Grafik Penyebab Kematian Gajah 

(sumber : www.wwf.or.id) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Grafik Jumlah Kematian Gajah Pertahun 

(sumber : www.wwf.or.id) 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan WWF-Indonesia di wilayah Riau, 

yang juga bertanggung jawab mengurus Taman Nasional Tesso Nilo, pemicu 

konflik antara manusia dengan satwa dikarenakan pembangunan perkebunan 

sawit, dimana pohon-pohon sawit merupakan salah satu makanan kesukaan gajah 

dan karena kerusakan yang disebabkan gajah ini menyebabkan terjadinya 

pembunuhan yang umumnya dilakukan dengan cara memberi racun. Selain itu 

juga disebabkan oleh perdagangan liar gading gajah yang banyak diburu dan hasil 

gading gajah tersebut akan dijual ke kolektor gading yang tentu dengan harga 

penjualan yang cukup tinggi. Gading gajah seringkali hilang saat ditemukan 

tewas. Sejauh ini masih belum diberikan penegakan hukum yang tegas akan 

tindakan tersebut dan juga dari pihak dinas kehutanan masih menjalani penelitian 

lebih dalam lagi mengenai penyebab utama dari permasalahan perdagangan liar 

gading gajah serta konflik dengan masyarakat disekitarnya. 

Sejak tahun 2004 WWF-Indonesia mengelola Taman Nasional Tesso Nilo, 

yang belokasi di provinsi Riau. WWF-Indonesia membentuk Elephant Flying 

Squad dimana gajah-gajah jinak terlatih yang akan bertugas menghadang gajah 

liar yang akan memasuki pemukiman warga agar kembali ke habitatnya untuk 

mengurangi konflik dengan manusia. Selain berbagai macam kegiatan yang 

disebutkan diatas, WWF-Indonesia juga membuat sebuah program “Sahabat 

Gajah” yang merupakan sebuah wadah bagi masyarakat luas yang memiliki 

kepedulian akan kelestarian gajah serta ingin ikut berkontribusi dalam upaya 

penyelamatan satwa mamalia terbesar yang hidup di darat ini. Pendekatan pada 

masyarakat sekitar di wilayah Riau juga sudah dilakukan namun karena pemikiran 
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masyarakat yang salah dimana melihat keberadaan gajah di pemukiman mereka 

sebagai “hama” karena itu diperlukan sosialisasi mengenai penanganan mengenai 

gajah yang berkeliaran di sekitar pemukiman warga. Salah satu penyebab gajah 

muncul di pemukiman warga dikarenakan oleh wilayah habitat mereka yang 

semakin sempit sehingga mendorong mereka berpindah ke wilayah pemukiman 

warga maka masyarakat perlu diajarkan bagaimana cara menghadapi gajah yang 

muncul di wilayah pemukiman mereka tersebut. 

 

Di Riau terdapat sekitar 300-an populasi Gajah Sumatera namun 

diperkirakan akan mengalami penuruan diakibatkan konflik dan perburuan serta 

perdagangan liar gading gajah. Salah satu penyebab terjadi konflik masyarakat 

dengan gajah karena lahan habitat gajah yang semakin sempit karena digunakan 

untuk perkebunan kelapa sawit selain itu sawit walaupun bukan merupakan 

makanan utama gajah, namun mereka senang  maka seringkali ditemukan gajah 

yang masuk ke wilayah perkebunan dan pemukiman masyarakat. Suhandri 

menjelaskan ditemukan sekitar 17 ekor gajah ditemukan mati pada tahun 2013, 

jumlah yang cukup tinggi untuk kematian gajah per tahun. Hampir 100% gading 

gajah hilang saat ditemukan mati, sehingga kematian gajah diduga antara 

penyempitan lahan habitat dan perburuan ilegal. Umumnya penyebab kematian 

karena racun. Menurut WWF-Indonesia racun digunakan oleh pemburu gading, 

racun tersebut juga ditemukan tidak hanya digunakan untuk membunuh gajah 

namun digunakan petani sawit untuk membunuh tikus. Dan jenis racun tersebut 

dijual secara bebas tanpa ada kontrol dari pemerintah. 
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Sejauh ini tindakan yang sudah dilakukan WWF-Indonesia ialah Taman 

Tesso Nilo dimana menampung 50% populasi gajah di Riau. Elephant Flying 

Squad merupakan usaha untuk mengurangi konflik masyarakat dengan gajah yaitu 

menggunakan gajah-gajah jinak dilatih untuk mengarahkan gajah-gajah liar agar 

menjauhi daerah pemukiman warga. Selain dibentuknya Taman Nasional Tesso 

Nilo dan Elephant Flying Squad, WWF-Indonesia juga melakukan pendekatan 

pada masyarakat namun tanggapan yang minim didapat dari warga yang memiliki 

kebun dan warga juga menganggap kehadiran gajah di pemukiman mereka itu 

sebagai sebuah ancaman.  

 

3.2.2 Perburuan Ilegal Gading Gajah 

Berdasarkan “Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah 

Kalimantan” menjelaskan bahwa konflik antara gajah dan manusia, tingkat 

perekonomian yang rendah penduduk di sekitar habitat gajah serta tingginya 

permintaan pasar ilegal gading gajah menjadi faktor pendorong terjadinya 

perburuan gading gajah secara ilegal. Kegiatan ini terjadi terus menerus dan 

semakin meningkat terutama di wilayah Sumatera, namun hingga saat ini masih 

belum dimiliki data yang lengkap akan ancaman perburuan liar bagi gajah 

Sumatera serta monitoring akan dampak yang terjadi akibat perburuan pada 

populasi gajah sangat jarang dilakukan, (2007).  

Menurut Departemen Kehutanan, meningkatnya perburuan dan 

perdagangan gading gajah ilegal juga meresahkan beberapa negara lain yang 

memiliki populasi gajah yang cukup besar di Asia (India, Sri Lanka dan 
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Thailand). Hal ini disebabkan Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora (CITES) membuka perdagangan gading untuk 

negara Afrika bagian selatan (Afrika Selatan, Botswana, Namibia dan Zimbabwe) 

yang semakin membuka pintu untuk masuknya gading Asia secara ilegal di pasar 

gelap, hal ini dapat terjadi karena perbedaan gading gajah Asia dan Afrika sangat 

sulit dibedakan. Pada tahun 2003 didapati 12 pemburu dan cukong gading yang 

menjual 1.260 kg gading yang setara dengan pembunuhan 47 ekor gajah di Taman 

Nasional Bukit Barisan selain itu juga ditemukan 19 pemburu yang berhasil 

menjual 1.785 kg gading yang setara dengan 52 ekor gajah di Way Kambas, 

(Adhiasto, 2007).  

Gading gajah sering diekspor ke berbagai negara di Asia untuk 

pengobatan atau perhiasan serta aksesoris. Walaupun gading gajah telah diteliti 

tidak memiliki kandungan obat namun permintaan dan komsumsi gading gajah 

semakin meningkat tiap tahunnya. Selain sebagai obat, gading gajah dianggap 

sebagai dekorasi rumah yang memiliki nilai seni yang tinggi. Sejauh ini belum 

ada penegakan hukum yang jelas dalam penanganan kasus kematian gajah, salah 

satu contoh kasus kematian gajah Sumatera yang terjadi di Riau dari tahun 2004 

mencapai 128 ekor gajah mati namun hanya satu kasus yang berhasil dibawa ke 

pengadilan pada tahun 2005 sedangkan dalam 3 tahun terakhir sudah ditemukan 

38 gajah mati namun tidak ada satupun yang dibawa ke pengadilan padahal sudah 

didapati beberapa bukti seperti ditemukannya racun melalui tes laboratorium, 

(WWF-Indonesia, 2014). 
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Gambar 3.3 Hasil Gading 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Hasil Gading 2 

Gading gajah memiliki harga yang bervariasi tergantung kualitas gading 

itu sendiri. Gading gajah dengan kualitas biasa memiliki harga sekitar Rp 3-10 

juta per kilogram sedangkan gading gajah berkualitas atau super memilik harga 

sekitar Rp 10-30 juta per kilogram. Untuk satu gading gajah berkualitas mencapai 

25-30 kg. Harga penjualan tersebut belum termasuk biaya ukiran untuk pajangan 

atau hal lainnya seperti perhiasan, pipa rokok, cap segel dan lain sebagainya. 
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Untuk mendapatkan gading gajah berkualitas dengan cara mencabut dari akarnya 

berbeda dengan gading yang diambil dengan cara dipotong, gading gajah yang 

dipotong akan memiliki kualitas yang lebih rendah. Karena itulah gading gajah 

diambil dengan membunuh gajah tersebut karena gading merupakan bagian gigi 

seri gajah yang tertanam di kepala, (WWF-Indonesia, 2006). 

Untuk minat pembeli didapatkan data dari situs National Geographic 

ditemukan negara dari Asia Tenggara yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, 

Filipina, Cina, Indonesia yang menjadi pembeli dan penjual baik di Asia maupun 

di luar Asia. Indonesia termasuk salah satu pembeli gading gajah dalam daftar 

Asia Tenggara. Pada tahun 2013 didapatkan dua ton gading gajah yang masuk ke 

Indonesia dengan cara diselundupkan dalam tumpukan bebatuan dekorasi yang 

dikirim dari Tanzania, gading yang ditemukan tersebut senilai sekitar Rp13,5 

miliar. Pembeli gading gajah di Indonesia tersebar di beberapa wilayah seperti 

Jakarta, Kalimantan, Surabaya, Sumatera dan Bali serta wilayah lainnya yang 

masih belum terlacak kegiatan perdagangan gading oleh pihak berwajib. Gading 

tersebut biasanya dijual bebas menjadi aksesoris atau souvenir terkadang dijual 

sebagai obat-obatan. (National Geographics, 2013). 

 

3.3 Proses Perancangan Desain 

3.3.1 Mind Mapping 

Sebelum menentukan media yang akan digunakan untuksosialisasi penyelamatan 

Gajah Sumatera, penulis melakukan mind mapping.  
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Gambar 3.5 Mind-Mapping 

 

Dari semua hasil data yang didapat, penulis mengangkat pesan 

menghentikan pembelian gading gajah yang semakin lama membuat populasi 

gajah Sumatera menurun drastis. Media sosialisasi dibuat untuk mengajak 

masyarakat luas agar berhenti membeli gading gajah yang dimana akan membantu 

mengurangi permintaan dan perburuan liar gading gajah yang marak terjadi saat 

ini. 

 

3.3.2 Konsep Kreatif 

Dari hasil mind mapping tersebut ditemukan pesan utama yang ingin 

disampaikan, yaitu mengajak masyarakat luas agar berhenti membeli gading gajah 

yang dimana akan membantu mengurangi permintaan dan perburuan liar gading 

gajah yang marak terjadi saat ini. Penyampaian pesan tersebut akan disampaikan 
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denggan menggunakan teknik intergratif dimana bertujuan menyatukan diri 

dengan audiens secara komunikatif. Untuk memberikan kesan bahwa pesan yang 

ingin disampaikan bukan hanya untuk kepentingan sendiri melainkan kepentingan 

bersama dan strategi yang digunakan dengan teknik fear appeals dimana 

memberikan rasa ancaman atau takut akan sebab akibat dari permasalahan yang 

diangkat. 

Dalam konsep kreatif yang digunakan pada media utama dan pendukung 

berupa ilustrasi, menggambarkan seekor gajah di dalam jam pasir yang sebagian 

badannya terkikis menjadi pasir dan bagian bawah pada jam pasir terdapat 

setumpuk gading gajah. Jam pasir dalam ilustrasi tersebut ingin menggambarkan 

waktu yang terus berjalan dan gajah yang sebagaian badannya terkikis menjadi 

pasir merupakan perumpamaan perburuan gading gajah yang terus berjalan setiap 

waktu menyebabkan kondisi populasi gajah Sumatera yang menurun dan 

terancam punah. Tumpukan gading di bagian bawah jam pasir menjadi hasil dari 

akibat perburuan ilegal dan bayangan apa yang akan terjadi bila perburuan gading 

gajah terus berlanjut maka gajah Sumatera hanya menjadi catatan sejarah 

margasatwa yang punah dan yang tersisa ialah gading gajah yang masih dijual 

bebas saat ini. 

Warna yang akan digunakan hitam untuk menggambarkan kesan suram, 

sedih, berkabung serta seram. Font yang digunakan adalah 28 Days Later untuk 

headline dan Avenir untuk body text. Font untuk headline menggunakan font yang 

berbentuk seperti goresan atau bekas cakar yang memberikan suasana mencekam 

atau terancam. Elemen yang digunakan pada media akan seragam agar memiliki 
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kesatuan satu sama lain. Target SES A-B maka bahasa yang digunakan adalah 

bahasa universal yaitu bahasa inggris. Media utama yang digunakan dalam 

sosialisasi ini ialah billboard dan website yang ditujukan pada masyarakat agar 

mudah dilihat dan diletakkan di tempat yang strategis. Selain itu juga digunakan 

iklan media cetak, social media serta banner website untuk membantu sosialisasi 

lebih efektif karena dapat memberikan informasi dengan jelas dan mudah diakses 

kapan saja. 
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