
 

 

 

 

KERANGKA ACUAN  

LOKALATIH JURNALISME LINGKUNGAN UNTUK 

PERLINDUNGAN ORANGUTAN DAN HABITATNYA  
 

LATAR BELAKANG 

Media memiliki peranan penting dalam membangun gerakan konservasi di Indonesia, 

khususnya untuk perlindungan orangutan dan habitatnya. Melalui pemberitaannya, media 

dapat menghadirkan berbagai persoalan yang mengemuka sekaligus menjadi penghubung 

antar berbagai simpul informasi sehingga publik pun pada akhirnya memperoleh gambaran 

lengkap mengenai permasalahan orangutan dan habitatnya di Indonesia.  Melalui 

pemberitaannya, media diharapkan dapat menggalang pemahaman dan dukungan  publik 

terhadap berbagai upaya-upaya perubahan untuk perlindungan orangutan dan habitatnya.  

 

Namun,  temuan analisis media nasional pada periode pemberitaan November 2007 – April 

2008 yang dilakukan oleh AJI Jakarta-ProMedia menunjukkan bahwa media belum 

memberikan ruang yang cukup besar dalam pemberitaan orangutan dan habitatnya. Dari 6 

media nasional yang dianalisis, yaitu Kompas, Majalah Tempo, Koran Tempo, The Jakarta 

Post, dan National Geographic hanya terdapat 86 pemberitaan tentang orangutan dan 

habitatnya. Demikian pula halnya dengan media lokal. Terdapat 161 pemberitaan tentang 

orangutan dan habitatnya sepanjang November 2007 – April 2008 yang diturunkan tiga 

media daerah, yaitu Waspada, Equator, dan Pontianak Post. Minimnya pemberitaan tentang 

orangutan dan habitatnya lebih karena isyu orangutan dan habitatnya kalah bersaing 

dengan isyu lain pada pertempuran di meja redaksi. Selain itu, banyak media mengeluhkan 

bahwa mereka tidak memiliki sumber informasi untuk pemberitaan orangutan dan 

habitatnya. 

 

NGO yang diharapkan sebagai salah satu lokomotif perubahan seringkali dihadapkan pada 

persoalan rendahnya daya jelajah mereka untuk berhubungan dengan publik yang lebih 

luas. Jejaring  komunikasi dan informasi yang dibentuk lebih bersifat ekslusif  antara sesama 

NGO ketimbang terbuka pada khalayak lebih luas.  Pada situasi tersebut, media merupakan 

alternatif jalan keluar untuk menyongsong dan membangun dialog dengan publik besar. 

Namun, dalam kenyataannya,  NGO yang bergerak untuk perlindungan orangutan dan 

habitatnya seringkali cukup mengalami kesulitan  mengakses dan berhubungan dengan 

media. Upaya-upaya yang mereka lakukan dalam mengangkat persoalan orangutan dan 

habitatnya ke dalam media tidak jarang gagal karena dinilai kurang memenuhi news values. 

Data dan sejumlah informasi penting tentang berbagai persoalan perlindungan orangutan 

dan habitatnya yang didapat dari pergulatan sehari-hari di lapangan tidak jarang pula hanya 

menjadi setumpuk arsip urung menjadi pengetahuan publik.  

 

 

 



Berangkat dari latar belakang tersebut, ProMedia bermaksud menyelenggarakan joint 

training bagi para petugas komunikasi NGO mitra-mitra OCSP serta para jurnalis cetak dan 

radio. Joint training ini sekaligus sebagai ruang dialog antara para penggiat konservasi 

orangutan dan habitatnya dengan para jurnalis cetak dan radio untuk membangun 

pemahaman bersama tentang posisi dan peran masing-masing dalam mendorong gerakan 

perlindungan bagi orangutan dan habitatnya. 

 

 

TUJUAN 

1. meningkatkan pemahaman tentang jurnalisme lingkungan dalam konteks 

perlindungan bagi orangutan dan habitatnya serta  

2. Meningkatkan kemampuan teknis pemberitaan untuk kampanye perlindungan bagi 

orangutan dan habitatnya 

3. Mendorong kerjasama antara gugus kerja dan jurnalis cetak dan radio lokal dan 

nasional untuk pemberitaan tentang perlindungan bagi orangutan dan habitatnya 

 

LUARAN 

 

1. Tersedianya silabus dan materi jurnalisme lingkungan untuk peningkatan kapasitas 

gugus kerja dan jurnalis cetak serta radio lokal maupun nasional 

2. Join workplan antara gugus kerja dengan jurnalis cetak dan radio lokal maupun 

nasional 

 

METODE 

Joint training ini dijalankan dengan pendekatan partisipatoris. Peserta akan menimba dan 

berbagi pengetahuan dari pengalaman pergulatannya di lapangan. Joint training ini juga 

menggunakan hadap masalah (problem possing) sebagai pendekatan yang memungkinkan 

peserta menganalisis, menstrukturkan,  menarik pelajaran-pelajaran penting atas berbagai 

situasi yang dihadapi di lapangan, dan menyusun agenda kerja guna menggalang dukungan 

publik  terhadap pentingnya perubahan kebijakan dan penegakan hukum bagi  perlidungan 

orangutan dan habitatnya melalui penggunaan media cetak dan radio. 

 

Peserta terdiri dari 2 kelompok yang terdiri dari para petugas komunikasi mitra-mitra OCSP 

dan para jurnalis cetak serta radio lokal maupun nasional. Guna mendalami berbagai materi 

yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi mereka sebagai petugas komunikasi dan jurnalis, 

setiap kelompok akan menempuh proses pembelajaran   di dalam 2 kelas paralel, yaitu kelas 

petugas komunikasi dan kelas jurnalis. Selain menempuh pembelajaran di kelas masing-

masing, kedua kelompok juga  akan melakukan proses bersama untuk mempraktekan 

berbagai keterampilan yang telah dipelajari. Proses bersama tersebut sekaligus juga untuk 

membangun kesalingpahaman akan tugas masing-masing dan pada gilirannya dapat 

menghantarkan pada suatu kerjasama antara petugas komunikasi dan jurnalis.  

 

 

 

 

 

 



 

PESERTA 

• Para petugas komunikasi mitra-mitra OCSP yang tergabung dalam gugus kerja 

Sumut+NAD, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur 

• 10 Jurnalis cetak dan radio di wilayah Sumut+NAD 

• 10 Jurnalis Cetak dan radio di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur 

 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Joint training ini dibagi ke dalam 2 pelaksanaan: 

• Medan, 22 - 24 Januari 2009 untuk peserta yang berasal dari Sumut+NAD 

• Jakarta, 29 - 31 Januari 2009  untuk peserta yang berasal dari Kalimantan 

 

 

TRAINER DAN NARASUMBER 

Fasilitator 

• Kelas Comm.Officer: Farid Gaban 

• Kelas Jurnalis: IGG Maha Adi - Redaktur Tempo  

 

Narasumber 

• Jito Sugarjito - APAPI 

• Arby Valentinus - OCSP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERI DAN JADWAL 

 

Hari Jam Materi Pelaksana 

09.00 – 10.00 Pembukaan 

Perkenalan 

Kontrak Belajar 

OCSP 

Fasilitator 

10.00 – 10.15 Coffee Break 

10.15 – 12.00 Kelas Bersama 

Media dan NGO: saling hubungan untuk memperkuat  upaya perlindungan 

orangutan dan habitatnya 

Fasilitator 

12.00 – 13.00 Lunch Break 

 Kelas Comm. Officer Kelas Jurnalis  

13.00 – 15.30 Media dan Cara Kerjanya Pentingnya Perlindungan Orangutan bagi 

Indonesia 

Kelas Comm.Officer: Farid Gaban 

Kelas Jurnalis: Jito Sugarjito 

15.30 – 16.00 Coffee Break 

 Kelas Comm. Officer Kelas Jurnalis  

I 

16.00 – 18.00 Bagaimana Menghadapi Media Peta Ancaman terhadap orangutan dan 

habitatnya 

Kelas Comm.Officer: Farid Gaban 

Kelas Jurnalis: Arbi Valentinus 



 

Materi 
Hari Jam 

Kelas Comm. Officer Kelas Jurnalis 
Pelaksana 

09.00 – 10.30 Membuat Fact Sheet Research (Internet) Fasilitator 

10.30 – 10.15 Coffee Break 

10.15 – 12.00 Membuat Fact Sheet (Lanjutan) Teknik Wawancara Fasilitator 

12.00 – 13.00 Lunch Break 

13.00 – 16.00 Kelas Bersama: 

• Simulasi Wawancara dan Menghadapi Media 

• Evaluasi Simulasi 

Fasilitator 

16.00 – 16.15 Coffee Break 

 Kelas Comm. Officer Kelas Jurnalis  

II 

16.15 – 18.00 Membuat Press Release dan 

Konferensi Pers 

Penulisan Naskah Fasilitator 

09.00 – 12.00 Membuat Press Release dan 

Konferensi Pers (Lanjutan) 

Penulisan Naskah (Lanjutan) Fasilitator 

12.00 – 13.00 Lunch Break 

Simulasi Press Release dan Konferensi Pers 13.00 – 16.00 

Evaluasi Simulasi 

Fasilitator 

16.00 – 16.15 Coffee Break 

16.15 – 17.15 Rencana Tindak Lanjut OCSP dan Promedia 

III 

17.15 – 18.00 Evaluasi Pelatihan dan Penutupan Fasilitator dan OCSP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materi Keterangan 

1. Media dan NGO: saling hubungan untuk memperkuat 

upaya perlindungan orangutan dan habitatnya 

Materi ini memuat tentang mengapa Media dan NGO saling membutuhkan, posisis serta 

peran masing-masing dalam memperkuat upaya perlindungan orangutan dan habitatnya 

2. Media dan Cara Kerjanya 

 

Membedah tentang dapur media, kebijakan redaksi, Hal-hal yang membuat media tertarik 

untuk memberitakan . Serta mendiskusikan tentang bagaimana menarik media untuk 

mengangkat pemberitaan tentang perlindungan orangutan dan habitatnya dengan mengacu 

pada news value 

3. Bagaimana menghadapi media Materi ini membahas  tentang pentingnya kemampuan menghadapi media dan juga memuat  

langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh comm.officer dalam menghadapi media. Hal-hal 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh comm.officer dalam menghadapi media.  

4. Membuat Fact Sheet Materi ini memuat tentang pengertian, manfaat, dan teknik menyusun factsheet. Peserta akan 

menyusun fact sheet berdasarkan kasus-kasus yang dihadapi di site masing-masing 

5. Membuat press release dan konferensi pers Materi ini memuat tentang pentingnya melakukan press release dan konferensi pers, kapan 

sebaiknya, dan bagaimana melakukannya 

6. Pentingnya Perlindungan Orangutan bagi Indonesia Materi ini memberikan pengantar umum kenapa orangutan merupakan satwa yang dilindungi 

7. Peta ancaman terhadap orangutan dan habitatnya Materi ini memberikan gambaran umum tentang sejumlah ancaman terhadap orangutan dan 

habitatnya, yakni konversi hutan, illog, perburuan dan perdagangan, serta kebijakan-kebijakan 

yang tidak berpihak 

8. Research Materi ini memberikan pengantar tentang pentingnya riset sebelum melakukan peliputan. 

Peserta akan melakukan riset dengan mengunjungi berbagai situs yang berhubungan dengan 

suatu isyu tertentu (policy reform dan atau law enforcement) yang telah ditetapkan 

sebelumnya terkait dengan perlindungan orangutan dan habitatnya 

9. Teknik Wawancara Teknik-teknik wawancara  

10. Penulisan Naskah Praktek untuk menuliskan berbagai hasil wawancara yang diperoleh pada saat simulasi 

wawancara dan menghadapi media 

11. Simulasi Peserta akan melakukan simulasi berdasarkan suatu skenario yang telah dirancang 

sebelumnya. Secara umum,  topik-topik yang diangkat dalam simulasi berdasarkan “kasus-

kasus” yang dihadapi site/regional/nasional untuk memperkuat upaya policy reform dan law 

enforcement. 

 


