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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

4.1    Do Something Indonesia 

4.1.1 Platform Do Something Indonesia (DSI) 

Do Something Indonesia (DSI) adalah sebuah wadah baru dalam 

mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam perubahan positif. DSI 

adalah platform digital yang berpusat di New York. DSI berafiliasi di bawah 

naungan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) Foundation. Do Something 

sendiri adalah gerakan besar yang  hadir di berbagai negara, seperti Botswana, 

Canada, Congo, Ghana, Nigeria, Kenya, United Kingdom dan United States. 

Do Something Indonesia adalah satu-satunya platform yang berada di lingkup 

regional Asia dan termasuk salah satu platform dengan pertumbuhan yang 

pesat, karena tingkat kepedulian pemuda di Indonesia termasuk yang tertinggi 

di antara negara lain tempat platform Do Something berafiliasi.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Do Something di berbagai negara 
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DSI adalah platform digital yang akan menyuarakan berbagai macam 

kampanye yang terlihat sederhana dan effortless untuk dilakukan. DSI pun turut 

hadir di berbagai media sosial dengan tujuan utama  untuk menarik audiens 

mereka mengunjungi laman DSI dan memilih kampanye serta menyertakan diri 

untuk ikut menjadi bagian dari kampanye tersebut. DSI turut memperluas 

jangkauannya di Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Weheartit dan 

Youtube. 

 

 

 

Konten yang diunggah di media sosial akan otomatis menggiring audiens untuk 

membuka laman dan memilih kampanye mana saja yang sesuai untuk diikuti 

audiens, tergantung apa background dan interest mereka. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Ikon media sosial di laman DSI 

Gambar 4.3 

Panduan untuk berpartisipasi dalam kampanye DSI 
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Audiens akan diminta untuk membuat sebuah akun yang otomatis akan 

tersambung dengan alamat surel mereka dan mereka akan mendapatkan 

notifikasi setiap ada kampanye baru yang telah diunggah. Pemilik akun di DSI 

akan bebas mengeksplorasi kampanye apa saja yang ingin mereka ikuti dan 

bagaimana cara mereka berpartisipasi. Pada bagian eksplorasi kampanye, 

audiens diminta untuk melakukan beberapa hal jika ingin mendukung isu yang 

disuarakan oleh sebuah kampanye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Contoh kampanye di laman DSI 

 

 

Gambar 4.5 

Tampilan setelah memilih kampanye untuk didukung 
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Gambar tersebut menunjukkan bagaimana tampilan setelah audiens memilih 

kampanye. Audiens akan diberikan short-insight mengenai isu yang akan dia 

dukung dan solusi apa yang akan ditawarkan DSI sebagai salah satu wujud 

perbuatan baik untuk mendukung dan menyuarakan isu tersebut. 

 

 

 

 

Seluruh kampanye yang diunggah adalah kampanye digital yang sebenarnya 

dilakukan secara offline namun nantinya seluruh kegiatan tersebut di unggah ke 

media sosial sehingga menjadi kampanye digital. Tujuan dari DSI untuk 

membuat kampanye seperti ini adalah karena kemudahan akses yang membuat 

audiens bisa melakukan dan mendukung kampanye ini kapanpun dan 

dimanapun.  

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Call to Action dari kampanye yang dipilih 

Gambar 4.6 

Petunjuk melakukan kampanye 
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Setelah membaca panduan yang ada, audiens diminta untuk melakukan 

perbuatan kecil sesuai yang telah disampaikan di guideline dan saat hal tersebut 

telah dilakukan, audiens dapat mengunggahnya ke akun personal media sosial 

mereka dalam rangka mengajak lebih banyak audiens lain untuk bergabung dan 

menyuarakan perhatian mereka pada isu yang ingin mereka dukung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat audiens telah selesai melakukan kegiatan kampanye, mereka dapat 

melaporkan kegiatan mereka dan menuliskan pencapaian mereka pada kolom 

terakhir yang disediakan di laman pada setiap kampanye. DSI lebih 

memfokuskan seluruh kampanye ini untuk dilakukan oleh generasi 

millennials yang berusia 18-25 tahun atau bahkan lebih, karena 

Gambar 4.8 

Kolom laporan kegiatan kampanye yang dilakukan 
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kecenderungan mereka yang memiliki kepekaan dan kepedulian pada isu 

sosial disertai aktivitas mereka yang cukup tinggi dalam bermedia sosial.  

4.1.2 Program Do Something Indonesia 

Do Something Indonesia yang melebarkan sayapnya lewat jejaring sosial, 

telah menginisiasi banyak kampanye untuk membahas sebuah isu dan 

mengajak audiens untuk turut serta mengikuti kampanye yang sekiranya 

menjadi kegemaran mereka. Isu yang dibahas pun beragam, isu utama adalah 

isu-isu yang memiliki korelasi dengan Sustainable Development Goals, tapi 

tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu yang diangkat dalam kampanye 

digital Do Something adalah isu yang berada dalam tataran paling dasar dalam 

kehidupan, yaitu kampanye untuk meningkatkan awareness dan menarik 

interest sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah perubahan behavior 

walaupun untuk merubah sikap seseorang pun dibutuhkan waktu yang tidak 

sebentar. Menginisiasi gerakan-gerakan sosial di platform digital, inilah 

beberapa kampanye yang telah disuarakan oleh Do Something Indonesia sejak 

tahun 2010 hingga kini : 

1. #FruitPotluck 

2. Book for Hope 

3. Write to Achieve 

4. #ThinkBeforeYouShare 

5. #DignityChat 

6. #FromZeroToHero 

7. Healthy Plate Club 

8. Generasi Tangan Bersih 
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9. #SukaBaca 

10. Heart to Earth 

11. A Date with My Parents 

12. Love Notes 

13. Dongeng Ceria 

14. Temanku Hebat 

15. We Are The Same 

16. Bullying Adalah... 

17. Talk to A Stranger 

18. 8 Gelas Sehari 

 

 

 

 

 

 

 

19. We Go Public! 

20. Blind Date Book Party 

21. Main ke Museum 

22. #BloodWarrior 

23. Shower Songs 

24. #WeekendTanpaMall 

25. #KitaIndonesia 

26. Tell a Kid 

27. Makan Djadoel 

 

Gambar 4.9 

Tampilan preview kampanye yang ditawarkan DSI 
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4.2    Special Agents 

4.2.1 Special Agents 

Pada tahun 2015, Do Something Indonesia mulai mencoba untuk 

melakukan inovasi baru. Kampanye digital yang dilakukan oleh DSI 

adalah kampanye yang ditujukan untuk generasi muda yang memiliki 

rentang usia 18-25 tahun. DSI menyadari agar informasi baik ini dapat 

lebih mudah tersampaikan pada target market mereka, mereka 

membutuhkan sosok ambassador yang dapat menjadi representasi nyata 

dari DSI yang bergerak di bidang digital. Oleh karena itu, di tahun tersebut 

DSI mencoba membuka seleksi bagi pemuda yang tertarik untuk menjadi 

bagian dari DSI dengan cara menjadi Special Agents. Special Agents inilah 

yang akan menjadi perpanjangan tangan dari DSI dalam menyampaikan 

kampanye baik mereka. Figur yang dibutuhkan untuk menjadi seorang 

Special Agents pun tidak boleh sembarang pilih, DSI mencari sosok 

Gambar 4.10 

Deskripsi singkat mengenai setiap kampanye yang diangkat 
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pemuda aktif dan inspiratif yang telah memberikan dampak positif bagi 

lingkungan sekitarnya, baik secara online maupun offline. Rekam jejak 

pencapaian offline dapat dibuktikan dengan seberapa besar partisipasi aktif 

seseorang dalam mengikuti kegiatan, komunitas, organisasi maupun hal-

hal positif lain yang berkaitan dengan pengembangan diri dan 

pemberdayaan lingkungan. Selain hal tersebut, rekam jejak prestasi online 

mereka dapat dibuktikan dengan melihat bagaimanakah sosok tersebut 

merepresentasikan diri mereka di media sosial dan persona apa yang 

terbentuk di media sosial mereka. Hal ini dianggap penting karena 

nantinya, Special Agents inilah yang akan memberikan informasi baik 

secara daring maupun luring terkait seluruh kampanye DSI dan diharapkan 

Special Agents inilah yang akan mengintegrasikan seluruh kampanye 

digital menjadi bentuk kampanye yang nyata atau setidaknya memiliki on 

ground event. Special Agents akan menjadi sosok penting dalam 

terlaksananya kampanye digital DSI dan menjadi spokeperson yang nyata 

dan dapat dibuktikan pencapaiannya karena mereka telah memiliki rekam 

jejak prestasi yang baik sebelumnya. 

4.2.2 Proses Rekrutmen Special Agents 

Do Something Indonesia melakukan proses rekrutmen untuk 

pemuda berusia 18-24 tahun yang memiliki ketertarikan pada isu sosial 

dan telah berkontribusi nyata pada isu yang ditekuninya serta memilih 

pemuda yang sadar akan pentingnya menjadi screenager dan 

mengoptimalkan penggunaan media digital untuk digunakan sebagai alat 

yang menyuarakan isu-isu tersebut agar lebih banyak pemuda yang sadar 
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akan urgensinya. Informasi mengenai proses rekrutmen dari Do 

Something Indonesia diunggah pada akun official Instagram 

@dosomethingid dan biasanya dilakukan saat pertengahan tahun pada 

setiap tahunnya sejak tahun 2015. Special Agents Batch 2 adalah mereka 

yang mengikuti proses seleksi di tahun 2016. Kriteria yang harus dipenuhi 

oleh Special Agents adalah mereka yang berusia antara 18-24 tahun, 

berdomisili di seluruh penjuru Indonesia, aktif, positif dan dapat berfikir 

kreatif serta peduli pada isu-isu sosial. Kriteria tersebut akan menjadi pintu 

penyeleksi bagi setiap aplikasi yang diterima oleh tim rekrutmen DSI. 

Selanjutnya tim DSI akan menyeleksi Curriculum Vitae dari setiap 

kandidat serta melakukan tahapan Interview dan memberikan beberapa 

Case Studies via Skype untuk benar-benar memilih kandidat mana yang 

nantinya dapat menjalankan tugas menjadi Special Agents di masing-

masing region yang mereka wakili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

Informasi mengenai rekrutmen Special Agents 
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Informasi disebarkan melalui akun Instagram DSI karena akun tersebut 

memiliki engagement yang lebih besar daripada akun media sosial yang 

lain. Hingga saat ini, akun Instagram DSI memiliki pengikut sebanyak 

10.600 dan hanya mengikuti 89 akun dimana pemilik akun tersebut adalah 

akun Non Governmental Organization (NGO) lain yang juga menyuarakan 

kebaikan seperti DSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Publikasi di akun Instagram @dosomething_id 

Gambar 4.13 

Publikasi di akun Instagram @dosomething_id 
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4.2.3 Tugas Special Agents 

Sebagai Special Agent yang terpilih, masing-masing akan menjadi agent 

khusus Do Something Indonesia di berbagai daerah yang memiliki 

kesempatan untuk membantu koordinasi dan bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan program atau aktivitas sosial yang memiliki keterkaitan 

dengan kampanye digital yang dilakukan oleh DSI. Hal ini tentu akan 

memberikan manfaat bagi Special Agents untuk memiliki kesempatann 

untuk memperbanyak teman dan memperluas jaringan dengan invidu, 

komunitas dan organisasi, serta perusahaan atau partner-partner utama Do 

Something Indonesia dan YCAB Foundation. Special Agents pun akan 

memiliki keistimewaan dalam mengajukan dan mendiskusikan isu-isu 

kampanye yang dapat di feature melalui platform Do Something 

Indonesia, sebagai perpanjangan tangan dari DSI di level regional, tentu 

tiap Agents akan lebih mengerti bagaimana karakteristik audiens di tiap-

tiap daerah dan isu apa saja yang memiliki kecenderungan untuk menarik 

minat audiens tersebut. Selain itu Special Agents diharapkan untuk 

mengunggah konten positif di akun media sosial mereka selama masa 

jabatan, konten positif tersebut diharapkan dapat menciptakan engagement 

tersendiri bagi audiens dari masing-masing agents yang ada di berbagai 

kota di Indonesia. Selain itu, mengunggah konten positif turut membantu 

meneruskan citra positif Do Something Indonesia dan merambah target 

market yang lebih luas dan relevan.  
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4.2.4 Tim Special Agents Batch 2  

Special Agents Batch 2 adalah mereka yang direkrut pada tahun 2016. 

Disebut Batch 2 karena mereka adalah Special Agents yang terpilih pada 

period eke-2 sejak DSI melakukan rekrutmen. Terdapat 17 Special Agents 

yang terpilih sebagai representatif dari 10 kota di Indonesia, yaitu Batam, 

Balikpapan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta, Malang, 

Denpasar dan Makassar. Special Agents tersebut adalah : 

1. Adisty – Balikpapan 

2. Imran – Balikpapan 

3. Arista – Malang 

4. Rizka – Malang 

5. Arsyidik – Makassar 

6. Fajar – Makassar 

7. Bagas – Jakarta 

8. Shanna – Jakarta 

9. Ema – Denpasar 

10. Made – Denpasar 

11. Michele – Yogyakarta 

12. Satriya – Yogyakarta 

13. Julyanti – Semarang 

14. Medira – Bandung 

15. Reni – Batam 

16. Irsan – Surabaya 

17. Arika - Surabaya 

  

 

 



41 

 

4.2.5 Kegiatan Special Agents Batch 2 

Selama masa jabatan Special Agents Batch 2 yang terhitung sejak bulan 

September 2016 hingga September 2017, tim Special Agents Batch 2 

diperbolehkan untuk turut serta menginisiasi kampanye berikut : 

1. Weekend Tanpa Mall 

Ide aksi sosial ini hadir saat seluruh Special Agents (SA) Batch 2 

berkumpul pada National Gathering di Jakarta, tepat sebulan setelah 

SA dinyatakan terpilih. Seluruh SA melakukan kegiatan 

brainstorming untuk membuat suatu kampanye digital yang dapat 

diwujudkan menjadi call to action di dunia nyata. Muncullah ide 

#WeekendTanpaMall dimana aksi ini bertujuan untuk mengajak 

generasi muda yang selama ini konsumtif untuk menghabiskan akhir 

pekannya dengan berbelanja untuk mensubstitusikan kegiatan 

berbelanja di Mall tadi dengan kegiatan lain yang lebih positif dan 

memiliki nilai social impact bagi orang sekitarnya.  

2. Kita Indonesia 

Kampanye ini dirancang melalui Skype Conference, karena sistem 

kerja dari setiap SA adalah bekerja jarak jauh dengan melakukan job 

description yang sudah ditentukan. Aksi sosial ini hadir dalam 

rangka memperingati Hari Anti Diskriminasi Ras dan tidak hanya 

berbentuk digital, aksi ini pun turut bersamaan dilakukan di 10 kota 

tempat setiap SA bertugas dengan melakukan onground campaign. 


