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ABSTRACT 

Economic and ecologic functions of forest ecosystem are useful for 
human life. Factually, at the recent time those conditions are very damaged, 
because of being exploited continuously without preserving. Mostly the 
reasons is lack of awareness regard to utilizing forest. The objective of the 
study was to observe the relationship between communfty communicating 
pattem and their altitude of forest conservation. The study was conducted 
at Dayo Village, Tandun district, Riau, in February and Mart 2004, based on 
descriptive correlation method. Method of collecting data was using a 
structured questionnaire. The results of study mentioned that community 
concerning attitude was low, including tlleir cognitive. affective, and 
connative aspects. Therefore, their communication pattern (including 
contact to other farmer, change agent, mass media) has significantly related 
levels of knowledge, affective and connative as well. 

Key Word: Communication, Bellavior, Conservation, Attitude, Community, 
Forest 

PENDAHULUAN 

Hutan Indonesia seperti tertuang dala", UU No. 4t Tahun t999 
Tentang Kehutanan diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya untuk 
melindungi hutan agar sistem ekologis yang ada di dalamnya seimbang dan 
lestari. Berdasarkan lungsi hutan terse but dan berdasarkan pasal 8 UU No. 
4 t Tahun 1999 ditetapkan oleh pemerintah adanya ka'.vasan hutan untuk 
tujuan khusus tencnasuk untuk pendidikan dan latihan. Salah satu hutan 
yang ditetapkan sebagaimana terse but d, atas adalah Hutan Pend,d,kan 
dan Pelatihan (Diklat) Bukit Suligi yang berada di Kabupaten Rokan Hulu 
Provinsi Riau . 

Hutan Diklat tetap menjalankan lungsinya sebagai hutan secara 
umum sebagaimana yang teiah drtetapkan. Untuk itu usaha konservasi dan 
perlindungan di dalam kawasan hutan tersebut terus dilaksanakan agar 
lungsi lindung, lungsi konservasi dan lungsi produksi dapat tercapai secara 
optimal memberi manlaat kepada semua pihak, termasuk kepada 
masyarakat di sekitar hutan. Usaha pelestarian di atas pada tahun 1997 
mengalami kendala akibat reloncnasi dan krisis ekonomi yang berimbas 
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pada pengrusakan hulan. Menurut Bank Dunia, luas' hulan Indonesia saat . 
ini 57 jula Hektar dengan rata-rata degradasi hulan selama 4 lahun terakhir 
adalah 1,6 jula heldar pertahun (Dephut 2001). Demikian juga Hulan Diklat 
Bukit Suligi. Sebelum tahun 1997, luas hutan tersebut sebesar 2.183 Ha 
dengan kondisi berhulan dan belum mengalami penjarahan. Setelah 
reformasi dengan berbagai krisis didalamnya, luas Hulan Diklat saat ini 
diperkirakan tinggal 30% berhulan, dan selebihnya telah terbuka menjadi 
lahan kritis dan lahan perkebunan sawit liar (Pusdiklat Kehulanan 2002). 
Rusaknya hutan terse but menyebabkan beneana pada daerah sekilar 
termasuk Desa Dayo sebagai desa terdekat dengan hutan diklal. 

Berdasarkan statistik Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2001, 
faktor penyebab terjadinya kerusakan kawasan konservasi tersebut adalah: 
a. Penebangan liar (il/ega//ogging); b. Pembukaan lahan untuk perkebunan 
oleh masyarakat; e. Lemahnya penegakan hukum; d. Te~adi tumpang 
tindih kawasan konservasi dengan kawasan HTI atau HPH, perkebunan, 
pennukiman, dan aktivitas pertambangan; e. Rendahnya kesadaran 
masyarakat: f. Adanya pemodal yang menyediakan sarana- angkutan, 
menerima/membeli kayu illegal; dan g. Adanya indikasi keterlibatan 
penegak hukum (Anonim 2004). Menurut Dwijoseputro (1990) dari segi 
manapun masalah lingkungan hidup dilangani, akan menghadapi dua 
kesulitan_ Kesulitan pertama adalah bagaimana cara menyampaikan 
adanya masalah lingkungan dan bagaimana eara-eara mengatasinya. 
Kesulitan kedua adalah bagaimana membuat dan mendorong orang yang 
telah tahu. untuk mau berbuat atau melaksanakan apa yang diketahuinya. 

Relatif rendahnya tingkat pengetahuan dan kemampuan juga 
mempengaruhi tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan kehutanan serta dalafil pelestarian sumberdaya alam pada 
umumnya (Dephut 2001) . Ketidakpedulian dan kurangnya kesadaran 
masyarakat tentang lingkungan menyebabkan banjir dan kekeringan yang 
setiap sa at mengganggu kehidupan masyarakat sejak perubahan fungsi 
hutan tersebul. Usaha untuk mencari dan mer.yebarkan informasi (perilaku 
komunikasi) tentang pelestarian hutan tersebut berkaitan erat dengan 
karakteristik respond en sebagai transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR) 
sawit dengan intensitas interaksi terhadap hutan Diktat sangat keci!. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diharapkan untuk 
menjawab permasalahan sebagai beriku!: a) Bagaimanakah hubungan 
karakteristik individu dengan perilaku komunikasi masyarakat Desa Dayo 
tentang pelestarian hutan? b) Bagaimanakah hubungan karakteristik 
individu dengan perilaku masyarakat Desa Dayo terhadap pelestarian 
hutan? c) B~gaimanakah hubungan perilaku komunikasi dengan perilaku 
masyarakat Desa Dayo terhadap pelestarian hutan? dan d) Bagai, nanakah 
hubungan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat Desa Dayo dengan 
tindakan mereka terhadap pelestarian hutan? 
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Penelitian ini bermaksud untuk meneliti hubungan antara varia bel 
karakteristik individu, perilaku komunikasi dan pertlaku masyarakat sekilar 
hulan terhadap pelestarian hulan. Sejalan dengan permasalahan yang 
telah dirumuskan terdahulu, secara spesifik penelitian ini bertujuan sebagai 
bertkut: a) Menjelaskan hubungan karakteristik individu dengan perilaku 
komunikasi masyarakat Desa Dayo tentang peleslartan hulan; · b) 
Menjelaskan hubungan karakteristik individu dengan perilaku masyarakat 
Desa Dayo terhadap pelestarian hutan; c) Menjelaskan hubungan perilaku 
komunikasi dengan perilaku masyarakat Desa Dayo terhadap peleslarian 
hutan; dan d) Menjelaskan hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap 
masyarakat Desa Dayo dengan perilaku mereka terhadap pelestarian 
hutan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Desa Dayo, Kecamatan Tandun 
Kabupaten Rokan Hulu, Pravinsi Riau, pada bulan Pebruari dan Maret 
2004. Daerah penelitian adalah wilayah sekitar Hutan Diktat Bukit Suligi. 
Populasi sasaran (Iargel population) adalah Kepala Keluarga (KK) pada 
masyarakat desa Dayo Kecamatan Tandun. Kabupaten Rokan Hulu. Desa 
Dayo dipilih karena merupakan desa terdekat dengan hutan Diklat dan 
banyak mengalami akibat kerusakan lingkungan dari hutan terse but. 

Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode simple 
random sampling. dengan asumsi bahwa penduduk di desa Dayo homogen 
terhadap jenis pekerjaan (petani saw it). Banyaknya responden yang diteliti 
sebesar 75 KK. Kepala Keluarga dipilih dengan asumsi bahwa kegiatan 
pembukaan areal pertanian dan penebangan pohon ban yak dilakukan oleh 
Kepala Keluarga. 

Penelitian dilaksanakan dengan metode deskrtptif korelasionaL 
Van abel yang diamati adalah karakteristik individu. perilaku komunikasi. 
lingkat pengelahuan, sikap dan tindakan masyarakat terhadap pelesta;ian 
h'.'tan. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara berstruktur 
berpedoman kepada kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang relevan 
dengan variabel yang akan ditelili. Selain dala primer, juga dikumpulkan 
dala sekunder yang berl<ailan dengan tujuan penelitian. Data diperaleh dan 
Kantor Desa, Kantor Carnal, Kantor Dinas Kehutanan Rokan Hulu dan dari 
Balai Pendidikan dan Pelatihall Kehutanan Pekanbaru serta dart in,tansi 
terl<ait lainnya. 

Dala karakleristik individu dan perilaku komunikasi dan perilaku 
masyarakal lerhadap peleslartan hutan dianali"is dengan menggunakan 
dislribusi frekuensi dan nilai lellgah. Unluk mengetahui hubungan antar 
peubah dilakukan analisis hllbungan dengan .korelasi Spearman (Siegel 
1994). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Secara umum responden adalah petani (76,67%), wirausaha 
sebanyak 12% dan sisanya adalah buruh, supir, PNS, perangkal desa dan 
mekanik. Etnis responden sebagian besar ialah suku Jawa (76,67%), suku 
Sunda (14,67%), Melayu (5,33%) dan Batak (1,33%). Dari 75 responden 
yang diamati, 49,33% (37 KK) berdomisili di Dusun Tanjung Harapan; 
26,67% (20 KK) di Dusun Rimba Sari dan 24% (18 KK) di Ousun Sungai 
Bungo. • 

Karakleristik responden yang diamati pad a penelitian ini adalah 
umur, peodidiI<an formal, pendidikan nonformal, pengalaman masyarakat 
berinteraksi dengan hulan, status lahan dan luas garapan, serta 
keikutsertaan dalam kelompok. 

Benlasarkan data yang terkumpul, diperoleh kisaran umur ~ . 
responden 29 sampai 69 tahun. Umur tersebut kemudian dikelompokkan 
menjadi kelompok umur usia 'produktif" (15-49 tahun), 'kurang produktif" 
(50-{;5 lahun) dan "tidak produktif" (>65 tahun). HasH pengelompokan 
mempertihatkan bahwa sebagian besar responden barada pada kelompok 
usia produ (64%). selebihnya pada kelompok usia kurang produktif dan 
usia tiCla produktif. 

Pendid1<an formal respond"n terdiri atas lima kelompok, yailu tidak 
lulus SO. IuIus SO, SLTP. SLTA dan Perguruan Tinggi (DlfDIIIDIIIIDIV dan 
S-1 ). Sebagi2n besar responden memiliki tingkat pendidikan rendah dan 
sedang (sedang dan rendah sarna besar (48%). Responden yang memiliki 
pendidikan tinggi sangat kedl jumlahnya (4%). Mayoritas responden 
dikatego<i::an befpendidikan nonfonma: rendah (tid3k pemah mengikuti 
kursus alau maksimal satu kali) (96%). Frekuensi responden dalam 
mengikuti kursus yang berkaitan dengan kegiatan kehutanan. pada 
umumnya rendah (satu kali). 

Hampif seluruh responden memiliki lahan pertanian sendiri 
(86.67%). seluas yang mereka tenma dan program transmigrasi (82.67%). 
Pengalaman sebagian besar responden tentang interaksi terhadap hulan 
adalah rendah (65.33%) demikian juga dengan- keikutsertaan dalam 
ke!ompok juga rendah (74.67%). 
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Gambar 1. Persentase beberapa Variabel Perilaku Komunikasi 

Perilaku Komunikasi 
PerilakL; komunikasi adalah tindakan atau kegiatan seseorang, 

sekelompok atau khalayak, ketika terlibat dalam proses komunikasi 
(Effendy 1989). Perilaku tersebut dapat dilihat pada sa at terjadi kontak 
personal antara responden dengan sesama petani, kontak dengan pembina 
(petugas/penyuluh kehutanan), kontak dengan media berupa keterdedahan 
terhadap media dan partisipasi sosial responden da:am kegaitan-kegiatan 
so sial. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian kecil saja dan responden 
yang mencari infomnasi tentang kelestarian hutan, sebagian bes"r dan 
informasi yang dican adalah informasi ten tang kerusakan hutan/bagaimana 
tindakan terhadap perusak hutan dan infonmasi tentang staius hutan pasca 
otonomi daerah. Gambar 1 memperlihatkan bahwa 64,67% responden 
melakukan kontak yang kecil dengan sesama petani mengenai pelestarian 
hutan. Hal tersebut dikarenakan informasi yang beredar di kalangan petani 
adalah tentang politik, kondisi bisnis sawit dan hal-hal lain. Tidak jauh 
beroeda dengan kontak dengan sesama petani, maka kontak dengan 
pembina (petugas kehutanan dan penyuluh kehutanan) tentang pelestarian 
hutan jU9a rendah (62,67%). Hal ini dikarenakan belum/jarang sekali 
adanya penyuluhan tentang fungsi dan manfaat serta aturan hukum 
terhadap hutan Diktat bagi penduduk. 
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Hasi! pene!itian juga menunjukkan bahwa !ebih dari sebagian 
responden (60%) sedikit sekali melakukan kontak dalam partisipasi sosial 
yang berkaitan dengan pelestarian hutan. Hal ini dapat dimaklumi karena 
pekerjaan pokak responden hampir tidak berhubungan dengan kegiatan 
kehutanan, juga· karena isu pokak yang berkembang di desa Daya 
separijang tahun adalah tentang sawit Adapun kelampok yang partisipasi 
sasialnya tinggi adalah responden yang membutuhkan infannasi ataupun 
menyampaikan informasi pada saat kantak sasia!. Kesadaran akan 
lingkungan responden dan usaha untuk melakukan perubahan menuju 
lingkungan yang lebih bennutu banyak mendapat hambatan karena 
responden adalah pendatang sehingga beresika terhadap menimbulkan 
kesalah pahaman dengan penduduk lokal (putra daerah asli) yang 
memahami otonomi dareah sebagai hak sepenuhnya bagi putra daeran 
untuk berkuasa didaerahnya. Bagi peserta transmigrasi dapat hidup dengan 
tenang merupakan imp ian walaupun lingkungan responden rusak. 

Hal yang menonjol dari penelitian ini adalah sebagaian besar 
responden melakukan kontak yang kedl terhadap media tertutama yang 
berhubungan dengan pelestarian hutan (77,33%). Hal ini dimaklumi karena 
tingkal pendidikan responden yang sebagian besar rendah dan menengah 
sehingga minat untuk membaea artikel yang berhubungan dengan usaha 
pelestarian hutan sang at keci!. 

Sementara kelompok yang melakukan kontak dengan media tinggi 
adalah responden yang peduli tentang perubahan lingkungan. Infonnasi 
yang digemari berkaitan dengan kelestarian hutan adalah seperti dunia 
flora dan fauna ataupun lembar hijau di televisi , serta berita-berita ten tang 
beneana alam yang berkaitan dengan rusaknya hutan. Selain hal tersebut, 
banyak dari responden menggunakan media massa (Tetavisi) sebagai 
sarana hiburan sehingga infonnasi yang mereka ean ialah tentang hat-hal 
yang memberikan kepuasan dan hiburan seperti tagu, film dan sinetron. 

Perilaku Responden terhadap Pelestarian Hutan 

Secara umum tingkat pengetahuan responden ten tang pelestarian 
hutan berada pada kisaran sedang (56%). Pengetahuan ini mereka tenma 
dan pengalaman sebelumnya melalui informasi dan sesama petani, dari 
Pl'tugas Hutan Diklat Bukit Suligi ataupun dari tokoh masyarakal. Sikap 
terhadap usaha pelestarian hutan dapat berupa pemyataan ataupun 
pendapat responden terhadap usaha·usaha mempertah8nkan hutan (hutan 
diklat) tetap lesl<iri. Sebagian responden (44%) berada pada kisaran sikap 
yang sedang dan sikap yang tinggi (42,67%). Hal ini menunjukkan bahwa 
resqonden masih berharap agar hutan yang telah rusak dapat kembali 
seperti dulu dengan bersikap yang mendukung usaha petestarian hutan. 
9ikap ini j~ga terbentuk karena kenyataan-yang mereka hadapi bahwa 
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setelah lingku.lgan menjadi rusak, mereka II ... """"". carllIl'* dari hal 
tersebut. 

Tindakan sebagian reponden terhadao usac-.a Pc' '3!ian hulan 
adalah rendah (52%). Tindakan rendah Ie<seO<1 Oi::: "'sll'lkan bahwa 
terdapat beberapa responden yang melaku1<an pe<'...osa.f;a:: membuka lahan 
pertanian di dalam Hutan Diklat) dan banya.: yao; • 
memperbaiki keadaan hutan Diklat Bukit SuIig: ces;xro 
mengingatkan sanak saudara, rekan dan te:a:g,,<' -
hutan Diklat. 

Hubungan anlara Karaklerislik Individu d - P'er._ ... ~:.oo<l:lllikasi 

Hasil analisa statistik menunjukkan oa; ~:::~: mividu 
berhubungan dengan perilaku komunikasi IIIGS)a a.rt pelestarian 
hutan (Tabel 1), terlihat bahwa pendidikan 
dan ke*ulsertaan dalam kelompok berhul>unGa:
dengan sesama petani. Hubungan tersebu: =:~::~~ 
responden yang pemah mengikuti pendidikan ~ "'iii ::e: 
(petatihan tentang rebaisasi) dan menjadi ang:gaa -
cenderung melakukan kontak lebih besar den;a; ses.cr;-:: 

nyata adalah keikutsertaan dalam kelompol: ::er:::d='9"" 
tingkat kontak dengan sesama petani , pemar.- =:,;-'~s;;;as 

media. Hal ini mempertihatkan bahwa se egiatan 
bersama (kelompok) maka tingkat kontak antara SSiEE'== pl .... a..> ~n 
pembina, partis{pasi soslal dan media semakin 

Tabel l.Hubungan Karaktcrislik Individu dengan P 
terhadap Pe!estarian Hutan 

Perilaku Komunikasi masvaraka: 
Kontak Kontak 

Karakteristik Sesama dengan 
Individu Petani Pembina 

Koefisicn Koefis ien 
Korelasi Korelasi 

Umur ·0.032 ·0.061 

Pendidikan 
FOI'mal 0.254' 0.229' 

Pendidikan 0.237' 0.255' Nonformal 
Pengalaman 0.116 - 0.024 

Luas Lahan 0.206 0.181 

2' butan 
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~ 

-" -K Iisie I ... 7 

- -

- -
-

-
CZ" !:,..;& -. 



" 

_ KomunikasI masyarakat temadap ""Iestarian hutan 
~ Kontak Partisipasi Karakteristik S . dengan 

Individu - Pembina 
Soslal 

Ko 5 . I Koefisien Koefisien 
Kon!Iasi Korelasi Korelasi 

Keikutsenaan 
dalam c.STfr O.sre-+ 0.695"" 
kelorrp:ik 
~ ~ palla a = 0.05 ( .. dua arah). 
~ ~ <ly.3Ia pada a = 0.01 (Lji dua arah). 

. Kontak 
dengan 
Media 

Koensien 
Korelasi 

0.783--

I<araJde<isIa • esponden yang tidak berhubungan dengan perilaku 
komunikasi aca.a.- . pengaIaman dan luas lahan. Kecenderungan 
le~adi battwa se<::J2l<Xl bert2mbah usialtua seseorang, maka semakin 
sedikff mela0K2r' iIai bai< deogan sesama petani, pembina maupun 
dengan meda ,uga keaktivan untuk ikut dalam partisipasi sosial 
menurun. ,'er; • Soei<.artawi (1988), bahwa umur akan sejalan dengan 
pengalaman car pengetahuan sesuai dengan pertumbuhan secara 
alamiah. Usia yailg __ IIJa cenderung lebih hati·hati sehingga terkesan 
kurang respollst. 

Desa Dayo acaIah desa transmigrasi, dengan lahan pemukiman 
per KK sebas .25 ha. seJWlgga jarak anlar rumah di desa ini kurang lebih 
50 m. Jara~ ~ d~n menyebabkan perilaku kontak dengan sesama 
menjadi tema:-::!lat. a;>alag' untuk responden berusia tidak produktif (>65 
tahun). enur. -x (Ra<hmat 2001) persahabatari lebih mudah tumbuh 
dianlara tela"lgga be<del<atan. Selain hal tesebut, kemajemukan etnis yang 
berada eli desa: ner.:;eba.bkan kontak. antar sesama secara umum menj:::ldi 
berkurang. Resoonder ceoderung lebih mudah untuk berkomunikasi 
dengan ~tnis (~dan homofifl). 

Pell!;aJa:-lan terJang pembukaan lahan pertanian, menebang 
pohon, bertxnu. menarlam tanaman reboisasi dan memadamkan 
kebakaran tidaic berliubungan dengan perilaku komunikasi seseorang 
tenlang peJesL .. a) huIan. Hal ini dapa! dimaklumi karena pengalaman 
tersebut secara perseorangan maupun kelompok dengan 
melibatkan moCiI Ing' membukalmemperluas lahan (merusak hulan). 

Was Iahal1 Iidak berliubungan dengan perilaku komunikasi 
masyaraka desa. dkarenakan penduduk dengan lahan yang luas ataupun 
sedang, menyera.'Jkan pengelolaan Iahan mereka kepada koperasi. Hal ini 
tidak sejalan dengan pendapa\ Lionberger & Gwin (1982) yang 
menyaiakan bahwa luas lahan garapan mempengaruhi petani untuk 
mencari irlfamasi. 0ia01 pilak. kebutuhan informasi sarana pertanian 
penduduk ha.",,* Iidak ada kaffannya dengan kegia!an peles!arian hulan. 
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Hal menarik dari analisis di alas adalah bahwa pendidikan formal 
berhubungan sangat nyata dengan kontak terhadap media. Hal ini sejalan 
dengan pendapal Rakhmal (2001) bahwa lerdapal perbedaan anlara 
individu yang berbeda pendidikan formalnya lerhadap kebuluhan akan 
media dan informasi. 

Hubungan Karaklerislik Individu dan Perilaku Masyarakal 
terhadap Peleslarian Hulan 

Hasil ana lisa statislik pada Tabel 2 memperlihalkan bahwa terdapat 
hubungan antara karakteristik individu dengan perilaku pelestarian hutan. 
Faktor yang nyata berhubungan dari karaterislik individu dengan perilaku 
masyarakal lentang peleslarian hutan, yaitu pendidikan formal, pendidikan 
non formal dan keikulsertaan dalam kelompok. Indikasi yang dapat dilihat 
bahwa untuk meningkatkan pengelahuan responden dapat dilakukan 
dengan memperhatikan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan 
keikutsertaan d.iam kelompok. Hal lain yang cukup nyata dapat 
dikembangkan adalah melalui peranserta kelompok (baik kelompok 
keagamaan/pengajian, kelompok sosial dan kelompok tani). perilaku 
tentang pelestarian hutan masyarakat dapat ditingkatkan. 

Hubungan Perilaku Komunikasi dan Perilaku Masyarakat 
terhadap Pelestarian Hutan 

Hasil analisa statistik pada Tabel 2 mempertihatkan bahwa terdapat 
hubungan antara perilaku komunikasi dengan per.laku masyarakat 
terhadap pelestarian hutan. Seluruh komponen perilaku komunikasi (kontak 
dengan sesama petani, kontak dengan pembir.a, pastisipasi so sial dan 
kontak dengan media) berhubungan sangat nyata dengan perilaku 
responden lerhadap pelestarian hulan. Semakin tinggi kontak komunikasi 
masyarakat baik seeara interpersonal, maupun kelompok dan bermedia, 
maka semakin tinggi pengelahuan, sikap dan lindakan masyarakat 
terhadap pelestarian hutan. Responden menyadar;, komunikasi 
interpersonal melalui kontak dengan sesama petani, pembina. dan 
partisipasi sosial yang membahas tentang pelestarian hutan sang at kurang. 
Bila lebih dari satu minggu tidak hujan, udara di desa menjadi panas dan 
sumber air penduduk berkurang, sebaliknya pad a musim penghujan. terjadi 
banjir yang berasal dari rusaknya kawasan hutas diklat. Menyadari hal 
lersebul, informasi yang berkembang didalam lingkungan mereka adalah 
tentang harapan seandainya hutan tersebut kembali utuh. Peran petugas 
Hulan Diklat Bukit Suligi memberikan informasi tentang arti penting hutan 
bagi masyarakat yang disampaikan secara interpesonal mempengaruhi 
pengatahuan, sikap dan tindakan responden. Pemberian informasi tersebut 
baru pada kalangan lerbatas. belum menyentuh seluruh lapisan 
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masyarakat desa. Pembinaan secara terarah dan berkala ' dan instansi 
pemerintah yang bertlubungan dengan pelestarian alam hampir tidak ada. 
Masyarakat yang mendapat .. formasi dan melakukan kontak personal 
dengan petugas Hutan DiIdal. memiIiki tingkat pengetahuan, sikap dan 
tindakan positif terhadap usaha pelestarian hutan. Sebaliknya semakin keeil 
kontak individu dengan petugas maka tindakan terhadap pelestarian hutan 
semakin kecil. 

Kegiatan sosiaJ dalam masyarakat desa mempengaruhi anggota 
masyarakat untuk tahu, bersil<ap dan bertindak. Adanya tokoh masyarakat 
yang disegani dapat membantu proses perubahan penlaku masyarakat 
tersebut. Kegiatan sasial 'yang berhubungan dengan usaha pelestarian 
hutan diklat sangat kecil dilakukan oIeh penduduk Desa Dayo. Akan tetapi 
dan partisipasi 50sial yang pemah dilakukan tesebut (gotong roYOl;g 
memperbaiki chek-<lam dan reboisasi) memberikan kesan mendalam bagi 
anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. 

label 2. Hubungan Karakterisitk Individu dan Perilaku Komunikasi dengan Perilaku 
Masyarakat 

Perilaku Masyarakat terhadap Pelestarian 
Hutan 

Variabel Pengelahuan Sikap Tindakan 
Koel. Koel. Koel. 

Korelasi Korelasi Korelasi 
Umur 0.102 0.014 - 0.256' 

~ Pendidikan Formal 0.409'· 0.372" 0.159 ,"0> 
Pendidikan 'C '"0 

0.270' ,0.028 0.159 '" .- Nonfonnal - > 
~'6 Peogalaman ·0.229' -0.118 ,0.126 _ c 
",-

LU3S lahan -0.141 ,0.112 - 0.036 '" Keikutsertaan dalam KeIompOk I 0.317" 0.526" 0.548" 

:>~ 
Kontak Sesama Petani 0.<37" 0.351" 0.347" 

Xc Kontak dong.n Pembina 0.405" 0.451" 0.444--(tI :::)"-

~E: Partisipasi Sosial 0.390" 0.461" 0.433" 
'" 0 n.", 

Kontak denqan Medoa I 0.438" 0.490" 0.479" 

Penoelahu.n i 1.000 0.339" 0.387" 
Perilaku Sikao 0.339" 1.000 O.382*-

Tindakan I 0.387" 0.382" 1.000 . .. 
BertlUbungan nyata pada a = 0.05 (UJI dua arah). 
Serhubungan sangat nyata pada a = 0.01 (ujl dua arah). 

Perilaku masyarakat dalam menggunakan media sebagai sumber 
informasi pelestarian hutan memberikan k0ntribusi pcsitif terhadap 
penambahan pengetahuan tentang pelestarian hutan, dan dapat mengubah 
sik3p terhadap usaha pelestarian hutan. Adanya-'lnformasi melalui media 
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massa (Ierulama dari lelevisi melalui bebagai ragam aC'lfa berita dan 
koran) lenlang dampak kerusakan hulan dari daerah lain di Indonesia 
menambah pengelahuan dan mempengaruhi sikap masyarakat lerhadap 
usaha peleslarian alam (hulan). 

Hubungan Pengelahuan, Sikap dan Tindakan Masyarakal 
terhadap Peleslarian Hulan 

Hasil analisa pada Tabel 2 menunjukan bahwa terdapal hubungan 
yang sangat nyata antara pengetahuan dengan sikap masyarakal lenlang 
pelestarian hulan, dan terdapat hubungan yang sang~t nyala pula antara 
sikap dan tindakan masyarakat terhadap pelestarian hutan. Semakin tinggi 
pengetahuan masyarakat tenlang peleslarian hulan, maka semakin baik 
dan positif sikap terhadap pelestarian hutan, demikian juga dengan 
semakin baik dan positif sikap tersebut, semakin tinggi tindakan masyarakat 
terhadap usaha pelestarian hutan. 

Kegiatan pelestari~n hutan yang sedang dilakukan .~i Hutan Diklat 
Bukit Suligi adalah reboisasi terhadap hulan yang telah rusak (gundul) 
seluas 107 ha, yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Rokan Hulu. Pada 
umumnya masyarakat bersikap positif terhadap kegiatan tersebut. Sikap 
positif masyarakat juga terlihat terhadap masa depan hutan Diklat. 
Sebagian besar responden penelitian mengharapkan agar hutan diklat 
dapat direhabilitasi dan direboisasi seper1i semula . Hampir seluruh 
responden setuju untuk membantu pemerintah melestarikan hutan Oiklat 
melalui program yang dirancang bersama secara terbuka dan memberikan 
keuntungan kepada masyarakat. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Hasil pengamatan dan ana lisa data primer penelitian, 
menyimpulkan bahwa: 
1. Karakteristik indi ... idu berflubungan dengan perilaku komunikasi 

masyarakat tentang pelestarian hutan. Keikutsertaan dalam kelompok 
berhubungan sang at nyata dengan semua bag ian dari perilaku 
komunikasi. Pendidikan formal berhubur.gan sang at nyata dengan 
kontak dengan media, dan berhubungan nyata dengan kontak dengan 
sesama petani dan kontak dengan pembina. Pendidikan formal 
berhubungan nyala dengan semua bag ian dari perilaku komunikasi 
kecuali terhadap kontak dengan media. Umur, pengalaman dan luas 
lahan garapao tidak berhubungan dengan perilaku komunikasi; 

2. Karakteristik individu berhubungan dengan peiilaku masyarakat 
terhadap pelestarian hutan. Keikutsertaan dalam kelompok dan 
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pendidikan formal bertw.DJngan sangat nyata dengan perilaku 
masyarakat tersebuL Pendidikan nonformal berhubungan nyata dengan 
pengetahuan masyarakat tentang pelestarian hulan. Umur 
berhubungan nyata negatif dengan tindakan masyarakat dan 
pengalaman berl1ubungan nyata negatif dengan pengetahuan 
masyarakal Luas Iahan garapan tidak berhubungan dengan perilaku 
masyarakal 

3. Perilaku komunikasi masyarakat berhubungan dengan penlaku 
masyarakat terhadap pe'rstarian hutan. Semua bagian dari varia bel 
perilaku komunikasi (kootak dengan sesama petani, kontak dengan 
pembina, partisipasi sosiaI dan kontak dengan media massa) 
berhubungan sangat nyata dengan pengetahuan, sikap dan tindakan 
masyarakat terhadap pelestarian hulan. Semakin tinggi, perilaku 
komunikasi masya<akat maka semakin tinggi perilaku masyarakat 
terhadap pelestarian hutan. 

4. Pengetahuan berhubungan sangat nyata dengan sikap dan sikap 
berhubungan sangat nyata dengan tindakan, Semakin tinggi tingkat 
pengetahuan masyarnkat tentang pelestanan hutan, semakin tinggi 
sikap masyarakat terhadap upaya pelestarian hutan, Semakin tinggi 
sikap masyarakat t..-sebut. tindakan terhadap pelestaridn hutanpun 
semakin tinggi. 

Saran 

,. Pemerintah baik pusat dan daefah dapat mengembangkan fa~tor·faktor 
dari karakteristik individu berupa: keikutsertaan dalam kelompok, dan 
pendidikan nonlonnal untuk mempefbaiki kualitas hidup masyarakat di 
sekitar hutan dari usaha pelesfarian hutan; 

2, Pemerintah (instansi yang terkail dengan pengelo!aan h"tanj dapa: 
melakukan pendekatan yang Iebih komunikatif kepada masyarakat 
desa disekitar hutan Diktat unlU menumbuhkan sikap dan kemauan 
melestarikan lingkungan. Usaha tersebut diberikan kepada generasi 
muda desa secara berl<ala meIa!ui penyuluhan dan pelatihan bersinergi 
oleh pemerintah dan masyaraka~ 

3, Masyarakat di sekitar Hutan Dildat Bukil Suligi dapat lebih peduli 
terhadap keadaan kuafrtas inglrungan disel<itar mereka dengan cara 
berpartisipasi terhadap usaha pele:tarian hutan; 

4, Praktisi komunikasi dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut 
terhadap peran wanita dalam upaya meningkaikan kesadaran 
masyarakal terhadap kebetadaan dan kegunaan hutan, 
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