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Pada kesempatan ini, redaksi mengucapkan terima
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konservasi TNGHS, dan salah satu upayanya adalah

dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat

sekitar hutan konservasi TNGHS, tetapi upaya ini
belum memperlihatkan dampak yang cukup
memuaskan, karena masih banyak masyarakat
sekitar hutan yang memanfaatkan hutan tetapi tidak
melestarikannya kembali sehingga banyak kawasan

hutan konservasi TNGHS yang mengalami
kerusakan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian

dari (Setyono, 2003) bahwa beberapa permasalahan

yang dihadapi dalam pemanfaatan kawasan hutan

konservasi TNGHS menurut Balai TNGHS antara

lain; (1) kondisi tata batas di lapangan yang tidak
jelas sehingga terjadi tumpang tindih dengan

masyarakat dan dinas kehutanan; (2) sumberdaya
manusia atau petugas kehutanan yang terbatas, baik
dari segi kuantitas dan kualitas maupun distribusinya
di lapangan; (3) apresiasi dan pemahaman
masyarakat terhadap keberadaan taman nasional
masih rendah; (4) tingkat ketergantungan masyarakat

dengan sumberdaya hutan masih tinggi,
mengakibatkan adanya pencurian hasil hutan (kayu

dan non kayu); dan (5) masih adanya perburuan

satwa dan perambahan hutan secara tradisional.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam

pemanfaatan dan pelestarian kawasan hutan
konservasi TNGHS tersebut, perlu adanya upaya
peningkatan pengetahuan dan pemahaman
masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian
hutan konservasi TNGHS yang dirasakan masih

kurang. Untuk itu: (l) perlu dilakukan
penyebarluasan informasi secara efektif tentang
manfaat keberadaan taman nasional kepada
masyarakat sekitar hutan, (2) perlu dibangun saluran

komunikasi, informasi dan promosi tentang tata-

cara pengelolaan hutan konservasi TNGHS melalui
berbagai media, baik secara interpersonal,
kelompok, maupun melalui media massa, dan (3)

memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar
hutan untuk memanfaatkan kawasan hutan
konservasi dengan berpartisipasi aktif dalam
pengelolaan hutan.

Pemahaman masyarakat terhadap konservasi

alam belum memuaskan secara keseluruhan
sementara partisipasi masyarakat yang positif
terhadap pemanfaatan dan pelestarian kawasan

hutan konservasi TNGHS mutlak adanya. Oleh
karenanya, penyuluhan untuk mengubah perilaku
dan publikasi untuk menyadarkan masyarakat masih

harus digalakkan dengan program-program yang

diintegrasikan dengan strategi yang lainnya (Dephut,

2006).

Dengan demikian perlu ,,J:,nr a pendekatan

kepada masyarakat dalam me m5e*an pemahamalr

dan pengetahuan kepada nl.1s\ rr.1{at sekitar hutan

konservasi TNGHS agar mereka d"pat berpartisipasi

aktif dalam pemanfaatan drn p:lestarian hutan
konservasi TNGH S. sefu n g r a di p.' rlukan penelitian

dalam rangka mengunrkapk:n d:n menganalisis

secara mendalam berb:g.t frkta empirik yang
mempengaruhi pemahaman nl3svarakat sekitar
hutan dalam pemanlaatan dan pelestarian hutan

konservasi TNGHS ntelalur :;ralisis kuantitatif dan

kualitatif. S elanj utnl' a L'e rd a s ark a tr kaj ian tersebut

dianalisis penerapan stratesi komunikasi yang
efektif untuk meni n g k atk an pe m ah aman masyarakat

sekitar hutan dalam pemanlaatan dan pelestarian

hutan konservasi T\GHS.

Informasi Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan
Konservasi TNGHS

Konteks informasi pemanfaatan dan
pelestarian hutan konsen'asi dalam penelitian di
sini adalah isi pesan informasi 1'ang disampaikan
oleh petugas kehutanan mengenai bagaimana dalam

memanfaatkan dan melestarikan hutan. Penjelasan

mengenai informasi sebagai isi pesan secara lengkap

dapat diuraikan seba-eai berikut.
Isi pesan adalah sebagai materi atau bahan

dalam pesan yang telah dipilih oleh sumber untuk
mengatakan maksudnya. Isi pesan yang disampaikan

meliputi informasi, kesimpulan yang ditarik dari
pertimbangan yang diusulkan (Effendy, 2OO7).

Informasi adalah sebagai setiap hal yang membantu

seseorang menlrusun atau mentukar pandangannya

tentang alam kehidupan. Dengan kata lain, informasi
dapat mengurangi keragu-raguan dalam situasi
tertentu. Jadi informasi merupakan keterangan-

keterangan tentang sesuatu yang berfungsi
mengurangi ketidakpastian bagi seseorang (Kincaid

&. Schramm dalam MoerYanto, 1996).
Informasi yang dimaksudkan dalam tulisan

ini adalah informasi mengenai hutan konservasi
TNGHS. MenurutVerderber (1989) informasi yang

disampaikan memiliki nllai (informatif value), y aifi;
pertama kebaruan informasi. Artinya informasi
yang baru cepat diterima dan menarik untuk
diketahui, karena sifat baru atau kebaruan adalah

sesuatu yang tidak diduga yang menarik perhatian

banyak orang. Kebaruan tentang suatu informasi
akan berbeda pada setiap orang. Nilai informasi
yang kedua, Relevansi informasi, relevansi adalah

nilai pribadi seseorang yang perlu diketahui dalam

melihat informasi. Berkaitan dengan bagaimana
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banyaknya informasi yang berhubungan dengan
minat dan kebutuhan sasaran.

Informasi harus mempunyai nilai penting
dan berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat
sekitar hutan. Kaitannya dengan kebutuhan
masyarakat, masyarakat akan tertarik dengan
informasi yang sesuai dengan kepentingan dan
kebutuhannya dan mereka akan mencari lebih jauh
mengenai informasi tentang pengelolaan hutan.
Selanjutnya nilai informasi yang ketiga adalah
kreativitas. Penyajian informasi akan bemilai tinggi
bila ditulis berbeda dengan informasi yang ditulis
oleh pihak lain. Data dan fakta yang akurat,kata-
kata disusun dengan baik, dikembangkan secara
kreatif, nalar, logis, dan sesuai dengan kenyataan
yang ada akan dapat lebih menarik perhatian.

Pemahaman dalam memanfaatkan dan
melestarikan hutan TNGHS

Pemahaman informasi atau pesan dalam
proses komunikasi merupakan salah satu efek
komunikasi. Dalam komunikasi massa, komunikasi
kelompok, juga komun kasi int erpe r s onal terdapat
tiga dampak atau efekkomunikasi (Nur, 2004). Hal
ini diperkuat dengan pendapat dari Effendy (2007)
yang menyatakan bahwa pemahaman dalam
komunikasi adalah adanya kesamaan makna
terhadap pesan komunikasi dan dapat dikatakan
efektif jika dapat menimbulkan dampak kognitif,
yakni meningkatnya pengetahuan komunikan.
Dalam penelitian ini yang diharapkan dari dampak
yang ditimbulkan oleh adanya penerimaan pesan
yang disampaikan oleh petugas kehutananTNGHS
adalah bertambahnya informasi dan pengetahuan
serta meningkatnya pemahaman bagi masyarakat
sekitar hutan konservasi TNGHS mengenai
pemanfaatan dan pelestarian hutan konsservasi
TNGHS. Pengertian pemahaman masyarakat sekitar
hutan dalam penelitian ini adalah pemahaman dalam
meningkatkan produktivitas fisik, pemahaman
dalam mengoptimalkan lahan garapan, pemahaman
dalam memperbaiki kualitas lingkungan dan sekitar
hutan, dan pemahaman dalam memaksimalkan
pendapatan usaha.

Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Konservasi
TNGHS

Nilai ekonomi yang dihasilkan dari masing-
masing tipe pemanfaatan sumberdaya alam (hasil
hutan kayu, non kayu, tambang, perikanan,
pertanian, pariwisata, dll) serta nilai ekonomi dari
jasa lingkungan yang disediakan oleh kawasan

hutan, hendaknya tidak dilihar sebagai nilai-nilai
yang terpisah satu sama lain, karena setiap kegiatan
pemanfaatan sumberdaya alam (kegiatan ekonomi
lain) tidak berdiri sendiri, melainkan saling
berinteraksi dan saling memberikan dampak satu
sama lain.

Salah satu aspek yang dapat mendorong
partisipasi masyarakat dalam program pembangunan
adalah seberapa besar manfaat yang akan diperoleh
masyarakat atas partisipasinya tersebut (Slamet,
2003). Demikianpula kaitannya dengan pemanfaatan
hasil hutan yang berada di sekitar hutan konservasi
TNGHS, apabila masyarakat sekitar hutan
merasakan bahwa secara signifikan keterlibatan
mereka dapat memberikan jaminan atas
kesejahteraan atau dapat meningkatkan
kesejahteraan hidupnya, maka mereka akan semakin
termotivasi untuk berparlisipasi.

Secara turun-temurun masyarakat sekitar
hutan konservasi taman nasional gunung Halimun
Salak telah berinteraksi dengan hutan tersebut.
Masyarakat sekitar hutan mengelola dan
memanfaatkan hutan TNGHS dalam bentuk
pemanfaatan ranting-ranting kering untuk keperluan
kayu bakar rumah tangga, dan masyarakat biasanya
menanam buah-buahan seperti pisang dan durian,
membuat anakan pohon alami dan pohon-pohon
yang pertumbuhannya cepat yang digunakan untuk
konstruksi rumah serta tanaman berguna seperti
bambu dan rotan juga ditanam untuk kebutuhan
sehari-hari. juga menyadap air nira dari pohon
kawung (aren). Pengambilan air nira ini tidak hanya
untuk dikonsumsi saja tetapi juga untuk dijual ke
pasar(TNGHS, 2008).

Penanaman pohon-pohon asli yang
bermanfaat, energi altematif, ekowisata dan program
ekonomi berkelanjutan merupakan aktivitas
konservasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar
hutan konservasi TNGHS. Hal ini diperkuat dengan
hasil penelitian dari Mahbub (2007) yang
menyatakan bahwa pengelolaan kawasan hutan
yang lestari disertai dengan peningkatan fungsi-
fungsinya dapat terwujud, apabila dalam
pelaksanaannya didukung oleh adanya partisipasi
aktif oleh seluruh masyarakat.

Pengelolaan hutan tidak akan terlepas dari
pembahasan atas kelestarian hutan. Asas kelestarian
hutan menjadi landasan utama bagi kegiatan
pengelolaan hutan. Dengan kata lain, pembahasan
mengenai segala bentuk pengelolaan hutan akan
selalu merupakan satu paket terpadu dengan
pembahasan kelestarian hutan.
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Melakukan pelestarian hutan sama dengan
menyelamatkan ekosistem dari hutan itu sendiri,
ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak
hidup di suatu tempat yang berinteraksi membentuk
suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan ifu terjadi
oleh adanya arus materi dan energi yang
terkendalikan oleh arus informasi antara komponen
dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen
mempunyai fungsi atau relung, selama masing-
masing komponen itu melakukan fungsinya dan
bekerjasama dengan baik, keteraturan ekosistem
itupun terjaga.

Awang (2002) menyatakan bahwa kelestarian
hutan rakyat ditentukan oleh beberapa faktor di
antaranya adalah: kebutuhan ekonomi masyarakat,
pandangan-pandangan, kebutuhan penyelamatan
lingkungan, dan sebagainya. Lebih lanjut Awang
(2002) menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan
rakyat yang seimbang antara kepentingan ekonomi
dan lingkungan mengakibatkan hutan rakyat akan
lestari. Penyebab tidak lestarinya hutan rakyat
adalah eksploitasi yang berlebihan terhadap hasil
hutan rakyat.

Pelestarian hutan dalam arti luas adalah
pemanfaatan hutan secara lestari dan pengawetan
berbagai sumber alam yang berada di dalam maupun
di sekitar hutan. pengertian pelestarian hutan secara
khusus adalah bentuk dan proses pengelolaan yang
dilakukan sedemikian rupa sehingga secara terus-
menerus dapat memberikan produksi dan jasa yang
diharapkan, tetapi tidak mengurangi fungsi hutan
dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang
tidak diinginkan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini berusaha mencari hubungan

antar peubah informasi konservasi berupa dimensi
(1) kebaruan informasi (2) relevansi informasi dan,
(3) kreativitas informasi dengan pemahaman
masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS dalam
memanfaatkan dan melestarikan hutan konservasi
TNGHS, dimensi yang diukur adalah: (1)
pemahaman dalam meningkatkan produktivitas
fisik, (2) pemahaman dalam mengoptimalkan lahan
garapan, (3) pemahaman dalam memperbaiki
kualitas lingkungan, (4) pemahaman dalam
memaksimumkan pendapatan usaha.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan
jenis penelitian menerangkan (explanatory
research), melalui penelitian deskriptif (de scriptive
research) dan penelitian asosiatif (associative
re s e arch). Penelitian penjelasan dimaksudkan untuk

menjelaskan hubungan antar peubah melalui
pengujian hipotesis (Sirgarimbun dan Effendi,
2010).

Lokasi dan waktこ I Peneudan
Lokasi IX〕neliian berada di tiga desa contoh

yang dianggap l■ewa通li kcscluruhan kOndisi dcsa

hutan konservasi T:N(〕IIS dan wilayahnya
berbatasan langsung atau berada dalalll koridOr

gunung Halin■ uII Salak. :Pcilgalnbilan data

d]aksa11ょ狙 bda1lJ七ゴ lnll saIPd dengan Janu面
2012.

Populasi dan Sampel
Pemilihan sar:rpel Jrl;kukan secara berlahap

(multi-step). Tahap pen3ina adalah penentuan desa
atau wila1,ah (cltrster sornpling), dengan
pertimbangan bahu a desa-desa di sekitar kawasan
hutan konsen,asi TNGHS penduduknya memiliki
karakteristik 1,ang relarif homo_sen bila dilihat dari
mata pencaharian. suku bangsa. dan budaya. Ketiga
desa penelitian tersebut antara iain desa Purasari,
desa Gunungsari dan desa Cipeuteuy. Tahap kedua
adalah menetapkan banyaknl,a sampel penelitian.
Penetapan tingkat presisi sebesar 87o karena
karakteristik dari keti_ea desa penelitian yang
homogen. Penetapan banyaknya sampel dilakukan
dengan menggunakan rumus Slovin (Sevilla etal.,
1993), yaitu:

N
n=一 一 一

1+(Ne)2

n= ukuran sampel
N= ukuran populasi
e= Presisi sebesar 87o

3 .688

1+3,688(0,08)2

3,688

1+3,688(0,0064)

3,688

1+23,6032

3,688

n=

n=

n=

24,6032

149,899 = 150 respOnden

Tahap ketiga adalah memilih dan menenfukan
banyaknya responden untuk masing-masing desa
terpilih tadi. Responden yang dipilih adalah kepala
rumah tangga yang berada di wilayah Rukun Warga
(RW) yang berbatasan langsung dengan hutan
konservasi TNGHS. Pemilihan dan penentuan
banyaknya responden untuk setiap desa dilakukan
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secara acak proporsional Qtroportionate random
sampling) berdasarkan jumlah kepala keluarga yang
bersifat heterogen dari karakteristik kepala keluarga
yang berada pada desa tersebut.

Adapun jumlah populasi kepala keluarga
yang berada pada setiap desa di setiap RW yang
menjadi sampel dalam penelitian ini dapat
digambarkan sebagai berikut.

Formula untuk menghitung koefisien
reliabilitas alpha Cronbach adalah sebagai berikut:

l
髄 =―一

l【
‐ 1

毯
をi=l

F2
●T

keterangan:

a = koefisien alpha dari Cronbach

k = banyaknya butir pertanyaan

Si2 = ragam skor butir pertanyaan ke-i

S12 = ragam skortotal

．
ΠGunung

Thbel 1. Jumlah populasi dan sampel
pada setiap desa

Desa RW Kepala (KK) Kepala Keluarga (KK)

Purasari

Berdasarkan koefl sien reliabilitas Cronbach,s
alpha suatu instrumentasi (keseluruhan indikator)
dianggap reliabeljika _ r 0,6, dan berdasarkan uji
reliabilitas Cronbach's Alpha diperoleh nilai
koefisien alpha Cronbach untuk untuk peubah
informasi konservasi hutan sebesar 0,786 yang
artinya reliabel, dan untuk peubah pemahaman
masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan dan
pelestarian hutan konservasi TNGHS sebesar 0,748
yang artinya reliabel.

1,807

736

1,145

73

30

47Cipeuteuy

17 3,688 150

Sumtrer: Data Kecamatan Kabandungan, Leuwiliang dan
Pamijahan tahun 2011

Uji Validitas dan Reliabilitas
Metode yang sering digunakan untuk

memberikan penilaian terhadap validitas kuesioner
adalah korelasi produk momen (moment product
correlation, Pearson correlation) antara skor setiap
butir pertanyaan dengan skor total, sehingga sering
disebut sebagai inter items-total correlation.
Formula yang digunakan untuk menghitung korelasi
produk momen t6isebut adalah sebagaiberikut:

恥 持 尋毎 つ

ぜ尋1鶴_尋2尋
1(t,つ

E

Hasil ujicoba dianalisis dengan menggunakan
korelasi Pearson. Menurut Ancok (1995) angka
korelasi yang diperoleh dari hasil ujicoba kemudian
dibandingkan dengan tabel korelasi nilai r. Bila
nilai korelasi, koefisien validitas hasil penghitungan
lebih besar dari r1u6"1 maka instrumen tersebut
dianggap valid. Untuk n = 30 (responden ujicoba)
dengan a = 57o diperoleh nilai koefisien 4u6"r =
0,361.

Pengolahan dan Analisis Data
Pada penelitian ini untuk menganalisis

hubungan antar peubah dengan peubah yang lain
digunakan analisis korelasi rank Spearman karena
data peubah-peubah dalam penelitian ini berbentuk
interval dan rasio (Siegel & Castellan, 1998) adalah
sebagai berikut:

ttcrangan:
n = kOrclasi an● ra butr r冷‐■anvaan

kc― i dcngan total sik6r

Xl=SbrreSpnden k」 Pada buti
petanvaan l

Xl = rata‐ rata skOr but缶 ,cr● nvaan i
ti = tOtal skor selumh peitanvaan

untuk rCSpndm kCl ・

t =rata mta total skOr

i 碁Σ♂
…3 ‐ ュ無2_1)

Keterangan:
$ = Koefisien korelasi rank Spearman
n = Banyaknyapasangandala
d2 = Jumlah selisih antara pringkat

bagi xi dan yi
I dan 6 = Bilang konstanta

Reliabilitas Instrumentasi
Uji reliabilitas alat ukur dilakukan terhadap

30 orang kepala keluarga yang memiliki
karakteristik yang hampir sama dengan sampel
penelitian yang sesungguhnya. Hasil ujicoba
instrumen diolah dan diuji reliabilitasnya dengan
teknik Cronbach's Alpha menggunakan SpSS 19.

PEMBAHASAN
Informasi Konservasi Hutan TNGHS

Tabel 2 menyajikan data rataan skor informasi
konservasi hutan TNGHS menurut penilaian
responden pada tiap desa penelitian meliputi
kebaruan informasi, relevansi informasi dan
kreativitas informasi. Secara umum informasi
konservasi hutan TNGHS dalam kategori baik (skor
>2,52). Masyarakat desa Gunungsari, desa
Cipeuteuy dan desa Purasari memberikan penilaian
pada kebaruan informasi dengan skor 2,84, pada
relevansi informasi dengan skor 2,91, dan kreativitas
informasi dengan skor 2,71. Penilaian tersebut men-
unjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan memberi-
kan penilaian pada informasi konservasi hutan
TNGHS dengan kategori baik. Gambaran penilaian
masyarakat sekitar hutan terhadap informasi
konservasi hutan dapat dilihat pada tabel 2.
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Relevansi informasi tidak memiliki hubungan nyata
(p>0,05) negatif dengan pemahaman masyarakat
dalam mengoptimalkan lahan garapan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tidak
terdapat hubungan yang nyata (p>0,05) antara
relevansi informasi dengan efektivitas komunikasi
dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi
TNGHS. Hasil uji hubungan menunjukkan
kreativitas informasi tidak memiliki hubungan nyata
(p>0,05) dengan pemahaman masyarakat dalam
peningkatan produktivitas fisik, pemahaman
masyarakat dalam mengoptimalkan lahan garapan,
dan pemahaman masyarakat dalam memperbaiki

kualitas lingkungan. Kreativitas informasi memiliki
hubungan nyata (p<0,05) dengan pemahaman
masyarakat dalam memaksimumkan pendapatan
usaha.

Secara keseluruhan tidak terdapat hubungan
yang nyata (p>0,05) antara kreativitas informasi
dengan efektivitas komunikasi dalam pemanfaatan
dan pelestarian hutan konservasi TNGHS, kecuali
pada memaksimumkan pendapatan usaha yang
berhubungan nyata (p<0,05) dengan kreativitas
informasi. Dari hasil uji hubungan diperoleh data,
bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat
hubungan nyata antara informasi konservasi dalam
pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi
TNGHS dengan efektivitas komunikasi hanya pada
kreativitas informasi dengan pemahaman dalam
memaksimumkan pendapatan usaha.

SIMPULAN
Masyarakat sekitar hutan paham dalam

meningkatkan produktivitas fisik, dan sangat paham
dalam mengoptimalkan lahan, memperbaiki kualitas
lingkungan dan memaksimumkan pendapatan
usaha.

Terdapat hubungan yang tidak nyata (p>O,05)
antara informasi konservasi hutan dengan
efektivitas, kecuali pada kreativitas informasi dengan
memaksimumkan pendapatan usaha yang memiliki
hubungan nyata positif (p<0,05).

Faktor informasi konservasi hutan berada
pada kategori buruk.
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