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Pelatihan Pendekatan Social Marketing
dalam Penyuluhan Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Kegiatan

Dalam kegiatan Apel Siaga Api Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden RI,
Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 17 Juni 2006 di Gelora Sriwijaya, Jakabaring,
Palembang memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah, pengusaha dan
masyarakat untuk menghentikan dan menanggulangi kebakaran dan lahan, secara
lengkap isi instruksi tersebut adalah:

1. Gubernur, Bupati, Walikota dan jajarannya agar melaksanakan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan dan ladang dengan sebaik-baiknya mulai hari ini,
Sabtu (17/6/2006).

2. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat agar tidak lalai dan
tidak melakukan pembakaran hutan dan ladang.

3. Menekankan pada pimpinan perusahaan untuk melakukan kegiatan yang benar,
bertanggung jawab tidak menimbulkan kebakaran hutan.

4. Melakukan antisipasi dan langkah-langkah cepat manakala terjadi kebakaran hutan,
baik karena kesalahan manusia atau proses alam. Melakukan respon yang cepat,
tepat sehingga kebakaran tidak meluas ke daerah lain.

5. Menggunakan sarana yang ada dan teknologi yang tepat guna, disamping peralatan
yang dimiliki juga tenaga manusia untuk digunakan dalam penanggulangan
kebakaran hutan dan ladang.

6. Melibatkan semua pihak terkait, termasuk TNI, Polri, Pramuka, Lembaga
Kepemudaan, termasuk LSM terutama yang peduli pada lingkungan.

7. Melakukan kerja sama sebaik-baiknya, kerjasama diantara pihak Indonesia. Juga
kerjasama antara Indonesia dan pihak negara tetangga.

Khusus mengenai butir nomor 2 dari instruksi Presiden tersebut, mengenai sosialisasi,
dan pendidikan kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, hal ini
dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Peran
penyuluhan dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran sangat penting dalam
membangun kesadartahuan dan pendidikan kepada masyarakat.

Penyuluhan terutama terhadap isu kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah), dapat
dilakukan oleh para penyuluh lapangan (kehutanan, perkebunan, dan pertanian), juga
oleh tokoh masyarakat yang memiliki peran memberikan informasi yang dipercaya
masyarakat, seperti tokoh agama (“dai”), motivator desa, dan jurnalis.

Akan tetapi, seringkali penyuluhan ini tidak terlalu berjalan dengan baik dan cenderung
membosankan. Karena secara substansi maupun metodologi pemahamannya masih
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terbatas. Sehingga perlu apaya peningkatan kapasitas para penyuluh, serta
peningkatan peran para tokoh masyarakat dan motivator desa dalam penyuluhan
dengan pendekatan social marketing dan komunikasi lingkungan.

Sesuai dengan AWP IV 2006, SSFFMP bermaksud menyelenggarakan pelatihan
“Komunikasi lingkungan termasuk pendekatan social marketing dalam penyuluhan bagi
penyuluh, pers, petugas dakwah (da’i) dan motivator desa”.

Kegiatan pelatihan ini merupakan kegiatan terintegrasi antara kegiatan pelatihan,
implementasi kegiatan, dan evaluasi. Sehingga pelatihan ini selain meningkatkan
kapasitas peserta pelatihan, juga melaksanakan kegiatan penyuluhan secara langsung
dilapangan oleh peserta pelatihan, dan sekaligus mengevaluasi efektivitas dari
penyuluhan yang mereka lakukan.

1.2. Tujuan Kegiatan

1. Untuk meningkatkan kapasitas penyuluh lapangan (dari instansi dinas pertanian,
perkebunan, dan kehutanan) dalam mengembangkan kegiatan penyuluhan
kebakaran hutan dan lahan.

2. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dan metoda dalam
membangun kepedulian masyarakat terhadap Karhutlah.

3. Untuk meningkatkan kemampuan membuat bahan dan materi penyuluhan dengan
pendekatan komunikasi lingkungan dan social marketing.

4. Untuk meningkatkan kemampuan melakukan praktek penyuluhan secara langsung.

5. Untuk meningkatkan kapasitas dalam merencanakan dan melaksanakan program
penyuluhan dan kampanye karhutlah secara mandiri yang sesuai dengan kondisi
dan sumberdaya setempat.

1.3. Keluaran Kegiatan

Penyuluh lapangan (dari pertanian, perkebunan, dan kehutanan), motivator desa, dan
petugas dakwah dari tiga kabupaten prioritas sebanyak 26 (dua puluh enam) orang
mendapat pelatihan penyuluhan dengan pendekatan komunikasi lingkungan dan social
marketing, memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dan merencanan dan
melaksanakan kegiatan penyuluhan Karhutlah di wilayahnya masing-masing.

1.4. Kelompok Sasaran

Peserta pelatihan berjumlah 20 (dua puluh) peserta yang terdiri dari tiga kabupaten yaitu
OKI (7 peserta), Musi Banyuasin (7 peserta), dan Banyuasin (6 peserta). Daftar peserta
terlampir.

1.5. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan ini merupakan rangkaian yang memadukan antara pelatihan,
perencanaan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, hingga evaluasi kegiatan penyuluhan.
Sehingga pelatihan ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu:
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Fase I. Pelatihan Penyuluhan dengan pendekatan

1. Sosialisasi Kegiatan Pelatihan,

Kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian training
komprehensif, yang disosialisasikan melalui berbagai metoda dan pendekatan,
antara lain: sosialisasi dari pintu ke pintu, yaitu melalui pemaparan langsung kepada
lembaga/dinas instansi terkait yang menjadi kelompok sasaran. Dengan sosialisasi
ini diharapkan kelompok sasaran mengetahui dan memahami kegiatan pelatihan ini
dan mendaftarkan anggota/staf terbaiknya untuk mengikuti pelatihan.

2. Perekrutan Trainer/Fasilitator

Pelatihan ini selain memberikan metoda praktis penyuluhan dengan pendekatan
komunikasi lingkungan dan social marketing, juga sharing pengalaman dari lembaga
yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan kegiatan tersebut. Sehingga Tim
Trainer/Fasilitator pelatihan yang direkrut memiliki kompetensi teoritis dan memiliki
pengalaman lapangan. Rencana tim trainer/fasilitator berasal RARE International
maupun alumnus RARE yang menggunakan metoda Proud Campagne. Dengan
perekrutan ini diharapkan tersedianya trainer/fasilitator yang memiliki kompetensi
yang dibutuhkan dan dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan peserta.

3. Penyusunan Modul Pelatihan

Modul pelatihan akan disusun berdasarkan silabus dan masukan dari tim
trainer/fasilitator pelatihan. Modul tersebut akan diperbanyak, dibagikan kepada
peserta, dan digunakan dalam pelatihan. Modul tersebut selanjutnya akan dievaluasi
dan direvisi, yang kemudian diproduksi/dicetak dan didistribusi untuk dijadikan
referensi peserta pelatihan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelatihan yang
sama oleh SSFFMP maupun lembaga lain.

4. Perekrutan Peserta Pelatihan

Persyaratan peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

 Staf lembaga yang diundang didasarkan atas surat rekomendasi yang
dikeluarkan Pimpinan Lembaga, khusus yang menangani pogram
penyuluhan, penyadartahuan, community outreach, pendidikan lingkung,dan
komunikasi..

 Pernah bekerja di Lembaga tersebut sekurang-kurangnya satu tahun sebagai
penyuluh, da’i (petugas dakwah), atau pembuat program siaran/media
kemasyarakatan.

 Pendidikan minimal SMU atau sederajat.

 Memberikan tulisan yang bertema motivasi dan rencana setelah mengikuti
pelatihan ini.

 Serta memberikan surat pernyataan kesediaan mengikuti seluruh rangkaian
pelatihan (fase-fase pelatihan).

Hanya peserta yang memenuhi persyaratan yang akan dipanggil untuk mengikuti
pelatihan ini.

5. Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan akan diselenggarakan selama 6 (enam) hari dengan total 50
jam pelajaran. Menggunakan metoda pendidikan untuk orang dewasa yang meliputi
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kuliah di dalam kelas, praktek simulasi, praktek lapangan, serta diskusi kelompok.
Evaluasi pelatihan akan dilakukan secara tertulis, melalui angket, dan pendapat lisan
dari tiap peserta. Peserta yang dapat menyelesaikan pelatihan akan memperoleh
sertifikat SSFFMP.

Fase II . Pelaksanaan/Praktek Penyuluh

Pada fase ini para peserta pelatihan menerapkan atau mempraktekkan pengetahuan
dan pengalaman belajarnya, dan rencana penyuluhan yang disusun peserta pelatihan di
lapangan secara langsung terutama dilakukan di Desa dan Kabupaten Prioritas.
SSFFMP akan memfasilitasi proses dan memberikan dukungan terhadap kegiatan
praktek lapangan tersebut.

Kegiatan penyuluhan akan dilaksanakan oleh kelompok kerja yang beranggota peserta
pelatihan yang berasal dari satu Kabupaten Prioritas.

Fase III Alumni Meeting dan Evaluasi

Alumni meeting akan dilaksanakan setelah tahap implementasi/praktek lapangan selesai
dilaksanakan. Dengan tujuan untuk melihat efektivitas pelatihan, memantau
pelaksanaan penyuluhan dan kegiatan penyadartahuan karhutlah, serta mengevaluasi
modul pelatihan dan pelaksanaan penyuluhan lapangan. Alumni meeting merupakan
forum diskusi untuk bertukar pengalaman pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan
penyadartahuan di lapangan, serta untuk meningkat motivasi dan komitmen dalam
mengembangkan program penyuluhan penyadartahuan secara mandiri.

Modul-modul yang telah dipraktek dalam pelatihan, dievaluasi pada akhir pelatihan
maupun dalam alumni meeting, direvisi kemudian dilengkapi dengan berbagai ilustrasi
dan pengalaman tambahan dari peserta. Proses berikutnya adalah editing dan lay
outing dalam format buku, kemudian dicetak. Modul yang telah disusun distribusikan
kepada alumni pelatihan, lembaga-lembaga peserta pelatihan, serta lembaga yang
mengembangkan proram penyuluhan karhutlah.

1.6. Jadwal Kegiatan

Kegiatan pelatihan fase pertama akan diselenggarakan pada tanggal 11 – 16 Agustus
2006.

1.7. Penggunaan Hasil

 Hasil pelatihan yang berupa modul komunikasi lingkungan dapat digunakan sebagai
referensi yang dapat digunakan oleh para penyuluh.

 Para penyuluh yang telah dilatih menjadi komunikator dan pelaksana penyuluh
lapangan mengenai kebakaran hutan dan lahan.
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1.8. Manfaat Langsung

 Tersedianya tenaga penyuluhan lapangan yang memahami metoda komunikasi
lingkungan.

 Tersedianya berbagai material penyuluhan dan kampanye kebakaran hutan yang
dikembangkan secara partisipatif oleh para penyuluh (peserta pelatihan)

 Penyuluh dapat melakukan penyuluhan tentang kebakaran hutan dan lahan dengan
pendekatan yang lebih inovatif.

1.9. Manfaat Tidak Langsung

Menurunnya hotspot karena meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat
dalam kebakaran hutan dan lahan .
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2. Kurikulum dan Struktur Pelatihan

2.1. Kurikulum Pelatihan

Kurikulum yang dikembangkan pada pelatihan ini berdasarkan kepada prinsip belajar
dan mempraktekan (cognitive-practice) yang merupakan metoda pendidikan untuk orang
dewasa (andragogi). Prinsip ini menekankan bukan hanya kepada keterlibatan aktif para
pesertanya akan tetapi juga kemampuan pelatih/facilitator untuk menyampaikan topik
bahasan dan membuat aplikasi sederhana yang menarik. Secara umum kurikulum yang
diberikan meliputi ceramah/presentasi, diskusi, simulasi dan praktek atau kerja
kelompok.

2.2. Modul Pelatihan

Secara umum modul pelatihan dikembangkan menjadi tiga bagian. Bagian pertama
merupakan pengkondisian peserta, dasar-dasar membuat program penyadaran yang
partisipatif dan pengenalan teknik identifikasi masalah dan pengumpulan data melalui
survey. Modul pertama ini bertujuan untuk: (1) memahami pentingnya identifikasi
masalah dan pengumpulan data melalui metoda survey, dan (2) mendapatkan
pengalaman singkat melakukan identifikasi masalah menggunakan teknik pohon
masalah dan melakukan survey sosial masyarakat.

Setelah peserta memahami teknik dasar identifikasi masalah dan pengumpulan data,
pada bagian kedua, mereka diperkenalkan kepada konsep perubahan perilaku dan
dasar-dasar pendekatan social marketing. Selanjutnya Para peserta bekerja dalam
kelompok untuk memilih media (misalnya lagu populer, lembar dakwah dan radio spot)
dan pesan kunci yang ingin disampaikan kepada audience. Tujuan modul ini adalah
untuk: (1) memahami proses informasi dan terjadinya perubahan perilaku, (2)
melakukan pemilihan media dan pesan dengan menggunakan analisa hasil survey, dan
(3) mengembangkan pesan dan media yang sederhana dan aplikatif di masyarakat.

Topik selajutnya dalah evaluasi pesan dan efektifitas media yang secara garis besar
memberikan teknik sederhana mengevaluasi pesan dan media yang digunakan.
Sedangkan modul terakhir membahas perancangan rencana kerja (workplan) yang akan
menjadi dasar para peserta dalam menerapkan hasil pelatihannya. Tujuan dua modul
terakhir ini adalah untuk: (1) memahami dasar-dasar untuk mengevaluasi efektifitas
pesan dan media penyampai pesan, (2) dapat melakukan evaluasi pesan dan media
yang telah dikembangkan sendiri oleh peserta, dan (3) memahami proses penyusunan
rencana kegiatan dan mampu mebuat rencana kegiatan sendiri. Keseluruhan modul
dapat dilihat di lampiran 1 dari laporan ini.

2.3. Jadwal Kegiatan

Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama 6 hari yang dimulai dari tanggal 11 sampai
dengan 16 Agustus 2006. Modul pertama diberikan pada dua hari pertama, sedangkan
modul ke-dua diberikan pada hati ke-tiga dan ke-empat, dan modul ketiga dan keempat
diberikan pada hari ke-lima dan ke-enam. Walaupun secara umum setiap hari kelas
pelatihan dimulai pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 16.30, pada kenyataannya ada
beberapa kelas atau kegiatan yang dilakukan pada waktu malam. Meskipun demikian
kegiatan malam hari dibuat berdasarkan kesepakatan dan dengan memperhatikan daya
serap dan tingkat pemahaman peserta.

Secara umum jadwal kegiatan pelatihan ini adalah sebagai berikut:



Hari/Tanggal Jam Penangung
Jawab

Materi Sasaran Kebutuhan

0830—0845 SSFFMP Sambutan

0845 - 0900 Waka Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Propinsi
Sumatera
Selatan

Sambutan Waka Ditanak dan
Pembukaan

0900 – 0915 Saleh/SSFFMP Penjelasan Pelatihan Peserta memahami mengenai
tujuan pelatihan

0915-0945 Waka Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Propinsi
Sumatera
Selatan

Makalah Kebijakan Dinas
Tanaman Pangan dan
Hortikulutura Memberdayakan
Penyukuh Pertanian Lapangan
dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Hutan dan Lahan

Prosedur:

Presentasi

Diskusi

Peserta memahami kebijakan
Distanak dalam
memberdayakan Penyuluh
Pertanian Lapangan dalam
Pencegahan Karhutlah

Jum’at
11/08/06

0945-1015 Saleh/SSFFMP Makalah Kebakaran Hutan dan
Lahan Permaslahan di
Sumatera Selatan

Prosedur:

Presentasi

Peserta memahami
permaslahan kebakaran hutan
dan lahan serta memahami
peran PLL dalam pencegahan
kebakaran hutan dan lahan



Diskusi

1015- 1030 Rehat kopi

1030-1130 Rully Perkenalan dan Ice Breaking Peserta bisa saling mengenal
satu sama lain

1130—1400 Istirahat Makan siang dan sholat Jum’at

1400—1530 Rully Pengantar pendidikan lingku-
ngan dan penyadaran konser-
vasi

Prosedur:

Presentasi dan diskusi

Peserta mampu memahami
peran pendidikan bagi program
konservasi.

Peserta mendapat gambaran
umum hal-hal yang menjadi isu
dalam melalukan program
pendidikan lingkungan atau
penyedaran konservasi.

Kartu meta plan

Alat tulis (spidol)

1530—1600 Rehat kopi

1600—1730 Rully Membuat pohon masalah

Prosedur:

Presentasi

Kerja kelompok

Diskusi hasil

Peserta dapat membuat
diagram permasalahan di
kawasannya.

Kertas plano

Alat tulis (spidol)

Kartu meta plan

Lakban / selotip



Hari/Tanggal Jam Penangung
Jawab

Materi Sasaran Kebutuhan

0830—1330 Rully Teknik survey dan pembuatan
kuesioner

Prosedur:

Presentasi

Kerja kelompok

Peserta dapat memahami
peran survey dalam
mengidentifikasikan masalah
yang ada di kawasannya.

Peserta dapat menggunakan
program sederhana untuk
mengolah data survey.

Alat tulis dan
fotokopi kuesioner

1330—1430 Istirahat makan siang dan sholat

1430—1600 Rully Pengambilan data

Prosedur:

Aktifitas lapangan

Peserta dapat mengalami dan
memahami proses pengambilan
data.

Alat tulis dan
fotokopi kuesioner

Bekal (snacks)

1600—1630 Rehat kopi

Memasukkan data (lanjutan)

Prosedur:

Bergilir memasukkan data

Peserta tahu proses
memasukkan data dengan
menggunakan program
sederhana (Excel).

Komputer

Kuesioner yang
dudah diisi

Sabtu
12/08/06

1630—1730 Rully

Analisa data

Prosedur:

Presentasi dan diskusi

Peserta dapat memahami
proses analisa data hasil
kuesioner.

Komputer



Hari/Tanggal Jam Penangung
Jawab

Materi Sasaran Kebutuhan

0830—1000 Hari Teori perubahan perilaku

Prosedur:

Presentasi, diskusi, kerja kelompok

Peserta memahami teori dasar
perubahan perilaku dan proses
perubahan perilaku.

Peserta mampu menerapkan
teori perubahan perilaku dalam
mengembangkan program
pendidikan dan penyadaran
lingkungan

Kartu meta plan

Kertas plano

Alat tulis

1000—1030 Rehat kopi

1030—1330 Hari Mengembangkan pesan,
segmentasi dan pemilihan
media

Prosedur:

Presentasi, diskusi dan kerja
kelompok

Peserta mampu mengembang-
kan pesan, memilih media dan
melakukan segmentasi

Kartu meta plan

Kertas plano

Alat tulis

1330—1430 Istirahat makan siang dan sholat

1430—1600 Hari / Rully Pengembangan media

Prosedur:

Kerja kelompok

Peserta mampu memilih media
yang efektif dan pesan yang
tepat

Gitar

Kertas plano

Alat tulis

Computer

Printer

Minggu

13/08/06

1600—1630 Rehat kopi



Hari/Tanggal Jam Penangung
Jawab

Materi Sasaran Kebutuhan

1600—1630 Hari / Rully Pengembangan media
(lanjutan)

Prosedur:

Kerja kelompok

Peserta mampu memilih media
yang efektif dan pesan yang
tepat

Gitar

Kertas plano

Alat tulis

Computer

Printer

1930—2100

tentative

Hari / Rully Pengembangan media
(lanjutan)

Prosedur:

Kerja kelompok

Peserta mampu memilih media
yang efektif dan pesan yang
tepat

Gitar

Kertas plano

Alat tulis

Computer

Printer

Senin

14/08/06

sepanjang
hari

Hari Pengembangan media
(lanjutan)

Prosedur:

Kerja kelompok

Peserta mampu memilih media
yang efektif dan pesan yang
tepat

Gitar

Kertas plano

Alat tulis

Computer

Printer



Hari/Tanggal Jam Penangung
Jawab

Materi Sasaran Kebutuhan

0830—1000 Sari Evaluasi pesan dan efektifitas
media

Prosedur:

Kerja kelompok dan diskusi

Peserta mampu mengetahui
cara menilai efektifitas media
dan pemahaman pesan

Kertas plano

Computer

LCD

1000—1030 Rehat kopi

1030—1330 Sari Evaluasi pesan dan efektifitas
media

Prosedur:

Kerja kelompok dan diskusi

Peserta mampu mengetahui
cara menilai efektifitas media
dan pemahaman pesan

Kertas plano

LCD Computer

1330—1430 Istirahat makan siang dan sholat

1430—1600 Sari Finalisasi media

Prosedur:

Kerja kelompok dan diskusi

Peserta dapat menyelesaikan
pengambangan media yang
dipilih

Kertas plano

LCD Computer

1600—1630 Rehat kopi

Selasa
15/08/06

1630—1730 Sari Perencanaan program
penjangkauan

Prosedur:

Presentasi dan kerja kelompok

Peserta melaksanakan kegiatan
penjangkauan berdasarkan
media dan pesan yang telah
dikembangkan

Kertas plano

LCD Computer



Hari/Tanggal Jam Penangung
Jawab

Materi Sasaran Kebutuhan

0830—1000 Sari Perencanaan program
penjangkauan 90’

Prosedur:

Presentasi dan kerja kelompok

Peserta mampu membuat
evaluasi pelaksanaan program
penjangkauan yang dilakukan.

Peserta secara sederhana
dapat membuat perencanaan
program pendidikan dan
penjangkauan

Kertas plano

Alat tulis

1000 – 1030 Sari Penampilan akhir peserta Peserta dapat menunjukkan
hasil karya akhirnya

1030-1100 Saleh/SSFFMP Evaluasi Peserta mampu
mengungkapkan kesan dan
pesannya secara tertulis dan
secara lisan

Angket

1100-1130 Karl-Heinz
Steinmann

EU Co-Director
SSFFMP

Penutupan dan Penyerahan
Sertifikat

Peserta mendapat sertifikat
pelatihan

Sertifikat

1130—1200 Istirahat makan siang

Rabu
16/08/06

1200

SSFFMP Check-out



3. Evaluasi Hasil Pelatihan

3.1. Evaluasi Umum

Secara umum pelatihan ini berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah
direncanakan. Meskipun materi yang diberikan ada yan bersifat teoritis, semangat
peserta terjaga dengan baik sejak hari pertama sampai dengan hari terakhir.
Beberapa faktor yang mendukung tingginya semangat para peserta ini diantaranya
adalah aspek logistik seperti pemilihan tempat pelaksanaan dan akomodasi peserta.
Faktor lainnya adalah pemilihan peserta dan kesungguhan peserta yang terpilih
untuk belajar dan mempelajari hal yang baru dalam pelatihan ini. Kesigapan dan
kesiapan panitia pelaksana juga ikut mempengaruhi tingginya semangat para
peserta. Kebutuhan pelatihan dan kepentingan peserta dipenuhi dengan baik.

Interaksi antara peserta juga cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari partispasi aktif
setiap peserta dalam kegiatan kelompok maupun kegiatan kelas. Walaupun pada
hari pertama dan kedua peserta masih ada yang belum mengenal peserta lainnya,
pada hari ketiga semua sudah saling mengenal dan hafal nama masing-masing
peserta. Meskipun secara umum usia peserta berkisar antara 35-45 tahun,
partisipasi mereka dalam setiap kegiatan pelatihan ini tidak terlihat rendah.
Berdasarkan evaluasi harian para peserta, sampai dengan berakhirnya acara ini,
para peserta merasakan peningkatan pemahaman dan optimisme untuk menerapkan
teknik yang dipelajari dalam pekerjaaanya.

Fasilitator secara umum merasa sudah memberikan materinya dengan baik kepada
peserta pelatihan ini. Kekhawatiran akan ketidakmampuan peserta pelatihan ini
memahami materi sempat muncul. Meskipun demikian hal tersebut dapat diantisipasi
dengan memberikan materi yang dimodifikasi sesuai dengan tingkat pemahaman
dan memberikan materi melalui media permainan atau simulasi kelompok. Evaluasi
yang diberikan peserta kepada fasilitator juga menggambarkan bahwa materi
pelatihan disampaikan dengan menarik dan dapat dipahami. Satu hal yang dirasakan
selayakanya dapat diperbaiki adalah urutan penyampaian materi dan keseragaman
teknik fasilitasi yang diberikan kepada peserta.

Grafik diatas menggambarkan bahwa secara umum peserta merasa bahwa
penerapan materi pelatihan dan kegunaan metode yang diberikan di lapangan di
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atas rata-rata. Metoda yang digunakan adalah dengan meminta peserta mengisi
form evaluasi harian. Skala nilai adalah lima untuk yang tertinggi dan satu untuk
yang terendah. Untuk tingkat penerapan, para peserta memberikan nilai antara 3.7-
4. Sedangkan untuk penyajian, para peserta menilai bahwa fasilitator dapat
menyampaikan materi dengan cukup baik. Setidaknya nilai antara 3.6-3.9 diberikan
mereka untuk kualitas fasilitator. Mengenai daya serap, para peserta merasa bahwa
mereka cukup mampu memahami materi yang diberikan walaupun rentang
pemahaman berbeda cukup tinggi antara satu peserta dengan yang lainnya. Hal ini
dimungkinkan karena faktor-faktor seperti pengalaman dan lama tahun mengabdi
juga latar belakang pendidikan. Nilai yang diberikan peserta untuk daya serap adalah
berkisar antara 3.5-4.1.

3.2. Evaluasi Proses Pelatihan

Social marketing adalah suatu pendekatan yang secara teori didefinisikan sebagai
penggunaan pendekatan dan metoda (commercial) marketing untuk
memperkenalkan ide-ide sosial seperti kesehatan, lingkungan dan sebagainya.
Berbeda dengan program pendidikan pada umumnya, program pendidikan dan
kampanye konservasi dengan pendekatan social marketing menekankan kepada
bagaimana sebuah pesan dikemas menggunakan media atau saluran yang diminati
oleh target audience sehingga terjadi perubahan perilaku.

Konsep inilah yang dicoba untuk diperkenalkan kepada para peserta pelatihan
bahwa ada banyak cara atau media komunikasi yang bisa digunakan sebagai
penyampai pesan. Media dakwah, media hiburan seperti lagu dan media komik,
misalnya adalah untuk menyebut beberapa contohnya. Pesan di satu sisi harus
dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjawab kebutuhan dasar (informasi)
khalayak sasarannya (target audience). Perubahan perilaku tidaklah berjalan secara
otomatis. Perubahan perilaku terjadi ketika informasi yang disampaikan dapat
memberikan pemahaman dan meyakinkan target audience untuk mengambil
tindakan.

Selanjutnya para peserta perlu jugamemahami empat langkah utama dalam social
marketing. Ke-empat langkah tersebut adalah:

1. Penilaian (assessment): bertujuan untuk memahami permasalahan dengan sudut
pandang yang lengkap. Didalam tahapan ini termasuk diantaranya adalah
membuat analisa masalah (misalnya dengan teknik pohon masalah), survei
pengetahuan, sikap dan perilaku (KAP survey).

2. Perencanaan (planning): tahapan ini penting untuk mendefinisikan sasaran kita,
strategi komunikasi yang terbaik dan media yang dipilih, serta menentukan
langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menjangkau audience kita. Tanpa
perencanaan yang baik maka program pendidikan dan penyadartahuan kita tidak
akan mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Pengembangan pesan (message development): kita harus selalu mengingat
bahwa pesan yang dibangun untuk suatu kelompok berbeda dengan kelompok
lainnya dan sangat bergantung kepada tingkat pendidikan dan sasaran yang kita
inginkan.

4. Pelaksanaan dan evaluasi (implementation and evaluation): strategi yang tekah
digariskan di dalam dokumen perencanaan dan media yang dipilih serta pesan
yang dikembangkan dilaksanakan dan pada akhirnya dievaluasi untuk melihat
efektifitasnya dan statusnya terhadap sasaran yang diharapkan.

Sampai pada titik ini, para peserta sudah dapat memahami prinsip dasar social
marketing dan empat tahapan utamanya. Selanjutnya mereka diperkenalkan kepada



tahapan pertama yaitu penilaian dan identifikasi masalah (assessment). Teknik
sederhana yang diperkenalkan untuk identifikasi masalah adalah dengan
mengembangkan pohon masalah. Pada umumnya peserta mampu mengikuti
penjelasan yang diberikan dan secara kerja kelompok mengembangkan pohon
masalahnya masing-masing. Latar belakang peserta yang hampir seluruhnya adalah
penyuluh menyebabkan sebagian besar pohon masalah yang dikembangkan
mengangkat isu utama kurangnya kesadaran dan pendidikan lingkungan sebagai
pokok masalah kebakaran hutan.

Selanjutnya para peserta mendapatkan materi mengenai survei sosial. Survei sosial
adalah suatu langkah yang juga dikenal dalam social marketing. Hal ini terutama
untuk mengetahui tingkat pengetahuan, persepsi dan perilaku target audience kita
terhadap suatu isu (dalam kasus ini adalah kebakaran hutan). Selain itu, survei juga
dipakai untuk mengetahui pola mendapatkan informasi dan sumber informasi utama
yang didapat oleh target audience. Kuesioner yang sudah dikembangkan
sebelumnya menjadi bahan acuan para peserta untuk kemudian mencari data dari
masyarakat disekitar tempat pelatihan. Setiap peserta mewawancara rata-rata 10-15
responden, jadi secara keseluruhan terkumpul sekitar kurang lebih 130 kuesiner
yang terisi. Namun demikian, mengingat kendala waktu hanya 80 kuesioner yang
dimasukkan datanya.

Para peserta pada umumnya tidak terlalu paham dan biasa bekerja dengan
komputer. Hal ini kemungkinan besar karena sebagai penyuluh mereka biasanya
langsung berinteraksi dengan masyarakat dan sangat jarang menggunakan
komputer. Kendala ini yang kemungkinan akan muncul ketika mereka kembali ke
kawasannya masing-masing. Bagaimana mereka akan dapat membuat suatu base
line data dan kemudian mengukur keberhasilannya. Meskipun demikian, secara
umum para peserta pelatihan menyadari bahwa memahami audience sangatlah
penting sebelum merencanakan suatu program pendidikan konservasi atau
penjangkauan masyarakat.

Pemahaman mengenai perubahan perilaku diberikan kepada para peserta dengan
asumsi bahwa sebagai penyuluh mereka harus memahami bagaimana proses
perubahan perilaku ini terjadi. Pada awalnya muncul kekhawatiran bahwa para
peserta tidak mampu menerima materi ini dengan baik. Hal ini kemudian diantisipasi
dengan membuat penyajian yang ringan dan menekankan kepada pola belajar
praktis. Hasilnya, secara umum mereka mendapatkan pemahaman dasar mengenai
perubahan perilaku. Memang harus diakui—mengingat proses belajar yang dibuat
singkat ini—bahwa setelah kembali ke kawasan masing-masing nanti, para peserta
kemungkinan besar belum mampu mengintegrasikan pengetahuan yang baru ini
secara langsung.

Hal yang menarik adalah ketika para peserta masuk kedalam tahap
mengembangkan pesan dan memilih media penyampai pesan yang baik.
Berdasarkan survei yang dibuat pada hari sebelumnya dan analisa dari hasil survei
didapat beberapa informasi yang menarik seperti misalnya: masyarakat masih
melihat pemuka agama sebagai sumber informasi yang terpercaya dan walaupun
tidak ada pola mendengarkan yang tetap, masyarakat sasaran (dalam pelatihan ini)
hampir semuanya mendengarkan radio dan menyukai acara hiburan. Sedangkan
pengetahuan mereka mengenai sistem pola bakar-tanam dipengaruhi kepada
keyakinan bahwa ini adalah cara yang efektif terutama untuk suatu sistem pertanian
tertentu. Selanjutnya, responden belum paham benar fungsi hutan dan akibat dari
pembakaran lahan dan hutan selain kerugian kesehatan seperti infeksi saluran
pernafasan dan sakit mata.

Grafik dibawah misalnya menggambarkan bagaimana pekerjaaan dan sumber
informasi yang dipercaya oleh responden.
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Selanjutnya, grafik dibawah ini menggambarkan bagaiman pola mendengarkan radio
dan jenis musik yang didengarkan terhadap pekerjaan mereka.
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Dua grafik selanjutnya menggambarkan bagaimana mereka melihat kebakaran hutan
dan lahan dan apa pengaruhnya terhadap mereka.
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Hal menarik yang ditemukan adalah bahwa ada kerugian lain yang ditimbulkan dari
pembakaran lahan selain infeksi saluran pernafasan yaitu transportasi (kecelakaan di
sungai) dan hilangnya sumberdaya perikanan. Informasi-informasi ini yang kemudian
dimasukkan dalam pengembangan pesan dan pemilihan media.

Para peserta kemudian dibagi kedalam empat kelompok. Kelompok pertama akan
mengembangkan media komik atau poster bergambar sebagai penyampai pesan.
Kelompok kedua akan menggunakan musik (lagu populer) yang berisi pesan
penyelamatan lahan dan hutan dari bahaya kebakaran. Kelompok ketiga



mengembangkan iklan layanan masyarakat (radio spot) di radio komunitas dan
kelompok terakhir menggunakan media lembar dakwah. Hal yang menarik pada
tahap ini adalah kreatifitas para peserta dan kesungguhan mereka dalam mengemas
pesan dan menampilkan media yang terbaik1.

Tahapan selanjutnya adalah peserta diperkenalkan kepada metoda evaluasi
efektifitas pesan dan media yang digunakan. Materi yang disampaikan memberikan
pemahaman kepada mereka mengenai pentingnya tahapan evaluasi ini untuk
mengetahui sejauh mana target audience tahu, sadar dan paham mengenai pesan
yang disampaikan. Selain itu, evaluasi ini secara tidak langsung juga melihat
seberapa efektif suatu media meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan
pemahaman target audience.

Materi terakhir yang diberikan kepada peserta adalah mengenai perencanaan dan
pengembangan program pendidikan dan penjangkauan masyarakat. Materi ini
dirasakan penting karena setelah mengikuti pelatihan ini para peserta akan kembali
ke kawasannya masing-masing untuk secara kelompok menjalankan suatu kegiatan
berdasarkan kapasitas baru (metoda sederhana social marketing) yang mereka
dapatkan dalam pelatihan ini. Meskipun ada tantangan dalam menyerap muatan
materi yang dberikan, akan tetapi pada akhirnya mereka mampu mengembangkan
suatu rencana kerja singkat yang didalamnya sudah mencakup visi, misi, sasaran
dan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya mereka hanya perlu
menyempurnakan rencana kerja ini disesuaikan dengan kebutuhan kawasannya2.

1 Pada acara penutupan para peserta diberi kesempatan untuk menampilkan lagu, membacakan
dakwah, menceritakan komik dan memperdengarkan radio spot
2 Secara umum peserta tampak bersemangat dan memiliki motivasi baru untuk membuat
program pendidikan (penyuluhan) berdasarkan pengetahuan dalam pelatihan ini



4. Penutup
Dari aspek logistik, materi dan partisipasi peserta, program pelatihan berjalan
dengan sukses. Meskipun demikian tantangan yang dihadapi sekarang adalah
bagaimana para peserta mampu mengembangkan program pendidikan untuk
meningkatkan pengetahuan target audience nya mengenai bahaya kebakaran lahan
dan hutan dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka harus
menghentikan teknik-teknik pembakaran lahan dan hutan ini. Akan lebih menarik lagi
ketika setelah pelaksanaan kegiatan riil dilapangan, mereka kembali dan berbagi
kisah keberhasilan dan tantangan yang dihadapi (lessons learned) sehingga akan
menjadi masukan kepada program pendidikan lingkungan dan pencegahan
kebakaran hutan.

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kesuksesan program pelatihan ini tidak
secara langsung menunjukkan bahwa para peserta sudah memiliki tingkatan lanjut
dalam pendekatan social marketing. Latar belakang pendidikan, pengalaman dan
waktu pelatihan yang sangat singkat tentunya menjadi faktor yang harus
diperhitungkan disini. Pelatihan ini tidak untuk menghasilkan seorang konseptor dan
pelaksana sekaligus. Tingkatan peserta pelatihan ini mungkin hanya sebatas
pelaksana dilapangan. Pendampingan dan pembekalan lebih lanjut harus tetap
dilakukan supaya mereka mendapatkan bantuan teknis yang dibutuhkan untuk
mengembangkan program yang baik dan benar.

Hasil pelaksanaan kerja di lapangan akan menjadi masukan yang sangat berharga
bagi SSFFMP dalam menangulangi kebakaran lahan dan hutan khususnya di
Sumatra Selatan. Inisitif SSFFMP untuk memberikan pelatihan social marketing ini
merupakan solusi yang patut mendapatkan catatan tersendiri terutama menyadari
bahwa kebakaran lahan dan hutan selalu terjadi setiap tahun dan sudah banyak
upaya yang dilakukan untuk mengurangi kejadian atau menghentikan kejadian ini
untuk berulang. Namun demikian komitmen SSFFMP untuk memberikan dukungan
dan memfasilitasi terlaksananya suatu program pendidikan dan penyadaran
lingkungan yang menyeluruh menjadi satu faktor penting disini.

Semoga pelatihan ini menjadi satu contoh kesungguhan proyek SSFFMP melihat
pentingnya komponen pendidikan dan penyadaran masyarakat dan keberhasilan
para peserta dalam mengembangkan program pendidikan dan penyadaran
masyarakat dengan metoda social marketing menjadi suatu kisah sukses
keberhasilan program SSFFMP dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di
Sumatra Selatan.
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Topik 1 - Halaman 1

Topik 1:

Merancang Strategi Pendidikan Lingkungan
Secara Partisipatif

1.1. Pendahuluan

Menurunnya kualitas hidup kita menjadikan upaya pelestarian alam di Indonesia
sangat penting. Saat ini masalah kabut asap, kebakaran hutan menjadi issu yang
perlu cepat diselesaikan. Selain menganggu masyarakat sendiri juga sudah
mengganggu Negara lain. Hal ini menunjukan bahwa masalah lingkungan adalah
masalah global.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa hal ini selalu terjadi. Setiap
tahun pasti kebakaran hutan menjadi headline di Koran-koran dan majalah baik di
dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai-sampai Negara kita disebut sebagai
Negara pengekspor asap, sangat ironis.

Apa sebenarnya yang terjadi ?, apa yang salah ?, sudah bermacam strategi telah
kita tempuh tapi mengapa hasilnya selalu sama. Tidak pernah selesai dan selalu
menambah masalah baru.

Oleh karena itu kita harus mencari strategi yang lebih tepat, effektif dan effisien.
Peran serta semua pihak akan sangat menentukan keberhasilan ini. Untuk dapat
mencapai tujuan, kita harus menggalang kekuatan dari berbagai penjuru, mulai
dari yang dekat, sederhana yang pasti akan menghasilkan sebuah kekuatan yang
besar.

Kata kunci disini adalah bahwa dalam melakukan suatu upaya pelestarian alam hal
paling utama adalah perubahan perilaku. Pendidikan adalah solusi yang tepat
untuk menuju ke perubahan perilaku publik. Oleh karena itu kita harus dapat
merancang dan mengembangkan suatu bentuk pendidikan yang dengan tepat,
terarah dan terukur dapat merubah pengetahuan, sikap serta perilaku masyarakat.

1.2. Kenapa Pendidikan Lingkungan

Berbicara mengenai kerusakan alam, kebakaran hutan, punahnya flora dan fauna,
tidak akan lepas berbicara mengenai manusia. Seluruh kegiatan manusia akan
sangat berpengaruh pada kondisi alam di sekitarnya. Eksploitasi alam secara
besar-besaran, seiring dengan kemajuan teknologi akan menganggu kestabilan
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planet biru, tempat kita hidup ini. Kebutuhan manusia tidak akan ada batasnya
akan tetapi daya dukung lingkungan sangat terbatas sekali. Ketika daya dukung
tersebut tidak mencukupi maka bencana akan datang yang justru akan menghapus
keberadaan manusia itu sendiri.Dengan kata lain, masalah lingkungan, masalah
konservasi dan masa depan adalah masalah manusia. Untuk dapat menyelesaikan
masalah lingkungan, hal utama yang harus kita selesaikan adalah permasalahan
manusia itu sendiri

Oleh karena itu focus dalam kegiatan konservasi alam harus menediakan porsi
yang lebih besar dalam upaya menagani permasalahan sikap manusia yang
menggangu atau merusak alam. Sehingga kegiatan pelestarian alam dapat lebih
komprehensif dan menyeluruh.

Saat ini kebanyakan lembaga konservasi hanya berfokus pada upaya
penyelamatan fisik tanpa diudukung oleh upaya penyadaran dan perubahan
perilaku dan sikap. Akibatnya program konservasi tidak pernah selesai. Oleh
karena itu perubhan perilaku sangat esensial dalam upaya pelestarian alam.

Ketika orang berperilaku merusak, seperti membakar hutan untuk ladang, berburu,
menebang, berjualan satwa lagka, ada beberapa pertimbangan yang harus
dipikirkan. Mungkin mereka tidak tahu akibatnya, kemungkinan kedua mereka
tidak ada pilihan lain, kemungkinan ketiga mereka tahu akibatnya tapi mereka
malas.

Kemungkinan-kemungkinan tersebut menegaskan bahwa ternyata permasalahan
ada pada pengetahuan, perilaku dan sikap. Pendidikan adalah suatu upaya yang
bertujuan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman yang akan dapat
merubah perilaku dan sikap.

Pendidikan lingkungan adalah suatu upaya yang menekankan pada pembentukan
sikap mental dengan contoh, gagasan dan pengalaman yang pada akhirnya dapat
merubah perilaku dan tanpa disadari juga akan merubah kondisi alam di
sekitarnya secara konsisten.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Hasil yang kita harapkan tidak bisa
dengan cepat kita dapatkan. Sementara itu kerusakan habitat terus berjalan. Oleh
karena itu kita harus dapat merancang suatu bentuk pendidikan yang terarah, dan
hasilnya dapat kita ukur sebagai bagian dari upaya mengukur keberhasilan
pendidikan yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan strategi selanjutnya.

Strategi ini memerlukan kreatifitas yang tinggi dan harus bersifat partisipatif.
Karena muatan isu lokal lebih cepat diserap dan dicerna oleh masyarakat pelaku
itu sendiri. Selain itu masyarakat akan lebih adaptif dan merasa memiliki bahan-
bahan pengajaran maupun media-media yang dihasilkan oleh sebuah pendidikan
lingkungan yang bersifat partisipatif.
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1.3. Alur Proses

Sebuah pendidikan lingkungan atau kampanye yang berhasil adalah pendidikan
lingkungan yang terencana dengan baik dan mempunyai ukuran keberhasilan yang
dapat dipertanggung jawabkan. Analisis masalah yang matang dan target kondisi
yang focus juga menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pendidikan
pelestarian alam atau kampanye.

Layaknya sebuah perusahaan sabun baru, sebelum memasarkan sabun tersebut kita
harus dapat melihak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang akan menjadi
target penjualan. Sebuah riset akan menjadi sangat penting dalam menentukan
jenis produk apa atau media apa yang akan digunakan utnuk memasarkan sabun
tersebut.

Hal serupa juga dapat diterapkan dalam kegiatan pelesatarian alam. Karena
intinya adalah bagaimana kita dapat meyebarluaskan pesan konservasi atau
bagaimana cara kita melestarikan alam kepada masyarakat. Hasil akhirnya adalah
bagaimana masyarkat dapat mengadopsi pesan-pesan tersebut sebagai bagian dari
kehidupannya. Dengan kata lain pesan tersebut dapat merubah pengetahuan,

perilaku serta
sikap masyarakat
target, seperti
halnya
masyarakat
memilih produk
sabun tersebut
sebagai sabun
favoritnya.

Oleh karena itu
kita harus
mempunyai alur
proses kerja yang
dapat dipahami
dengan baik dan
diadaptasi sesuai
dengan kondisi
daerah masing-
masing. Pada
bagan berikut ini
dijelaskan alur

proses kerja dari sebuah perancangan strategi pendidikan dan kampanye
pelestarian alam.

Diagram 1. Alur proses perancangan media atau produk
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1.4. Model 4 P

Model ini pertama kali inisiasi oleh Conservation International untuk merancang
strategi komunikasi yang effektif dan effiesien. Model ini merupakan hasil dari
pengalaman para edukator yang aktif dalam pendidikan lingkungan di seluruh
dunia. Model 4 P ini adalah Problem, Public, Product, dan Plan. Model 4 P ini
memberikan langkah langkah yang komprehensif mengenai bagaimana kita
merancang sebuah program pendidikan dan kampanye pelestarian alam. Mulai
dari problem yaitu identifikasi permasalahan, Publik yaitu siapa yang menjadi
target, kemudian Product atau media apa yang akan dibuat. Selanjutnya Plan yaitu
kita harus membuat rencana yang terarah dengan baik.

1.4.1. PROBLEM

Seperti yang telah kita bahas sebelumnya dalam alur proses. Identifikasi
permasalahan akan menjadi sangat penting dan tahapan yang paling menentukan.
Jika kita tidak tepat menentukan permasalahan maka kita akan terjebak dalam
sebuah kesia-sian. Oleh karena itu dalam menentukan permasalahan kita harus
lebih cermat, dan tidak terburu-buru.

Dalam menentukan permasalahan kita mengenal beberapa metode, seperti pohon
masalah, konsep model dll. Pohon masalah adalah metode yang mudah dipahami
dan dapat diikuti oleh semua orang. Mengingat dalam perencanaan ini kita harus
melibatkan para stakeholder dan masyarakat, tentunya kita harus dapat memilih
metode yang tepat dan sederhana.

Hal yang harus diingat dan dipahami dalam identifikasi masalah adalah bahwa
pendidikan lingkungan adalah salah satu upaya pemecahan masalah yang hanya
berfokus kepada beberapa macam masalah yang spesifik. Jadi bukan merupakan
jalan keluar bagi seuruh masalah. Hal ini sangat penting karena pada prosesnya
kita akan menghadapi ratusan masalah yang tidak mungkin akan diselesaikan
semua oleh pendidikan lingkungan.

Pertemuan Stakeholder

Dalam menentukan permasalahan tentunya kita tidak dapat bekerja sendiri. Perlu
ada amsukan dari berbagai elemen atau pihak yang berkepentingan terhadap isu
tersebut (stakeholder). Oleh karena itu susunlah pertemuan dengan para
stakeholder tersebut untuk mendiskusikan isu dan rencana tindak lanjutnya.

Langkah 1
Buatlah list orang-orang yang berhubungan dengan kegiatan pelestarian alam,
dengan kategori, orang pemerintahan, LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat, guru,
pemuka agama dll.
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Langkah 2
Analisislah daftar tersebut sesuai dengan kepentingannya atau motif mereka dalam
mengikuti pertemuan ini.

Contoh:

Nama Lembaga Motivasi pribadi Kebutuhan kita
A Kecamatan Kemungkinan

proyek
Diseminasi informasi tentang
pelestarian alam melalui kecamatan

Langkah 3
Setelah menganalisis kita dapat memperkirakan siapa stakeholder yang akan
sangat bermanfaat buat kita. Kemudian mulai menganalisis permasalahan

Metode Pohon Permasalahan

Tidak semua permasalahan menjadi akar permasahan. Dan penyelesaian
permasalahan yang baik adalah dengan menyelesaikan semuanya dalam tingkat
akar permasalahan. Oleh karena itu kita harus dapat membuat sebuah analisis akar
permasalahan

Analisis apa yang menjadi penyebab dan apa yang menjadi akibat dari kondisi.
Lalu tentukan masalah apa yang harus kita tindak lanjuti. Ingat, kita hanya akan
focus pada permasalahan pengetahuan, karena kita bergerak dalam bidang
pendidikan. Sebab menjadi bagian akar dari pohon tersebut dan akibat menjadi
bagian ranting dari pohon tersebut

Bagaimana kita membuat pohon masalah

1. Dari bahan lain, diskusi, brainstorming, tim dapat belajar berbagai keprihatinan
dan masalah

2. Mintalah mereka menulis satu masalah di setiap kertas, dan letakkan kertas ini
di dinding.

3. Mintalah sukarelawan untuk mengelompokkan masalah menurut kesamaan
atau hubungannya.

4. Sekarang buatlah “Pohon Masalah” dapat dimulai dengan batang
menggambarkan masalah; akar = penyebab, daun = akibatnya.

5. Tanyakanlah mengapa isu tersebutmasalah.
6. Tanyakanlah ‘mengapa?’ setiap penjelasan untuk sampai ke akar penyebab
7. Setelah sampai pada akibat, tanyalah apa konsekuensi setiap masalah



Topik 1 - Halaman 6

Setelah kita dapat mengidentifikasi masalah. Maka langkah selanjutnya adalah
merencanakan program, yang meliputi, siapa target, apa media yang akan
digunakan dan bagaimana proses kerja kita.

Buatlah sebuah analisis pohon masalah dengan isu yang ada di masyarakat. Lalu
interpretasikan hubungan sebab akibat dari

1.4.2. PUBLIC

Hal berikutnya yang juga menentukan adalah mengidentifikasi siapa target group
kita. Karena akan sangat berpengaruh pada pilihan media atau produk yang akan
kita berikan. Salah produk salah target tentunya akan tidak tepat sasaran. Oleh
karena itu dalam menentukan public ini kita harus melakukan sebuah riset kecil
dengan menggunakan survey kuesioner.

Survey kuesioner ini juga sangat bermanfaat untuk memeriksa pohon masalah kita
di tingkat masyarakat. Apakah benar permasalahan yang terjadi sesuai dengan
yang telah kita identifikasi sebelumnya.

Tahapan survey ini sangat penting. Jika hasil survey kita tidak memenuhi syarat
maka akan sulit bagi kita untuk menuju langkah selanjutnya. Daftar pertanyaan
yang dibuat harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sesuai dengan bentuk
perubahan perilaku dan sikap yang diinginkan.

Tahapan dalam menentukan public adalah sebagai berikut:

Tahap 1 Daftar Target

Setelah kita melakukan survey kita akan mengetahui target potensial yang akan
kita tuju. Buatlah daftar target tersebut misalnya dengan kategori pekerjaan,
contoh:

1. Guru
2. Pelajar
3. Pegawai pemerintahan
4. dll.

Tahap 2 Prioritas Target
Setelah kita mendapatkan daftar target, kita harus memprioritaskan target mana
yang penting dengan menganalisis tingkat pengetahuan mengenai dampak, sikap
dan perilaku yang didapat dari hasil survey. Contoh, target potensial:

1. Petani/Peladang
2. Guru
3. Pegawai pemerintahan
4. Pegawai perusahaan kayu
5. Pemuka agama
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6. dll.

Tahap 3. Kategori Target ( pilihan)
Tahapan selanjutnya adalah mengakategorikan target sesuai dengan lokasi
misalnya local, provinsi, nasional, dan internasional. Hal ini dilakukan jika
pendidikan dan kampanye kita mengarah ke wilayah yang cukup luas. Contoh

Lokal
1. Petani
2. Guru
3. Pemuka agama

Provinsi
1. Gubernur
2. Pengusaha
3. Media Massa

Nasional
1. Departemen Kehutanan
2. Presiden
3. DPR
4. dll

Internasional
1. Penyandang Dana
2. LSM Internasional
3. dll.

Tahap 4 Identifikasi Profil setiap target

Setiap orang pasti mempunyai interest atau motivasi tertentu ketika akan
mengadaptasi sebuah perilaku baru. Oleh karena itu perlu adanya identifikasi
mengenai setiap target dan membuat profilnya masing masing.

Untuk membuat profile tersebut kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan
sebagai berikut:

1. Siapa Saya?
Pertanyaan ini mencakup pendidikan, pekerjaan, sikap, kesadaran terhadap
issu.

2. Apa yang harus saya lakukan untuk anda
Pertanyaan ini mencakup apa yang dapat saya lakukan dalam mencapai
tujuan kita, perilaku apa yang dapat saya rubah, kenapa saya tidak mau
melakukan pekerjaan ini (tidak membakar ladang, dl.)

3. Apa untungnya itu bagi saya
Pertanyaan ini mencakup apa yang akan saya dapatkan ketika saya
melakukan upaya pelestarian.
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Informasi ini dapat diambil dari hasil survey yang baik atau dengan melakuk
Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Contoh profil

Target:

Guru

Siapa Saya?

Saya guru IPA di SD A
Saya prihatin dengan kondisi hutan di sekitar kita
Kebakaran hutan menjadi bahaya bagi kehidupan kita
Saya sering baca di Koran mengenai kebakaran hutan
Tapi saya kurang informasi mengenai penyebab kebakaran hutan
Kami para guru sering membicarakan hal ini di sekolah

Apa yang dapat saya lakukan untuk anda?

Memberikan informasi mengenai kebakaran hutan pada anak murid dan rekan
guru
Memahami bahaya kebakaran hutan
Memahami penyebab kebakaran hutan
Mencari jalan untuk mengatasi kebakaran hutan sesuai kemampuan

Apa untungnya buat saya?

Saya dapat bernafas dengan baik
Anak anak saya sehat dan paru parunya tidak terganggu
Hutan dapat Lestari dan menyediakan kembali udara yang sehat dan teduh

Cobalah membuat profile target masing masing lalu presentasikan

1.4.3. PRODUCT

Produk adalah salah satu alat komunikasi yang dapat berupa, aktifitas, bahan
cetakan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kunci kita kepada target.
Produk ini harus bersifat local dan mudah untuk dipahami oleh mayarakat bukan
oleh kita sendiri.

Dalam penentuan produk tersebut harus kembali mengacu pada hasil survey dan
analisis permasalahan. Karena akan berhubungan dengan tingkat pengetahuan,
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sikap dan perilaku masyarakat yang ada. Profile yang kita buat akan sangat
berguna dalam menentukan produk untuk tiap target.

Langkah 1, Identifikasi Produk

Diskusikan dengan stakeholder produk apa yang dapat digunakan dan sesuai bagi
masyarakat. Pembuatan sebuah brosur atau fact sheet menjadi percuma untuk
masyarakat yang masih buta huruf.

Gunakan hasil analisis permasalahan dan profile target untuk menentukan apa
yang tepat untuk guru, petani, pelajar dll, sesuai dengan kebutuhan informasi,
aktifitas dan recognisi mereka.

Buatlah analisis SWOT ( Strength, Weakness, Opportunity dan Threat) untuk
setiap produk yang telah ada dan hasil identifikasi kita. Hal ini sangat penting
dalam melihat keefektifan sebuah media atau produk di masyarakat.

Contoh:

Produk Strength Weakness Opportunity Threat
Poster Menarik, peuh

warna dan
informatif

Tidak berlaku jika
terlalu banyak
teks, dan
penempatannya
salah

Poster dapat di
interpretasikan
dan
dikomunikasikan
di tingkat
masyarakat

Harga mahal,
tidak ada
percetakan yang
bagus,
masyarakat tidak
peduli poster

Tingkatan perubahan perilaku (Andreansen 1995)

Dalam menentukan produk, yang membedakan antara program ini dengan
program serupa adalah kita harus memperhartikan tingkatan perubahan perilaku.
Manusia mengandalkan persepsi ketika akan merubah perilaku mereka. Karena
persepsi adalah proses ketika seorang individu menerima, memilah, menyusun dan
menginterpreatsikan informasi dan membuatnya menjadi sebuah gambaran kesan
yang kemudian akan diterima secara logika ( Harrel, 1986)

Pre Contemplative Contemplative Action Maintenance

Grafik perubahan perilaku (Andreansen, 1995)
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Pada tahapan pre contemplative, masyarakat cenderung tidak tahu mengenai isu
dan belum pernah merasakan dampak yang pasti bagi mereka. Media atau produk
yang cocok untuk tahapan ini adalah pengetahuan dengan porsi lebih besar
mengenai dampak

Sedangkan pada tahapan contemplative mereka sudah memahami sebagian dan
sedang dalam keadaan menimbang apakah harus meninggalkan sikap atau
perilaku tersebut atau tidak, Produk komunikasi atau media yang tepat untuk
masyarakat pada tahapan ini adalah diskusi, kunjungan ke desa secara intensif,
undang salah satu wakil masyarakat ke pertemuan untuk berbagi pengalaman
dengan yang lain.

Pada tahapan action, masyarakat sudah mengadaptasi perilaku dan sikap baru.
Oleh karena itu hal ini perlu terus dikembangkan dengan menambah kegiatan
buat masyarakat dan jadikan sebagai bagian dari keseharian mereka.

Tahapan yang paling menentukan adalah tahapan pengelolaan atau maintenance.
Pada tahapan ini masyarakat yagn sudah berubah harus tetap di jaga. Penghargaan
kepada masyarakat mungkin akan menambah kebanggan dan menunjukan bahwa
mereka melakukan hal yang benar. Jika kita gagal pada tahapan ini maka
masyarakat akan kembali ke tahap kontemplatif atau bahkan pre contmpaltif,
lebih jauh lagi mungkin bertolak belakang.

Setelah kita memahami tahapan perubahan perilaku, kemudian kita dapat
mendiskusikan beberapa contoh produk yang bisa kita terapkan d masyarakat.
Ada beberapa kategori media sesuai dengan fungsinya untuk bahan diskusi, media
atau produk tiu antara lain:

1. Produk promosional
- Billboard
- Pin
- Kaos
- Musik/lagu
2. Bahan Cetakan
- Poster
- Lembar Dakwah
- Fact Sheet
- Bulletin
3. Event
- Lomba menulis
- Kegiatan keagamaan
- Pertemuan Masyarakat
4. Sekolah
- Kurikulum
- Panggung Boneka
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- Klub Pecinta Alam
- Kunjungan sekolah
- Kurikulum

Tahap 2, memilih Produk yang tepat

Pilihlah produk yang tepat bersama stakeholder, untuk event sesuaikan dengan
waktu kegiatan. Untuk bahan cetakan usahakan pilih perusahaan yang berkualitas.

Tahap 3. Memilih pesan

Produk hanya berfungsi sebagai pembawa, yang harus dibawa adalan pesan yang
spesifik, focus, sesuai dengan kondisi factual lapangan. Dan yang paling penting
adalah bahwa pesan kita itu harus sesuai dengan apa yagn masyarakata rasakan
bukan dengan apa yang kita atau masyarakat pikirkan. Oleh karena itu survey
tetap menjadi hal yang sangat penting.

Pesan merupakan intisari dari pengetahuan yang akan kita terapkan untuk
masyarakat. Hal ini disebabkan karena perubahan perilaku dan sikap dimulai
dengan perubahan pengetahuan. Jika kita dapat memilikh pesan kunci yang focus
spesifik dan mudah dipahami maka proses perubahan akan lebih mudah. Kita akan
membahas pesan dan slogan ini pada bagian khusus.

Tahap 4. Mendesain dan Lay Out Produk

Setelah kita mendapatkan jenis produk dan pesan, saatnya untuk
mengkombinasikan menjadi sebuah produk yang komprehensif. Jika kita memiliki
banyak pesan kunci tentunya akan sulit di ingat sebagai “prompt”
( pengingat).

Oleh karena itu kita harus mempunyai slogan untuk kampanye dan pednidikan
lingkungan kita, yang berfungsi sebagai pengingat akan adanya kegiatan di
wilayah tersebut. Hal ini seperti hal nya iklan dimana kita akan selalu mengingat
bagian bagian tertentu yang kemudian mengingatkan akan produk. Contoh nya
adalah “Rambut Sehat Berkilau adalah Rambut Sunsilk”.

Slogan sangat penting sebagai entry point pesan kunci, oleh karena itu buatlah
slogan yang menarik, kreatif tetapi tetap focus dan spesifik, dan mudah diingat.
Contoh slogan yang pernah dipakai, “ Hutan Siberut Tempat Berbagi Kehidupan”,
dengan pesan kunci

1. Hutan menyediakan air bersih
2. Hutan sebagai sumber obat-obatan
3. Hutan sebagai rumah kita dan binatang lain.
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1.4.4. PLAN

Plan adalah P yang keempat dari model 4 P yang kita bahas. Plan adalah rencana
kerja yang merupakan tahapan penentu dari semuanya. Pada tahapan ini kita
akan merancang program kerja untuk strategi kita,selanjutnya pada tahapan ini
kita akan membuat indicator-indikator evaluasi. Indikator ini akan sangat berguna
dalam upaya mengukur keberhasilan strategi kita.

Pada tahapan ini kita akan membangun tujuan dan objektif atau arahan kerja.
Harus diingat bahwa program kerja ini harus dapat adaptif sesuai dengan
dinamika lapangan.

Hal utama dalam penentuan tujuan dan objektif adalah harus
1. spesifik,
2. mempunyai ukuran keberhasilan yang jelas,
3. berorientasi pada aktifitas yaitu membangun kemampuan, pemahaman

yang akan menjadi factor pengarah kepada perubahan perilaku
4. Realistis
5. Mempunyai limit waktu yang ditentukan.

Contoh objektif yang baik:

Pada bulan Desember 2006 (Limit Waktu), minimal 100 orang dari 300 orang (
Ukuran Keberhasilan, Realistis) murid sekolah di SD A Kecamatan B (Spesifik
Lokasi) akan memahami bahaya Kebakaran Hutan ( Spesifik Issue, Berorientasi
pada Aktifitas)
Pada proses perencanaan program kerja ini semua informasi yang didapat
dikompilasikan dalam sebuah program kerja untuk pendidikan dan kampanye
pelestarian alam.

Tahap 1. Identifikasi waktu waktu penting

Tahapan ini sangat penting karena sebuah kampanye atau program pendidikan
yagn berhasil biasanya sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada di masyarakat.
Misalnya untuk distribusi kaos, kita dapat memanfaatkan event perayaan hari
kemerdekaan, untuk lembar dakwah kita bisa lebih efektif pada bulan Ramadan
atau pas hari raya Natal dll.

Jika kita melakukan kunjungan sekolah pada bulan Juni atau Juli tentunya akan
percuma karena bulan bulan tersebut merupakan bulan libur. Ataupun pas minggu
minggu ujian, jangan harap guru akan memperbolehkan kita masuk ke sekolah.
Oleh karena itu identifikasi waktu yang tepat gunakan kalender akademik, jadwal
perayaan di daerah atau waktu lainnya. Selain itu kita dapat berbagi biaya jika kita
dapat menyesuaikan dengan jadwal perayaan tertentu
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Langkah 2 Mengintegrasikan Data dengan Program Kerja

Setelah kita menentukan waktu, langkah selanjutnya adalah membuat program
kerja dengan mengintegrasikan data yang telah kita dapatkan. Tujuan dan arahan
kerja (objektif) harus sudah tersedia dengan baik. Karena seluruh kegiatan kita
akan selalu berpatokan pada tujuan dan arahan kerja.

Kemudian lengkapi dokumen tersebut dengan pertanyaan sebagai berikut yang
berfungsi sebagai pengarah

1. Siapa yang melakukan
2. Dimana dilakukan
3. Kapan dilakukan
4. asumsi kondisi
5. Peralatan yang dibutuhkan

Contoh integrasi

Tujuan : Melestarikan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
Objektif 1. Pada bulan Desember 2006, minimal 100 orang dari 300 orang murid
sekolah di SD A Kecamatan B akan memahami bahaya Kebakaran Hutan
Kegiatan:
Kunjungan Ke Sekolah
Siapa yang akan melakukan ? volunteer

Kapan? Seminggu 3 kali bergilir di setiap kecamatan
Dimana ? di SD A, SD B, SD C
Asumsi : Jadwal kunjungan tidak bentrok dengan waktu ujian, libur sekolah dan
sudah mendapat persetujuan dinas pendidikan setempat.
Peralatan yang dibutuhkan: alat permainan, ijin dinas pendidikan, buku pegangan.

Langkah 3 Program Kerja Lengkap

Setelah semua selesai, buatlah sebuah program kerja lengkap dalam sebuah tabel.

Contoh
Aktifitas Objektif Bulan Siapa Kapan Dimana Asumsi Kebutuhan

Jan Feb Mar Apr

Kunjungan
Sekolah

X X X
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1.5. Pesan Kunci dan Slogan

Pesan adalah hal yang penting ketika kita menginginkan perubahan perilaku
masyarakat. Karena pesan bermuatan pengetahuan serta pengalaman, sehingga
manusia dapat lebih mudah menerima sebuah pesan dan mengadaptasikannya
dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam
meneruskan
pesan ada proses
interpretasi dari
pesan itu sendiri
melalui media
atau produk yang
kita gunakan.
Ada proses
encoding pesan
dari pembawa
yang di terapkan
lewat media yang
sesuai dengan
pengalaman dan
persepsi dari
pembawa yang

kemudian hasilnya di terjemahkan oleh penerima sesuai dengan pengalamannya
juga. Hasilnya adalah berupa masukan atau feed back bagi pembawa pesan, pesan
mana yang dapat diterima atau pesan mana yang tidak dapat diterima

Tujuan setiap kampanye dan pendidikan adalah bagaimana caranya agar pesan
pesan yang ditujuan dapat diadaptasikan oleh masyarakat penerima. Akan tetapi
dalam prosesnya akan ada semacam noise atau factor penganggu. Factor ini bisa
berupa budaya setempat, factor luar seperti kebijakan pemerintah, lokasi dll.

Akan tetapi bagan diatas lebih menekankan bahwa sebenarnya penerima pesan
juga factor penting. Karena pesan dapat tersampaikan dengan baik jika pesan yang
dikirim sesuai dengan kondisi pengalaman penerima pesan tersebut. Persepsi
penerima pesan menjadi focus perhatian pemberi pesan.

Menentukan Pesan Kunci

Dalam menentukan pesan kunci, kembali kita harus mengingat bahwa pesan
tersebut harus sesuai dengan pengalaman orang yang akan kita beri pesan. Oleh
karena itu kita dapat menentukan pesan kunci baik dari pertanyaan survey
kuesioner kita atau focus grup.
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Langkah 1, Identifikasi
Coba identifikasi pesan-pesan apa yang menjadi nilai atau norma dalam
masyarakat. Identifikasi konsep-konsep mereka dan pemahaman mereka terhadap
lingkugan di sekelilingnya. Atau epsan dari lembaga lain mengenai isu yang sama

Langkah 2. Evaluasi dan Kategorikan

Kategorikan pesan tersebut sesuai dengan focus perkerjaan kita, misalnya khusus
untuk konservasi, kebakaran hutan, budaya dll. Analisis dan hubungkan pesan
pesan yang terkait misalnya secara budaya tidak boleh menebang pohon di
wilayah tertentu, hubungkan dengan pesan pelestarian alam. Kemudian evaluasi
pesan pesan tersebut dengan pesan [esan yang telah ada sebelumnya dengan isu
yang sama, cari tahu mengapa mereka tidak mengadaptasi pesan tersebut.

Langkah 3. Bangun slogan

Setelah kita mengevaluasi efektif dan efisiennya pesan kita. Kita memerlukan
sebuah slogan yang berfugnsi sebagai “merek” dari kegiatan kita. Dimana
masyarakat akan langsung teringat ketika mendengar atau membaca slogan kita.

Slogan ini tidak perlu terlalu panjang, tapi usahakan kreatif, menarik, mudah
diingat dan lebih baik berbahasa daerah. Slogan ini sangat penting dalam
pembuatan produk atau media karena akan menjadi highlight dalam poster dan
media lainya. Karena jika kita mempunyai banyak pesan kunci tentunya kita tidak
akan memenuhi poster tersebut dengan pesan-pesan tersebut.

Positif

Pesan harus bersifat positif dan mengajak dengan baik. Pesan yang negative hanya
akan dipersepsikan sebagai paksaan buat masyarakat. Pesan yang positif juga akan
lebih mudah diterima dibanding pesan yang selalu berkata “jangan”.

Jelas dan Sederhana
Usahakan pesan yang akan kita sampaikan jelas dan sederhana. Tidak terlalu
banyak kata/kalimat. Gagasan jelas dan mudah dipahami. Ambilah pesan pesan
tersebut dari apa yang mereka rasakan selama ini, bukan dari apa yang mereka
pikirkan.
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1.6. Media Workshop

Berikut ini adalah beberapa media atau produk yang dapat digunakan, yang
dikumpulkan dari berbagai sumber. Pilihlah produk atau media yang tepat untuk
masyarakat Anda.

A. Panggung Boneka

Target :
a. pelajar
b. masyarakat
c. guru

Panggung boneka adalah media atau produk yang menkombinasikan antara
informasi dan hiburan. Sangat tepat untuk anak-anak bahkan orang tua pada
wilayah yang kurang hiburan.

Hal yang paling utama dalam panggung boneka adalah penulisan skrip yang baik,
bentuk boneka dan pemain boneka itu sendiri. Penulisan skrip sebaiknya dilakukan
dari awal sehingga kita dapat menentukan tokoh-tokoh bonekanya. Jika kita telah
membuat komik, kita dapat membuat skrip panggung boneka sesuai dengan
komik tersebut.

Selalu sertakan kata kunci, slogan dan pesan-pesan kita dalam skrip tersebut.
Gunakan tokoh tokoh local, atau jika ada cerita rakyat yang bisa kita modifikasi
lebih baik. Semakin kita mendekati kehidupan masyarakat local, semakin mudah
pesan kita diterima.

Dalam penulisan skrip, jangan lupa dinamika cerita juga harus diperhatikan.
Tambahan humor menjadikan cerita lebih menarik, atau ketegangan,
keingintahuan akan menjadikan cerita lebih seru dan menarik.
Boneka kain perca.
Alat dan Bahan

1. Pola boneka, bisa diambil dari contoh pola baju atau kemeja yang
dikecilkan

2. Gunting
3. Benang
4. Jarum jahit
5. Mata itik
6. Kertas pola/Koran
7. pensil/spidol Cecil
8. Kain perca
9. busa halus
10. kain wol
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Cara membuat.

Buatlah pola baju kaos atau kemeja dengan skala kecil pada kertas koran dengan
menggunakan spidol atau pensil. Kemudian gandakan menjadi empat bagian.

Letakan diatas kain perca yang sesuai ukurannya, lalu gunting. Kemudian satukan
dua bagian tersebut dengan diisi busa tipis. Lalu jahit pinggiran kedua bagian kain
tersebut sisakan bagian bawah untuk tempat tangan. Sekarang kita mempunyai
sebuah badan boneka.

Untuk bagian kepala dapat dibuat juga dari kain sesuaikan dengan tokoh yang
ada. Untuk manusia lebih sederhana buatlah lingkaran bulat telur yang
proporsional dengan badan. Lalu tempelkan di kain gunting, satukan dan isi
dengan busa tipis.

Untuk mata gunakan mata itik yang ukurannya sesuai.untuk rambut dapat
menggunakan benang wol yang di lem di bagian kepala. Untuk bibir, hidung dan
mulut dapat menggunakan kancing, atau spidol

B. Lembar Dakwah

Lembar dakwah ini adalah lembar informasi yang memuat informasi mengenai
kegiatan pelestarian alam yang dikombinasikan dengan pesan pesan keagamaan.
Cara paling kudah adalah duduk bersama dengan para pemuka agama tersebut.
Gunakan hasil survey untuk menentukan agama apa yang paling dominant di
wilayah kerja kita. Sertakan kata kunci kita dalam lembar dakwah tersebut.
Gunakan waktu terbaik untuk mendistribusikannya.

Langkah 1.

Identifikasi berberapa ayat atu surat yang berhubungan dengan pelestarian alam
dalam semua kitab (al qur’an, injil, dll).

Langkah 2

Hubungi pemuka agama dan mulai berdiskusi mengenai konsep konsep agama
dan konsep pelestarian alam

Langkah 3
Uji coba terlebih dahulu produk yang telah ada bersama pemuka agam tersebut.
Lalu cetak lembar dakwah dan buat jadwal untuk distribusi lembar dakwah
tersebut
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C. Lagu Sekolah dan Populer

Lagu adalah produk yang paling atraktif dan akrab dalam keseharian. Produk ini
merupakan yang paling menyenangkan dan relative mudah untuk di buat. Lagu
sekolah sangat bagus untuk dijadikan lagu tema ketika kita mengadakan
kunjungan sekolah.

Membuat sebuah lagu relative mudah, kita dapat mengikuti irama yang sudah ada
atau jika kita mampu membaca not balok atau memaikan alat musik kit adapt
menciptakan sendiri.Jika perlu undang musisi local untuk membantu kita

Lagu tersebut harus memiliki pesan kunci kita. Irama mudah diikuti dan sederhana.
Gunakan hasil survey untuk mengetahui jenis musik apa yang menjadi favorit
masyarakat

D. Komik

Target :
1. Pelajar
2. Guru
3. Umum

Produk visual ini memiliki daya tarik yang berbeda. Komik selain penuh gambar
juga dapat dijadikan sebagai bahan ajar bagi anak sekolah tingkat SD. Usahakan
cerita sederhana dan penuh dengan pesan kunci.

Pergunakan illustrasi yang bagus, hubungi illustrator yang baik untuk membantu
membuat illustrasi. Komik dapat berwarna atau justru diwarnai oleh anak-anak
sebagai bagian dari kegiatannya.

Tegaskan pesan kunci yang kita miliki, usahakan dengan bahasa yang sederhana.
Cerita komik harus ada unsur ketegangan, humor, informatif dengan alur yang
sederhana. Bahasa komik harus positif, hindari cerita yang bersifat negative atau
menyalahkan sesuatu. Usahakan solusi yang ada bersifat positif dan mudah diikuti.

Sebagai barang cetakan, usahakan komik dicetak pada kertas yang berkualitas
bagus supaya tahan lama. Tambahkan lembar aktifitas dan informasi mengenai
kawasan lindung, atau cara-cara bagaimana merawat lingkungan sekitar kita.

E. Poster dan Fact Sheet

Poster adalah produk yang umum dan sering kita dapatkan untuk kampanye dan
pendidikan. Kekuatan dari poster adalah kita dapat meemuat pesan kunci dalam
ukuran besar mudah terbaca dan terlihat. Selain itu poster juga menarik karena
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terdapat gambar. Akan tetapi kita harus dapat merancang poster yang efektif dan
efisien.

1. Tulisan dalam poster jangan terlalu kecil, sesuaikan dengan ukuran poster
2. Pilihlah gambar yang besar dari pada yang kecil
3. selalu focus pada pesan kunci
4. Gambar illustrasi mungkin lebih menarik, jika menggunakan foto usahakan

mempunyai resolusi tinggi dan jelas ketika di cetak.
5. Dalam mencetak poster selalu meminta proof cetak sama percetakan utnuk

menghindari hasil yang tidak kita inginkan.
6. Lay out poster usahakan berbentuk vertical, karena akan lebih

memudahkan pemasangan dan tidak terlalu mengambil tempat.
7. Usahakan juga memasukan sikap dan perilaku apa yang seharusnya

masyarakat lakukan dalam poster tersebut

Fact sheet adalah lembaran informasi yang lengkap mencakup latar belakang,
permasalahan, dan solusi. Usahakan dalam fact sheet ini bahasa yang
dipergunakan tidak terlalu sulit dan mudah dipahami. Pakailah bahasa sederhana
dan hindari pemakaian kata asing yang sulit.

Buatlah fact sheet semenarik mungkin, pasang foto terbaik kita, dan juga gunakan
symbol-simbol yang biasa di pakai oleh masyarakat agar terlihat akrab dalam
kehidupan sehari-hari. Fact sheet ini harus jelas dan informatife, seperti halnya
poster selalu cantumkan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga kita dapat
mengevaluasi dengan baik pesan-pesan kunci kita dan sejauh mana perubahan
perilaku dan sikap yang diakibatkan oleh produk atau media yang kita rancang.

F. Drama

Drama adalah produk hiburan. Akan tetapi drama dapat memuat pesan-pesan
yang dapat disampaikan kepada masyarakat secara santai dan menyenangkan.
Cerita drama ini dapat berupa kisah kehidupan sehari-hari, kenyataan factual, atau
cerita rekaan yang kita sesuaikan dengan pesan kunci kita.

Dalam menulis cerita drama ini sama halnya dengan menulis cerita komik atau
panggung boneka hanya yang paling utama dalam drama adalah acting dan
presentasi yang baik.

Cerita yang baik dan di dukung oleh pemain yang serius dan dukungan
perlengkapan lain sperti kostum, peralatan property dll akan menampilkan sebuah
drama yang akan sangat menarik.

Durasi waktu akan menentukan sebuah drama ini menjadi menarik atau
membosankan. Menurut pengalaman drama yang menarik biasanya tidak lebih
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dari setengah jam, karena penonton akan merasakan drama tersebut menarik atau
tidak dalam sepuluh menit pertama. Oleh karena itu kita harus menangkap
perhatian penonton dalam sepuluh menit pertama tersebut.

G. Radio/TV Program

Selain kita membuat produk sendiri, kita juga dapat memanfaatkan media lain
seperti radio dan televise. Saat ini banyak bermunculan televisi local dan radio
komunitas, yang akan sangat membantu dalam upaya penyebar luasan pesan kita.

Buatlah paket informasi, yang dapat diambil dari hasil survey maupun dari fact
sheet yang kita buat. Kemudian hubungi radio setempat untuk meminta ijin untuk
dapat disiarkan di radio atau televisi.

Lagu yang telah kita buat juga dapat memanfaatkan peranan radio dan televisi.
Rekamlah dengan kualitas yang baik, lalu putarkan di radio-radio local disekitar
wilayah anda. Hal yang sama juga berlaku untuk drama. Drama yang telah kita
buat dapat menjadi sandiwara radio.

Gunakan hasil survey untuk mengetahui jam-jam efektif masyarakat
mendengarkan siaran radio. Sehingga pesan-pesan kita akan tepat sasaran.
Keuntungan dari radio adalah pesan dapat di putar berulang-ulang,
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Topik 2:

Perubahan Perilaku dan Pengembangan Program
Pendidikan atau Penyadartahuan yang Baik1

2.1. Pendahuluan

Memahami keuntungan perlindungan alam dan dampak
pembakaran hutan dan lahan berarti mendorong upaya
pencegahan pembakaran hutan dan lahan dan mencari
upaya pembersihan lahan yang lebih ramah lingkungan.
Secara alamiah orang mengambil keputusan dan bertindak
berdasarkan informasi apa yang dia dapat, pegetahuan yang
dia pahami, persepsi yang dia bangun dan kondisi
lingkungan yang mendukung.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, baik lembaga pemerintah
dan non pemerintah melihat pentingnya penyadaran
masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam program
perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan. Namun
demikian, meskipun dukungan politis sudah sedemikian
kuat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada
masyarakat yang tidak paham pentingnya perlindungan
alam. Kalaupun sudah paham, masyarakat belum ingin
merubah perilakunya atau bertindak untuk melindungi alamnya.

Bagi kebanyakan orang, sistem masyarakat, budaya, ekonomi dan kebutuhan
hidup saat ini, pemilihan kepala kampung dan arisan jauh lebih “penting”
daripada keberagaman species dan keberlanjutan sumberdaya alam. Bahkan orang
yang sudah sangat paham bahwa kerusakan lingkungan sudah sedemikian parah
baru akan bertindak jika kerusakan alam tersebut sudah berakibat langsung kepada
kehidupannya dan keluarganya. Hal-hal ini harus diperhatikan ketika kita
mengembangkan program pendidikan.

Seperti disebutkan diatas, orang akan bertindak karena dia tahu, paham dan yakin
akan apa yang dia kerjakan. Oleh karenanya penyadartahuan (awareness) menjadi
penting. Meskipun demikian informasi saja tidaklah cukup, banyak tahapan dalam
perubahan perilaku yang harus diperhatikan. Jika demikian, pertanyaan yang ter-

1
Gambar-gambar yang ditampilkan disini dibuat oleh Don Bason
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penting adalah bagaimana informasi dapat menjangkau masyarakat yang diharap-
kan dapat berubah perilakunya dan terbangun suatu kondisi yang mendorong
terjadinya perubahan perilaku.

2.2. Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku adalah suatu
proses. Sayangnya proses ini tidak
berjalan secara otomatis. Banyak
faktor yang mendorong terjadinya
suatu perubahan perilaku. Saat ini
perubahan perilaku telah menjadi
suatu topik atau bahasan sendiri.
Teori perubahan perilaku berda-
sarkan kepada tiga asumsi:
1. Perubahan perilaku terjadi

karena timbulnya pemahaman
(behavior is a product of
cognitions)

2. Pengetahuan saja tidak cukup untuk mendorong suatu perubahan perilaku
(information or knowledge is necessary but insufficient to produce behavior)

3. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah persepsi atau sudut pandang,
motivasi, kondisi sosio-ekonomi dan politis yang ‘mendorong’ perubahan
perilaku.

A. Manfaat dan Resiko

Suatu perubahan perilaku dapat terjadi jika kita mengerti manfaat yang akan
didapat ketika kita meninggalkan perilaku lama. Perubahan juga dapat terjadi jika
kita menyadari resiko yang akan muncul jika perilaku lama kita tidak ditinggalkan.
Jika ini yang terjadi, maka informasi yang kita berikan harus menekankan kepada
manfaat yang akan dirasakan ataupun resiko (atau kesulitan) yang akan diperoleh.

Manfaat dan resiko disini tidak selalu bersifat alamiah. Pada kenyataannya,
dibutuhkan waktu agar masyarakat melihat suatu manfaat atau merasakan suatu
akibat. Ketika orang menebang habis hutan, kekeringan dan kekurangan air tidak
akan dirasakan dalam sekejap. Begitu pula ketika orang beralih teknik bercocok
tanamannya dengan tidak melakukan pembakaran, maka dibutuhkan suatu waktu
bagi mereka untuk memahami manfaatnya.

Manfaat dan resiko yang kita ciptakan berkenaan dengan hadiah dan hukuman
(rewards and punishments) yang akan kita dapatkan akibat dari suatu perilaku.
Insentif yang ditawarkan – dapat dalam bentuk uang, atau program, dan
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sebagainya – kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran misalnya
akan mendorong terjadinya perubahan perilaku. Orang ‘melihat’ manfaat yang
akan didapat. Sebaliknya, hukuman – misalnya yang tertuang dalam peraturan
desa, peraturan daerah dan sebagainya yang ditegakkan dengan adil – akan
menyebabkan orang berpikir dua kali untuk bertindak.

B. Tahapan Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi ada tahapan dalam
perubahan perilaku. Dengan mengetahui tahapan-tahapan ini, kita dapat
mengetahui apa yang dapat merancang strategi yang tepat dalam program
penyadaran kita. Secara umum, ada lima tahapan dalam perubahan perilaku:

I. Pra-perenungan (precontemplation): pada tahapan ini khalayak (audience)
kita belum mendapatkan informasi atau berpikir mengenai suatu perilaku
baru.

II. Perenungan (contemplation): pada tahapan ini audience kita memiliki
motivasi untuk bertindak atau meninggalkan suatu perilaku.

III. Persiapan (preparation): audience kita sudah sangat termotivasi dan siap-
siap untuk mengambil tindakan.

IV. Tindakan (action): audience kita sudah bertindak atau meninggalkan
perilaku lamanya.

V. Penguatan (maintenance): pada tahapan ini audience membutuhkan
keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan memberikan manfaat.

Jika audience kita masih pada tahap perenungan, maka strategi yang paling tepat
adalah memberikan informasi mengenai manfaat yang didapat jika audience kita
beralih perilakunya. Demikian pula, jika audience kita sudah termotivasi untuk
meninggalkan teknik pembakaran lahan dan hutan, maka strategi yang tepat
adalah memberikan informasi mengenai alternatif pembersihan lahan (land
clearing) yang lebih ramah lingkungan atau tindakan yang harus dilakukan jika
terjadi kebakaran lahan dan hutan.

Jika audience kita sudah ada pada tahapan
bertindak maka strategi yang terbaik adalah
menciptakan suatu kondisi yang memperkuat
perilaku baru tersebut terus dilakukan. Bentuk
dan isi informasi yang diberikan pun akan
berbeda tergantung dari pada tahapan mana
audience kita saat ini.

Tahapan ini tidak berjalan secara linear; bahwa
sebelum bertindak orang harus memahami dan
termotivasi. Bisa jadi audience sudah sangat
termotivasi tanpa pemahaman yang lengkap.
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C. Pembelajaran Sosial

Perubahan perilaku terjadi bukan karena pengalaman yang
diperoleh (apakah itu pengalaman baik atau buruk) sendiri
akan tetapi karena pengalaman orang lain yang
diceritakan atau dilihat. Pada kondisi ini yang cukup
penting adalah adanya suatu perilaku model yang
ditunjukkan oleh orang yang memiliki pengaruh atau
mendapatkan kepercayaan dari mayoritas audience kita.
Maka dari itu, informasi yang diberikan bukan semata-
mata kemudahannya untuk dipahami akan tetapi juga
siapa yang memberikan informasi menjadi sangat penting.

Oleh karenanya, sangatlah penting untuk melibatkan
pemuka agama untuk menyampaikan informasi kepada
masyarakat jika pemuka agamanya sangat didengar dan
dipercaya. Sama halnya dengan mengangkat tokoh yang
disegani di masyarakat sebagai nara sumber dan pemberi
informasi. Membina sekelompok orang atau masyarakat
yang sudah berubah perilakunya dan menjadikannya
model bagi masyarakat lainnya juga merupakan strategi
yang dapat dilakukan.

D. Penyebaran Ide dan Inovasi

Suatu ide dan inovasi, bahkan yang paling mudah dan
terlihat menguntungkan sekalipun tidak mudah untuk
diadopsi oleh masyarakat. Biasanya, kita tidak secara
langsung merubah perilaku kita atau mengadopsi ide
yang ditawarkan. Setidaknya ada beberapa faktor yang
perlu diperhatikan disini:
 Keuntungan relative: dibandingkan dengan perilaku

yang lama; selalu ingat bahwa manusia itu juga
makhluk ekonomi  selalu mencari keuntungan.

 Kesesuaian: apakah ide atau inovasi yang
ditawarkan sesuai dengan norma masyarakat yang
dianut  apakah itu norma sosial maupun norma
agama.

 Kerumitan: apakah ide atau inovasi yang ditawarkan
mudah untuk dilakukan dan dapat dilakukan secara berulangkali dengan
mudah.

 Dapat dicoba: apakah ide atau inovasi baru tersebut dapat dicoba dulu
sehingga audience kita dapat merasakan manfaatnya.
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 Dapat diamati: apakah manfaat yang didapat dari mengadopsi suatu ide atau
inovasi dapat dirasakan atau diamati langsung  manfaat ekonomi adalah
manfaat langsung yang dapat dirasakan (tangible benefit).

2.3. Langkah untuk Membuat Program Penyadaran yang Baik

“Jika saya punya satu jam untuk menyelesaikan suatu masalah, maka saya akan
menggunakan 45 menit untuk mencoba memahami masalah yang sedang saya
hadapi, 10 menit untuk mencari jalan keluar yang mungkin dan 5 menit untuk

mencoba jalan keluar yang terbaik” (Albert Eistein)

Program pendidikan dan penyadartahuan bukanlah program yang dilaksanakan
tanpa perlu perencanaan yang matang. Suatu kesalahan besar jika kita perpikir
bahwa program pendidikan dan penyadartahuan adalah suatu program yang
paling sederhana dan mudah dilakukan. Kita saksikan disekeliling kita banyak
sekali program pendidikan dan penyadartahuan yang gagal dan tidak memberikan
hasil yang maksimal. Setidaknya ada empat tahapan umum yang dapat kita
lakukan:

1. Penilaian (assessment): bertujuan untuk memahami permasalahan dengan
sudut pandang yang lengkap. Didalam tahapan ini termasuk diantaranya
adalah membuat analisa masalah (misalnya dengan teknik pohon masalah),
survey pengetahuan, sikap dan perilaku (KAP survey).

2. Perencanaan (planning): tahapan ini penting untuk mendefinisikan sasaran kita,
strategi komunikasi yang terbaik dan media yang dipilih, serta menentukan
langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menjangkau audience kita. Tanpa
perencanaan yang baik maka program pendidikan dan penyadartahuan kita
tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Pengembangan pesan (message development): kita harus selalu mengingat
bahwa pesan yang dibangun untuk suatu
kelompok berbeda dengan kelompok
lainnya dan sangat bergantung kepada
tingkat pendidikan dan sasaran yang kita
inginkan.

4. Pelaksanaan dan evaluasi (implementation
and evaluation): strategi yang tekah
digariskan di dalam dokumen perencanaan
dan media yang dipilih serta pesan yang
dikembangkan dilaksanakan dan pada
akhirnya dievaluasi untuk melihat
efektifitasnya dan statusnya terhadap
sasaran yang diharapkan.
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2.3.1. Penilaian Kawasan dan Identifikasi Masalah

Dengan memahami kawasan kita, maka bukan hanya kita dapat melihat
permasalahan secara lebih luas akan tetapi juga memberikan beberapa masukan
mengenai jalan keluar yang mungkin dapat diambil. Ada banyak cara yang dapat
dilakukan untuk melakukan analisa kawasan. Cara yang terkini adalah PRA
(participatory rural appraisal) yang pada intinya adalah menilai suatu kawasan
berdasarkan prinsip-prinsip pelibatan masyarakat.

Misalnya membuat peta bersama masyarakat (community mapping); peta tata
guna lahan, jenis tanah, tanaman dan kepemilikan seperti di bawah ini.
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Langkah selanjutnya adalah memahami tingkat pengetahuan,
pemahaman, sikap dan perilaku audience kita terhadap suatu
konsep atau ide atau inovasi. Hal ini sangat penting terutama
untuk mengetahui seberapa jauh intervensi yang dapat
dilakukan dan bagaimana pesan yang paling efektif yang
dapat dikembangkan. Ada beberapa instrument atau teknik
yang dapat dilakukan:

 Pengamatan langsung,
 Interview (wawancara) yang mendalam,
 Focus group discussion, dan
 Survey dengan menggunakan kuesioner.

Teknik survey mendapat satu penekanan disini karena
melalui teknik ini kita bisa mendapatkan informasi kualitatif
dan juga kuantitatif yang cukup dapat mewakili audience
kita. Teknik survey juga berguna bagi kita untuk melakukan
segmentasi audience kita berdasarkan misalnya pekerjaan,
usia, jenis kelamin dan sebagainya. Segmentasi ini sangat penting karena dengan
keterbatasan waktu, sumberdaya dan dana, kita harus mengembangkan pesan dan
media yang efektif menjangkau audience kita.

2.3.2. Perencanaan

Langkah penting dalam perencanaan adalah membuat sasaran. Sasaran bertujuan
untuk memberikan arahan kepada kita dan juga menjadi patokan dalam membuat
evaluasi. Untuk itu, sasaran kita harus spesifik, dan ditujukan kepada meningkat-
nya pengetahuan, bagaimana mempengaruhi sikap dan merubah perilaku
audience kita. Suatu sasaran program pendidikan dan penyadartahuan yang baik
harus dapat menggambarkan hasil yang ingin dicapai dan bukan menjelaskan
proses program pendidikan dan penyadartahuan tersebut.

Misalnya:

Dalam satu tahun, 70% (meningkat dari 40%) masyarakat Desa Harapan Jaya
memahami resiko atau bahaya yang diperoleh dari pembakaran lahan dan hutan.

dan bukan:

Masyarakat akan terlibat dalam diskusi kelompok mengenai dampak pembakaran
lahan dan hutan.

Selanjutnya diikuti dengan pemilihan media dan pembuatan strategi komunikasi.
Yang perlu diingat bahwa tidak ada satu media yang dapat menjangkau seluruh
audience kita. Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan
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antara yang satu dan yang lainnya. Oleh karena itu yang paling tepat adalah
memahami kekuatan dan kelemahan media yang akan dipilih. Beberapa criteria
yang dapat digunakan dalam pemilihan media adalah sebagai berikut:

 media yang mempunyai karakteristik khusus dan cukup kuat menyampaikan
pesan kepada audience kita,

 audience kita sudah cukup mengenal dan mudah mendapatkannya,
 media kita dapat diterima dan tidak memiliki kendala sosial atau budaya,
 media yang dipilih juga dapat diproduksi secara mudah dan setempat (local)

serta mampu mengakomodasi pesan yang kita buat dengan efektif, dan

 media yang dipilih memiliki daya tarik bagi audience kita.

Satu hal yang umumnya muncul dalam tahapan perencanaan ini adalah strategi
komunikasi dan media yang akan digunakan. Strategi ini menggambarkan siapa
sasaran utamanya (primary target audience), jika mungkin bagaimana kaitan
antara sasaran antaranya (secondary target audience) dan sasaran utamanya, dan
sebagainya. Gambar dibawah secara skematis menggambarkan bagaimana strategi
komunikasi dibangun.

MEDIA AKTIFITAS KELOMPOK
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Pemerintah Daerah

Kepala Desa

Program
Radio

Program
Sekolah

Sekolah

Guru Sekolah Murid

Program
Keagamaan Pemuka Agama
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2.3.3. Pengembangan Pesan

Efektifitas suatu strategi komunikasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu sampai
sejauh mana pesan yang dibawa mencapai audience kita dan seberapa mudah
pesan itu dipahami. Jike demikian pesan harus dirancang sedemikian rupa
sehingga menarik, dapat dimengerti dan tidak konfrontatif kepada audience kita.
Bagaimana pesan disampaikan juga tergantung kepada jenis dan bentuk media
yang dipilih.

Pesan yang baik selayaknya dibangun dan dibuat dengan suatu fondasi sebagai
berikut:
1. Pesan terjaga relevansi atau keterkaitannya dengan audience kita dan

kebenarannya.
2. Buat strategi pendekatan: apakah hanya memberikan informasi, memotivasi

atau mengajak untuk bertindak.
3. Perlakukan pesan sehingga menarik, tidak konfrontatif dan menyenangkan

atau tidak membosankan bagi audience.
4. Pesan yang dibuat sudah meninjau kekuatan dan kelemahan media yang akan

digunakan pesan.
5. Lakukan uji kepada beberapa

sample kita, untuk mengetahui
bagaimana pemahaman yang
didapat.

2.3.3. Pelaksanaan dan Evaluasi

Dalam tahapan pelaksanaan faktor-
faktor yang kita perhatikan adalah:
(1) seberapa efisien dan efektif
pelaksanaan aktifitas yang telah kita
rencanakan, (2) seberapa jauh
relevansi aktifitas yang kita
laksanakan dengan rencana yang digariskan, dan (3) bagaimana dampak yang
muncul.

Sedagkan evaluasi adalah suatu tahapan yang penting terutama untuk mengetahui
sampai sejauh mana program komunikasi dan penyadartahuan kita memberikan
dampak. Selain itu hasil evaluasi menjadi bahan penting dalam melakukan
perencanaan untuk tahap berikutnya. Tanpa evaluasi kita tidak dapat mengetahu
ekeftifitas program kita. Tanpa evaluasi kita tidak pernah belajar tentang program
kita dan apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaikinya. Metoda yang
dilakukan umumnya adalah dengan kuesioner; melakukan survey yang sama
kepada audience kita.
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Topik 3:

Mengapa Perlu Ada Evaluasi Pesan dan Efektifitas
Media?

Dalam materi sebelumnya, telah disebutkan bahwa setidaknya ada empat tahapan
umum yang dapat kita lakukan di dalam perencanaan sebuah program pendidikan
dan penyadartahuan, yaitu:

1. Penilaian (assessment): bertujuan untuk memahami permasalahan dengan
sudut pandang yang lengkap. Didalam tahapan ini termasuk diantaranya
adalah membuat analisa masalah (misalnya dengan teknik pohon masalah),
survey pengetahuan, sikap dan perilaku (KAP survey).

2. Perencanaan (planning): tahapan ini penting untuk mendefinisikan sasaran kita,
strategi komunikasi yang terbaik dan media yang dipilih, serta menentukan
langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menjangkau audience kita. Tanpa
perencanaan yang baik maka program pendidikan dan penyadartahuan kita
tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Pengembangan pesan (message development): kita harus selalu mengingat
bahwa pesan yang dibangun untuk suatu
kelompok berbeda dengan kelompok
lainnya dan sangat bergantung kepada
tingkat pendidikan dan sasaran yang kita
inginkan.

4. Pelaksanaan dan evaluasi (implementation
and evaluation): strategi yang telah
digariskan di dalam dokumen perencanaan
dan media yang dipilih serta pesan yang
dikembangkan dilaksanakan dan pada
akhirnya dievaluasi untuk melihat
efektifitasnya dan statusnya terhadap
sasaran yang diharapkan.

Di dalam topik kali ini akan dibahas mengenai tahap ke-empat yaitu evaluasi
pesan dan efektifitas media. Di dalam pembahasan ini, kita akan bersama-sama
menjawab pertanyaan antara lain:

 Apakah yang dimaksud dengan Evaluasi?
 Mengapa pesan dan efektifitas media perlu dievaluasi?
 Bagaimana cara melakukan evaluasi?
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3.1 Apakah Evaluasi?

Evaluasi merupakan suatu tahapan yang penting terutama untuk mengetahui
sampai sejauh mana program komunikasi dan penyadartahuan kita memberikan
dampak. Rossi dan Freeman (dalam Ronald G. Horstman, 2002) menyatakan
bahwa evaluasi merupakan penerapan prosedur penelitian untuk mengukur dan
memperbaiki cara-cara pelaksanaan program maupun kebijakan, mulai dari tahap
awal perencanaan program hingga tahap pengembangan dan implementasinya.
Selanjutnya, hasil-hasil evaluasi dapat digunakan untuk:

a. memberikan informasi mengenai pengelolaan program (seberapa jauh
program berjalan dengan baik, kendala apa yang dihadapi dalam
mencapai tujuan, konsekuensi apa yang muncul tidak terduga, dsb)

b. memperbaiki perencanaan (mempelajari keberhasilan di masa lalu dan
memperkirakan potensinya bagi keberhasilan di masa mendatang,
memperkirakan mengapa beberapa intervensi berhasil sedang yang
lainnya gagal)

c. merancang inisiatif baru (mempelajari keberhasilan/kegagalan intervensi
untuk membuat suatu iniatif baru)

d. mengalokasikan sumber daya yang ada dengan lebih tepat

Dalam konteks perencanaan program pendidikan dan penyadaran yang berkaitan
dengan pengelolaan sumber daya alam, penting bagi kita untuk melakukan
evaluasi (dan monitoring kemajuan kegiatan) karena kita ingin mengetahui:

 Apakah media komunikasi yang kita pilih untuk menyampaikan pesan kunci
merupakan media yang efektif?

 Apakah media komunikasi yang kita pilih untuk menyampaikan pesan kunci
merupakan media yang efisien?

 Apakah program pendidikan yang telah direncanakan ini sudah mencapai
tujuan yang diharapkan?

 Adakah yang dapat kita perbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik?

Evaluasi = mengukur hasil suatu kegiatan, apakah kegiatan yang dilakukan telah
mencapai keluaran/ outcome yang diinginkan
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3.2 Mengapa Pesan dan Media Perlu Dievaluasi?

Manusia secara alamiah cenderung untuk melihat apa yang ingin dilihatnya,
mendengar apa yang ingin didengarnya, serta mengingat apa yang ingin
diingatnya. Untuk membuat sebuah pesan dilihat, didengar, lalu diingat, untuk
dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang kita perlu membuat pesan yang

Efektif = melakukan pekerjaan yang benar
 mencapai tujuan sesuai yang diharapkan/direncanakan, serta

seberapa jauh/lama hasil ini dapat dipertahankan/ditingkatkan

Efisien = melakukan pekerjaan dengan benar
 perbandingan antara masukan dan hasil yang dikeluarkan;
menggunakan sumber daya yang tersedia (waktu, tenaga, uang)
dengan tepat untuk memberikan hasil yang baik.

Mari Bermain!
KAMERA HIDUP

(diadaptasi dari Joseph Cornell “Sharing Nature With Children”, 1989)

1. Carilah seorang teman sebagai pasangan Anda
2. Tentukan siapa yang akan menjadi kamera dan siapa yang akan menjadi

tukang foto
3. Tugas tukang foto adalah mencari obyek untuk difoto
4. Tugas kamera adalah menangkap obyek yang akan difoto itu
5. Caranya: sang kamera harus menutup kedua matanya, sambil diarahkan oleh

tukang foto pada obyek yang diinginkannya. Ketika tiba di obyek yang
diinginkan, tukang foto menarik telinga kanan agar kamera membuka
matanya. 3 detik kemudian tukang foto akan menarik telinga kiri untuk
menutup mata kamera. Carilah 3 obyek untuk difoto

6. Setelah selesai, kamera dan tukang foto bertukar peran
7. Berikan selembar kertas pada kamera, lalu kamera diminta menggambar satu

obyek yang telah difoto
8. Diskusikan hasilnya:
- apakah obyek yang difoto sesuai dengan yang diinginkan oleh tukang foto?
- Bagaimana perasaan kamera sewaktu diarahkan, lalu diminta memotret suatu

obyek?
- Bagaimana keterkaitannya, dengan program penjangkauan – mengapa pesan

perlu dievaluasi?
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penting bagi orang yang kita targetkan tersebut. Ingatlah kembali, ilustrasi di
bawah ini:

Pesan perlu dievaluasi, karena kita perlu mengetahui apakah isi/muatan pesan
yang telah disampaikan dapat dipahami/dimengerti oleh kelompok target. Dengan
kata lain, apakah proses encoding dan decoding terhadap isi pesan dipahami
secara serupa oleh pengirim dan penerima pesan. Jika, pesan yang diterima oleh
kelompok target berbeda dengan yang dimaksudkan oleh pengirim pesan, maka
isi/muatan pesan harus diperbaiki sesuai dengan masukan dari penerima pesan
tersebut.

Tidak hanya pesan, pilihan jenis media pun perlu dievaluasi. Telah dipelajari
bahwa manusia menerima pesan melalui berbagai cara. Juga telah dipelajari
bagaimana sebuah perubahan perilaku dapat terjadi. Oleh karena itu, evaluasi
terhadap pilihan media akan membantu kita untuk melihat seberapa efektifnya
media tersebut bekerja untuk menyampaikan pesan kunci dari program kita.

3.3 Bagaimana Cara Melakukan Evaluasi terhadap Pesan dan Media?

Pada dasarnya metodologi untuk mengevaluasi pesan dan media tidak berbeda
jauh dari metodologi untuk mengumpulkan informasi. Perbedaannya terletak
pada hasil informasi yang kita peroleh serta tujuan dari pengumpulan data
tersebut. Berbeda dengan tahap perencanaan, evaluasi terhadap pesan dan media
digunakan untuk mengukur besarnya dampak pesan maupun penggunaan media
terhadap perubahan/peningkatan pengetahuan/sikap terhadap pesan kunci kita.
Selain itu, evaluasi terhadap pesan dan media juga selain digunakan untuk
mengukur hasil pencapaian, juga dapat digunakan untuk memberikan umpan balik
terhadap media yang telah dikembangkan dan membuat media ini menjadi lebih
baik.
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Beberapa cara yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah:
- Survey
- Wawancara mendalam
- Media monitoring (terutama untuk media cetak seperti koran dan majalah)
- Kelompok Diskusi Terfokus

Ada baiknya jika dapat mengkombinasikan penggunaan lebih dari dua metode
dalam evaluasi, sehingga hasil informasinya dapat dikonfirmasi dengan lebih tepat.
Namun demikian, untuk kepentingan pelatihan ini, kita bersama-sama akan
belajar menggunakan daftar pertanyaan singkat untuk mengevaluasi pesan dan
pilihan media.

Beberapa aspek yang biasanya dievaluasi dari suatu media komunikasi:

 Tampilan (hal-hal apa yang membuat media menarik?): warna, irama,
bahan, dll

 Ingatan terhadap isi pesan
 Pemahaman pribadi terhadap keseluruhan pesan yang ingin disampaikan
 Umpan balik untuk memperbaik media/isi pesan

Mari Bermain Peran!
EVALUASI MEDIA DAN ISI PESAN

1. Berada dalam kelompok sesuai media yang dibuat (misalnya: kelompok
pembuat lagu, pembuat naskah dakwah, dll)

2. Di dalam kelompok, buatlah lembar evaluasi media (paling banyak 5
pertanyaan).

3. Di antara kelompok saling bergantian mempresentasikan media nya (misalnya:
kelompok lagu menyanyi di hadapan kelompok dakwah)

4. Setelah itu, kelompok yang melakukan presentasi mengajukan pertanyaan
evaluasi kepada kelompok yang menonton presentasi

5. Buatlah tabel untuk menggambarkan masukan dari kelompok yang diberikan
evaluasi
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Topik 4:

Dasar-Dasar Rancangan Rencana Kerja

Setiap organisasi tentunya memiliki latar belakang dan sejarah yang berbeda dari
organisasi lain yang sejenis. Oleh karena itu, arah dan gerak antara satu organisasi
dengan organisasi mungkin saja berbeda walaupun bergerak dalam bidang sejenis.
Terlebih dari itu, arah dan gerak yang ingin dituju oleh organisasi akan mewarnai
setiap keputusan yang diambil dan setiap kegiatan yang dilakukan.
Secara umum, arah dan gerak organisasi digambarkan dalam VISI dan MISI
organisasi. Hal ini dapat diungkapkan secara eksplisit – dituangkan dalam bentuk
verbal dan tertulis; maupun dimiliki oleh organisasi secara implisit – ada di dalam
alam pikir dan jiwa para anggota dan pendiri organisasi.

VISI

Di dalam VISI tercermin pemikiran-pemikiran kreatif dan strategik mengenai masa
depan organisasi. Sebagai sebuah organisasi, visi merupakan pemikiran dan
konsensus kolektif yang berisikan harapan terhadap organisasi di masa tertentu
dari para anggotanya. Ian Wilson dalam artikelnya “The Practical Power of
Vision” menjelaskan bahwa VISI adalah:

… secara ringkas, sebagian perasaaan (hasil penggambaran, nilai, dan
intusisi) dan sebagian rasional (hasil analisa).

Dengan definisi Wilson di atas, maka secara signifikan VISI perlu memiliki elemen
sebagai berikut:

 Visi harus koheren, mengintegrasikan berbagai goals, strategi, dan rencana
kerja ke dalam gambaran organisasi di masa depan dan lingkungannya
secara lengkap dan mudah dikenali.

 Visi harus memiliki kekuatan, sehingga dapat menghasilkan komitmen dan
mendorong kinerja kerja yang positif

 Visi menekankan pada apa yang dapat dicapai oleh organisasi, hal ini
karena visi harus realistik mengenai masa depan yang ingin dicapai, dan apa
yang dapat dicapai dalam rentang waktu yang telah ditetapkan

 Visi menjelaskan bentuk organisasi yang ideal, hal ini karena visi harus
merefleksikan berbagai nilai dan aspirasi dari para anggota dan pendirinya

Lebih jauh lagi, visi lebih dari sekedar gambaran organisasi mengenai masa depan.
Visi memiliki aspek kuat yang dapat memberikan inspirasi, motivasi dan melibat-
kan orang lain. Visi merupakan gambaran masa depan organisasi yang menimbul-
kan rasa komitmen yang kuat. Manasse (1986) - seperti dikutip dalam Southweast
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Educational Development Library Volume 2 No. 3/1993 - menjelaskan VISI
sebagai:

"kekuatan yang membentuk arti bagi orang-orang disuatu kelompok
atau organisasi "

Dengan definisi seperti ini, VISI merupakan jawaban terhadap pertanyaan: Siapa
yang terlibat? Apa yang direncanakan ingin dicapai? Mengapa melakukan hal ini?
VISI mendorong anggota dan pendiri organisasi untuk bekerja demi mencapai
prestasi/hasil yang diinginkan.

VISI berbeda – tapi melengkapi- MISI dan FILOSOFI. Visi bukan pula merupakan
sesuatu yang bernilai salah dan benar, faktual, ataupun batasan terhadap aktivitas
(Nanus, 1992 dalam SEDL Volume 2 No. 3/1993).

Nanus menambahkan bahwa untuk membantu para pemimpin mengembangkan
visi yang tepat, perlu diperhatikan bahwa visi yang ‘tepat’ memiliki lima
karakteristik:

 Membangkitkan komitmen dan menggerakkan orang lain
 Menciptakan arti bagi hidup para anggotanya
 Membangun ‘standar kesempurnaan’
 Menjembatani masa kini dan masa depan
 Mampu melebihi status quo.

MISI

Smith, Bucklin & Assosiate (1994) menyatakan bahwa PERNYATAAN MISI adalah:

Sebuah pernyataan yang lugas mengenai tujuan dan filosofi organisasi.
Walaupun merupakan pernyataan yang singkat, pernyataan misi memberikan
penjelasan mengenai alasan mendasar berdirinya organisasi, ruang lingkup
organisasi, serta mengidentifikasi karakter unik yang membedakannya dari
organisasi lain.

Sebagaimana visi , Pernyataan Misi tidak selalu harus diungkapkan dalam pernya-
taan formal. Kadangkala, misi ini dimiliki secara implisit di dalam kegiatannya atau
di dalam alam pikir kolektif para anggotanya. Walaupun misi implisit ini tetap
dapat memberikan arahan kepada para anggotanya, adanya Misi yang eksplisit
seringkali lebih menjamin kelangsungan hidup organisasi.

Di dalam perjalanan organisasi, misi perlu dievaluasi – apakah gerak organisasi
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masih sesuai dengan misi? Apakah misi yang ada telah dapat mencakup seluruh
gerak dan perkembangan organisasi? Jika evaluasi mengungkapkan bahwa misi
dan gerak organisasi tidak lagi sesuai, maka misi perlu diubah dan beradaptasi
terhadap gerak dan perhatian dari anggota organisasi.

A.Scott DuPree, et al. (2000) menyatakan bahwa gabungan antara pernyataan visi
dan pernyataan misi merupakan ekspresi dari bagaimana kerja sebuah organisasi
dapat merubah dunia. Diuraikan juga bahwa Pernyataan Misi merupakan
pernyataan formal yang memberikan arahan bagi program dan strategi, serta
mengkomunikasikan identitas dan tujuan organisasi kepada pihak lain (misalnya
lembaga donor dan lembaga lain).

Secara umum, informasi yang termuat di dalam sebuah pernyataan misi meliputi:

 misi sosial dari organisasi

 nilai dan identitas organisasi

 fungsi organisasi

Misi juga seringkali mengkomunikasikan:

 Siapa organisasi

 Apa yang dilakukan organisasi

 Mengapa organisasi melalukan kegiatan tersebut

 Kepada siapa/dengan siapa (termasuk batasan geografi)

 Bagaimana cara melakukannya (definisi tematic, proses, dll)

Paula Schneider dalam “Creating A Mission Statement” mendefinisikan pernyataan
MISI sebagai pernyataan tertulis mengenai sebuah tujuan yang dapat digunakan
untuk mengawali, mengevaluasi, dan menyempurnakan semua kegiatan hidup
kita. Misi merupakan peta jalan yang mengarahkan hidup kita. Berkaitan dengan
ini, Schneider menyatakan bahwa terdapat tiga elemen dari sebuah pernyataan
misi yang baik, yaitu:

 tidak boleh lebih panjang dari sebuah kalimat
 dapat dengan mudah dimengerti oleh anak berusia 12 tahun
 dapat dengan mudah dihapalkan walaupun dalam keadaan stress.

 Lebih daripada itu, sebuah pernyataan misi yang baik harus dapat
memberikan inspirasi, menarik, jelas, nyata, dan menuntut keterlibatan.

Dengan kata lain, Pernyataan Misi menunjukkan arah yang akan dituju oleh



Topik 4 - Halaman 4

organisasi, rencana untuk mencapai arah tersebut, serta langkah-langkah yang
akan ditempuh dan tidak akan ditempuh untuk mencapai arah yang dituju. Di
dalam Pernyataan Misi, setidaknya termuat:

Tujuan: hal yang ingin dicapai oleh organisasi

Strategi: gambaran umum kegiatan atau program yang dipilih oleh organisasi
dalam mencapai tujuannya

Nilai-nilai: kesamaan keyakinan yang dimiliki organisasi yang ‘mewarnai’
implementasi dari strategi

GOAL

Jika MISI merupakan arah umum dari sebuah organisasi, GOAL atau tujuan
menjelaskan bagaimana arah yang umum ini dapat diwujudkan.

Smith, Bucklin & Assosiates mendefinisikan GOAL sebagai:

Sejumlah terbatas pernyataan yang menerjemahkan misi yang berkaitan
dengan arah kebijakan besarnya

Sebuah goal dapat menjelaskan misi organisasi dan menerangkan berbagai tujuan
dari organisasi. Selain itu, goal juga merupakan dasar untuk mengembangkan
berbagai kegiatan programmatik dan rencana operasional. Goal juga menjadi
dasar untuk menilai prioritas utama dari organisasi.

OBJEKTIF

Secara umum, OBJEKTIF (Smith, Bucklin & Assosiates, 1994) adalah:

Pencapaian terbesar yang dicari oleh sebuah organisasi atau kelompok yang
memiliki tujuan yang sama pada suatu perioda waktu tertentu (misalnya selama

VISI & MISI:
memberikan dasar, fokus, dan arahan bagi gerak organisasi
merupakan gambaran nilai dan identitas yang dimiliki oleh organisasi

Di dalam pembentukan VISI & MISI, diperlukan setidaknya:
pengenalan terhadap nilai/prinsip organisasi dimana setiap pihak ‘rela’ mengabdikan diri untuknya
proses partisipatori/pelibatan seluruh pihak yang berkaitan dengan organisasi
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lima tahun)

Secara spesifik, OBJEKTIF seharusnya:

 mendukung misi dan goal dari organisasi

 memberikan klarifikasi terhadap goal

 menerjemahkan issue-issue kritis dan strategis ke arah kebijakan yang lebih
spesifik

 menjadi dasar untuk pengembangan rencana operasional yang lebih detail

 menjadi dasar untuk mengevaluasi pencapaian organisasi

OBJEKTIF yang baik perlu memiliki kualitas SMART, yaitu:

S = Specific – diuraikan secara spesifik, sehingga siapa pun yang terlibat di dalam
organisasi/proyek memiliki pemahaman yang sama terhadap objektif, dan jika mungkin dapat
dipahami pula oleh kelompok target

M = Measureable – dapat diukur; menguraikan sesuatu yang relatif terhadap suatu skala yang
mudah dipahami dan dikenali oleh orang banyak

A = Action oriented – berorientasi tindakan; ditulis sedemikian rupa sehingga pencapaian
objektif dapat menjamin terjadinya perubahan yang diinginkan

R = Realistic – realistik; praktis dan tepat dengan keadaan

T = Time limited – dibatasi waktu; dapat dicapai dalam rentang/periode waktu yang telah
ditetapkan
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Skema 1:

Keterkaitan antara VISI, MISI, GOAL, OBJEKTIF, dan
KEGIATAN

Agar VISI dan MISI organisasi dapat diwujudkan secara nyata,
diperlukan penguraian yang lebih detail dan operasional melalui
GOAL, OBJEKTIF, dan RENCANA KEGIATAN

4.1. Rencana Kerja Operasional

RENCANA KERJA perlu disusun sebagai acuan detail di dalam
mengimplementasikan kegiatannya. Rencana kerja ini sebisa mungkin
dikembangkan secara koheren, fokus, dan realistik. Rencana kerja menjelaskan
secara spesifik berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai setiap
objektif yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. Rencana Strategis
memberi penekanan pada APA yang dilakukan, sementara Rencana Kerja
menekankan pada BAGAIMANA sesuatu dilakukan.
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Skema 2: Proses Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional

Di dalam Rencana Kerja, setidaknya termuat:

Taktik: mengenali apa yang harus dilakukan – menjelaskan sebuah tugas spesifik
yang harus diselesaikan untuk dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan

Rentang waktu: memuat waktu (bulan dan tahun) mengenai kapan sebuah tugas
dapat diselesaikan

Penanggung jawab: mengenali individu di dalam organisasi yang akan
bertanggung jawab terhadap selesainya sebuah tugas

Sumber daya: mengidentifikasi semua sumber daya yang diperlukan untuk
menyelesaikan setiap tugas (dana, waktu, perjalanan, komputer, dll)

Hasil yang diharapkan: menjelaskan hasil yang diharapkan dan apa yang dapat
dicapai di dalam periode waktu yang telah ditentukan

Evaluasi: menjelaskan bagaimana cara menentukan selesainya sebuah tugas atau
keberhasilan telah dicapai
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4.2. Mengembangkan Strategi Monitoring dan Indikatornya

Kata ‘evaluasi’ dan ‘monitoring’ seringkali digunakan bergantian oleh banyak
orang. Perbedaannya adalah, jika evaluasi lebih mengukur dampak dari suatu
intervensi, maka monitoring merupakan sebuah kegiatan rutin untuk memantau
sejauh mana suatu program mendekati pencapaian hasil/berada pada jalur nya.

Untuk dapat melakukan monitoring, maka digunakan suatu ukuran sebagai tanda
atau indikator pencapaian tujuan. Secara garis besar, terdapat 3 jenis indikator,
yaitu:

1. indikator dampak: mengukur besarnya dampak dari kegiatan-kegiatan
tertentu sebagai bagian dari pencapaian tujuan
Contoh:
Indikator: tidak terjadi pertambahan luas lahan yang dibakar

2. indikator kegiatan: mengukur berjalannya kegiatan
Contoh:
Indikator: petugas pemadam kebakaran hutan memiliki ketrampilan dan
peralatan untuk mengatasi kebakaran hutan

3. indikator kedekatan: melihat dampak dari ukuran yang terdekat
Contoh:
Indikator: jumlah penjualan masker menurun

Strategi monitoring dikembangkan berdasarkan tujuan/objektif yang ingin
dicapai. Kedekatan terhadap keberhasilan (atau pun) kegagalan diukur melalui
suatu indikator yang dapat diukur dengan mudah, dapat diandalkan, serta
memberikan hasil.

Contohnya adalah:

Sasaran/objektif): Pada akhir program, 25% siswa SD di kawasan memahami
pentingnya menjaga hutan dan dampak kerusakan hutan pada hidup manusia,
serta dapat menyebutkan minimal 2 cara sederhana untuk memelihara hutan

Strategi Monitoring Strategy: Mengukur perubahan tingkat pengetahuan siswa SD
di kawasan secara periodik

Monitor = memantau jalannya kegiatan, apakah sesuai dengan yang direncanakan ;
mengetahui tantangan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
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Apa yang
diukur?

(indikator)

Bagaimana cara
mengukur?

(Metode dan
cara)

Kapan
dilakukan

Siapa yang
melakukan

Dilakukan
di mana

Keterangan

Persentase siswa
SD yang
memperlihatkan
pengetahuan
mengenai hutan,
dampak
kerusakan hutan,
dan cara
memelihara
hutan

- Membuat lembar
pertanyaan

- Meminta 25%
dari populasi
anak usia 6-13
tahun untuk
memberikan
tanggapan
terhadap lembar
pertanyaan

Bulan 7

Bulan 10

Pelaksana

Pelaksana

kantor

di kawasan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut di atas:

 penyuluhan ke sekolah dasar di kawasan
 membuat dan mendistribusikan komik
 membuat dan mengajarkan lagu anak-anak
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Lampiran 2: Powerpoint Slides Presentation


