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KATA PENGANTAR 

 

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan hutan yang memiliki 

keanekaragaman hayati yang tinggi, mempunyai banyak ekosistem dan potensi yang 

terkandung didalamnya. Sebagai salah satu hutan yang memiliki keanekaragaman 

hayati, kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tidak luput dari berbagai masalah. 

Terjadinya penebangan dan penjarahan hutan, pengalihan fungsi lahan hutan, illegal 

loging telah memberikan kontribusi yang besar terjadinya degradasi hutan. Degradasi 

hutan jelas berpengaruh terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan baik sekitar 

Taman Nasional maupun dampak yang lebih besar terhadap ekosistem dan potensi 

yang terkandung didalamnya. Mengingat manfaat dan fungsi hutan Taman Nasional 

Tesso Nilo yang begitu besar bagi kehidupan manusia, maka upaya pelestarian 

merupakan suatu kemutlakan. 

Komunikasi lingkungan merupakan suatu bahasan penting untuk 

memunculkan isu-isu dan solusi terhadap lingkungan. Pada hakekatnya manusia 

harus belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi serta mampu memahami bahwa 

alam adalah komponen yang aktif. Berkomunikasi dengan lingkungan alam 

merupakan sesuatu yang harus dikedepankan. Komunikasi lingkungan juga dapat 

dilihat sebagai proses interaksi manusia dengan lingkungannya dan bagaimana 

manusia memaknai lingkungan sebagai bagian dari ekosistem alam. Dengan 

mengunakan pendekatan komunikasi lingkungan penulis melihat bagaimana manusia 

berinteraksi dengan lingkungannya dalam sebuah peristiwa komunikatif. Bagaimana 

permasalahan dan aktivitas perambahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional 

Tesso Nilo, upaya konservasi yang dilakukan dan potensi ekowisata yang terdapat di 

kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. 

Tiada kata pertama selain mengucapkan alhamdulillah, puji dan syukur 

senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, karena berkat 

rahmat dan izin-Nya,  penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Salam dan 

shalawat kepada manusia yang mulia Nabi Muhammad Shallahu alaihi wasallam 



yang telah mengajarkan dan menanamkan nilai ajaran tauhid kepada umat manusia 

dan memberikan keteladanan serta kemuliaan kepada manusia.  

Buku ini merupakan pengembangan penelitian kajian ilmu komunikasi dari 

perspektif komunikasi lingkungan, semoga kehadiran buku ini menambah khazanah  

pengembangan ilmu komunikasi dan membangkitkan kesadaran tentang pentingnya 

alam dan pelestarian  lingkungan. Penulis menyadari bahwa buku ini selesai berkat 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,  penulis mengucapkan 

terima kasih kepada, Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA, sebagai Rektor Universitas 

Riau, Ketua LPPM Universitas Riau  Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP dan Dekan 

FISIP Universitas Riau Dr. Syafri Harto, M.Si, serta semua pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan kontribusinya dalam 

penulisan buku ini. 

 Semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan 

yang terbaik dari Allah Subhanahu Wata’ala. Penulis menyadari bahwa buku ini 

masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu  

masukan dan saran untuk kebaikan dan menjadi bahan evaluasi  penulis. Semoga 

buku ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan. 

Pekanbaru,    Oktober  2019 

 

          Muhammad Firdaus 
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