
I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang 

Potensi sumber daya hutan yang terdapat di Kabupaten Ketapang masih 

merupakan primadona dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Keberlanjutan 

pembangunan kehutanan harus terus berlangsung dan pemerataan dalam 

pengelolaan kawasan hutan harus dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan 

pembangunan kehutanan baik aneka usaha kayu maupun non kayu perlu dibina, 

diawasi serta dikembangkan.  

Berkaitan dengan pembangunan kehutanan maka aparatur teknis 

kehutanan seyogyanya memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan 

meningkatkan kinerja organisasi teknis bidang kehutanan. Aparatur yang memiliki 

kinerja tinggi merupakan salah satu aset paling berharga bagi organisasi dalam 

pencapaian tujuan yang diinginkan. Pencapaian kinerja yang baik dapat terwujud 

jika strategi pengembangan sumberdaya manusia di dalam organisasi dapat lebih  

terencana dan terpadu.  

Manajemen pengelolaan sumberdaya manusia yang lebih baik dapat 

mencapai tujuan organisasi dengan cara memasukan pengembangan sumberdaya 

manusia ke dalam strategi  organisasi. Manajemen sumberdaya manusia yang 

terarah akan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja secara produktif, inovatif, 

dan kreatif sehingga organisasi akan memiliki kinerja yang baik.  

Peranan sumberdaya manusia di masa pembangunan pada saat ini benar-

benar sangat mendukung usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional, karena 

sudah tidak diragukan lagi bahwa tantangan yang lebih besar akan dirasakan 

semakin komplek. Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
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berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan cara meningkatkan mutu dan 

kualitas sumber daya manusia aparatur, agar dapat menjadi aparatur yang 

berperan sebagai pelayan dan motivator dalam pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. Manusia yang berkualitas yaitu manusia yang memiliki pengetahuan 

dan keahlian yang sesuai dengan pekerjaannya sebagai pelaksana aktivitas 

organisasi, memiliki energi, bakat serta profesionalisme yang tinggi.  

Dinas kehutanan sebagai instansi teknis mendapat tugas dan wewenang 

berdasarkan undang-undang maupun peraturan-peraturan daerah, serta memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan sumberdaya alam kehutanan. 

Untuk itu diperlukan aparatur-aparatur yang mempunyai kesadaran dan komitmen 

yang tinggi  agar pengelolaan sumberdaya alam kehutanan dapat dikelola dan 

dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan negara maupun masyarakat. Satuan 

polisi kehutanan adalah aparatur Dinas Kehutanan yang terdepan dan sebagai 

ujung tombak. Polisi Kehutanan memiliki tugas pokok dan fungsi utama dalam 

melakukan pengamanan dan perlindungan hutan khususnya wilayah hutan yang 

berada di Kabupaten Ketapang berdasarkan Undang-Undang Kehutanan No.41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan.  

Kinerja Polisi Kehutanan  harus lebih ditingkatkan lagi agar dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pelayan kepada 

masyarakat dapat lebih maksimal. Beberapa pengetahuan tentang faktor-faktor 

internal dan ekternal yang saling mempengaruhi diperlukan dalam rangka 

pembinaan Polisi Kehutanan. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri 

pegawai sendiri seperti kondisi  motivasi kerja, kualitas,  kuantitas pegawai, 

kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, insentif, hubungan antara teman kerja, 
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dan  sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar 

pegawai yaitu  berupa lingkungan kerja itu sendiri, dan ketersediaan sarana 

prasarana penunjang pekerjaan.   

Kinerja yang tinggi memerlukan motivasi dan disiplin kerja yang tinggi 

pula dalam melakukan pekerjaan. Motivasi kerja menunjukkan kondisi yang  

menggerakkan pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, sedangkan 

disiplin kerja merupakan aturan yang mengikat pegawai agar bekerja sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan organisasi. Untuk itu manajemen 

organisasi harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat 

meningkatkan motivasi dan disiplin pegawai dalam bekerja serta dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijaksanaan agar 

kinerja pegawai dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. 

Jika organisasi tidak mempunyai manajemen kinerja yang memberikan 

standar dan kriteria yang jelas dalam menentukan jenis pekerjaan atau  pembagian 

tugas kepada para pegawainya maka kinerja organisasi akan buruk dan tujuan 

organisasi tidak akan tercapai secara maksimal. Manajemen kinerja organisasi 

dalam bentuk pengelolaan sumberdaya manusia yang lebih efektif dan efisien 

merupakan salah satu alternatif dalam  meningkatkan kinerja Polisi Kehutanan 

agar mampu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada masa 

mendatang. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diidentifikasi beberapa kondisi 

permasalahan yang dihadapi Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Kabupaten 

Ketapang: 

1. Menurunnya semangat kerja sebagian pegawai Polisi Kehutanan di Dinas 

Kehutanan Kabupaten Ketapang, hal ini karena motivasi yang rendah terutama 
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belum adanya kejelasan dalam pembagian tugas, tidak adanya penghargaan 

dalam penyelesaian pekerjaan, pengembangan karir tidak jelas dan masih 

rendahnya pemahaman  pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukan.   

2. Adanya kecenderungan sebagian dari pegawai Polisi Kehutanan yang kurang 

disiplin seperti sering terlambat masuk kerja, tidak hadir tanpa berita yang 

jelas dan pulang sebelum jam kerja berakhir serta tidak mematuhi peraturan 

atau instruksi yang telah ditetapkan secara formal. 

 Untuk itulah diperlukan analisis mengenai faktor motivasi kerja dan 

disiplin kerja pegawai  sehingga dapat mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa 

saja yang berhubungan dan mempengaruhi motivasi dan disiplin kerja terhadap 

kinerja Polisi Kehutanan, serta dapat memberikan rekomendasi solusi dalam 

upaya meningkatkan kinerja dengan cara memanfaatkan faktor-faktor motivasi 

kerja dan disiplin kerja. Sehubungan dengan hal tersebut maka  diperlukan suatu 

penelitian dalam rangka untuk menganalisis hubungan dan pengaruh motivasi  

dan disiplin terhadap kinerja Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten 

Ketapang.  

 
1.2. Rumusan Masalah 

1. Faktor-faktor  motivasi dan disiplin apa  saja  yang  menyebabkan  kinerja 

Polisi Kehutanan  di Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang menurun? 

2. Apakah terdapat  hubungan dan pengaruh antara motivasi  terhadap kinerja  

Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang ? 

3. Apakah terdapat hubungan dan  pengaruh antara disiplin terhadap kinerja  

Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang ? 
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4. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan 

kinerja  Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang ? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan hasil perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor  motivasi dan disiplin  apa  saja  yang  

menyebabkan  kinerja Polisi Kehutanan  menurun. 

2. Menganalisis  hubungan dan pengaruh antara motivasi dan disiplin terhadap 

kinerja  Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang. 

3. Merumuskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan 

kinerja  Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang.  

 
1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang dalam 

upaya untuk mengelola faktor-faktor  motivasi kerja dan disiplin kerja sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja Polisi Kehutanan terutama dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga teknis dalam bidang 

perlindungan dan pengamanan hutan. Bagi peneliti sendiri diharapkan  

memperkaya bidang ilmu yang dikaji khususnya manajemen sumberdaya 

manusia. Juga diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak berkepentingan 

seperti perusahaan-perusahaan di bidang kehutanan yang memiliki tenaga satuan 

pengamanan hutan agar dapat mengelola motivasi, disiplin dan kinerja 

karyawannya menjadi lebih baik lagi. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada pegawai Dinas 

Kehutanan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat khususnya adalah 

Pegawai Negeri Sipil yaitu  Polisi Kehutanan. Selain itu penelitian ini hanya 

berfokus  pada pengkajian persepsi Polisi Kehutanan mengenai hubungan dan 

pengaruh motivasi dan disiplin terhadap kinerja Polisi Kehutanan secara normatif 

pada Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang berdasarkan teori-teori motivasi, 

disiplin dan kinerja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




