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I. PENDAHULUAN 
 

 
1.1.  Latar Belakang   

Dengan telah diundangkannya UU. 22 tahun 1999 dan disempurnakan 

dengan UU. 32 tahun 2004, telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar 

terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai konsekwensi logis dari 

perubahan sistem tersebut adalah terjadinya penataan dan penyempurnaan di 

tubuh pemerintah khususnya Pemerintah Daerah.  

Secara teoritis ada beberapa komponen yang membentuk pemerintahan 

daerah yaitu adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, adanya 

kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada 

daerah, adanya personil yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas untuk 

menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang 

bersangkutan, adanya sumber-sumber keungan untuk membiayai pelaksanaan 

otonomi daerah, adanya unsur-unsur perwakilan rakyat, adanya manajemen 

pelayanan umum agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan 

akuntabel. Elemen tersebut secara integrasi merupakan suatu sistem yang 

membentuk pemerintahan daerah, maka penataan pemerintah daerah akan selalu 

berkaitan dengan penataan elemen-elemen tersebut yang bersifat terpadu dan 

menyeluruh. Dari hal tersebut, maka lahir suatu gagasan bahwa dalam 

menjalankan tugasnya Pemda harus mampu bertindak ekonomis, efektif, efisien, 

dan akuntabel. 

Ekonomis mengandung makna, bagaimana Pemda mampu menjalankan 

urusan otonominya dengan berbagai pertimbangan ekonomis yaitu memilih dari 
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berbagai alternatif yang terbaik dari sudut total pembiayaan. Gambaran yang 

paling aktual dari pengertian ekonomis tersebtu adalah adanya kemampuan 

Pemda untuk membuat pilihan antara sektor publik atau sektor priva t atau 

kombinasi keduanya dalam menjalankan urusan otonominya.   

Efektif bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemda 

dapat mencapai sasaran yang direncanakan. Untuk itu perlu disepakati terlebih 

dahulu standar efektifitas yang diinginkan. Sasaran ataupun tujuan yang ingin 

dicapai oleh Pemda haruslah terukur dan ada standar yang jelas. Tujuan yang 

ingin dicapai dalam kontek efektif ini adalah bahwa Pemda menjadi peka dalam 

menentukan tujuan atau sasaran dari setiap urusan otonomi yang 

dilaksanakannya. Adanya sasaran yang jelas tersebut akan menunjukan 

sejauhmana Pemda dapat menangkap aspirasi dan mengartikulasikan tuntutan dan 

dukungan mansyarakat daerah yang bersangkutan. 

Efesiensi berarti bahwa output yang dihasilkan dari setiap 

penyelenggaraan urusan otonomi tercapai dengan inputs yang nominal. Tujuan 

yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan citra bahwa Pemda akan selalu 

hemat dalam mempergunakan sumber daya dengan baik yang berupa pegawai, 

uang, peralatann dan tata kerja dalam menjalankan tugas pokok.  

Akuntabel berarti bahwa Pemda mengutamakan kepentingan warganya 

dengan jalan mempertaggungjawabkan pelaksanaan otonominya kepada 

masyarakat melalui DPR. Adanya pendidikan politik yang baik  akan mencegah 

terjadinya gerakan separatisme dalam masyarakat karena perbrdaan etnis, agama, 

suku, bahasa maupun tingkat ekonomi dan pendidikan.  
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Kabupaten Siak merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten 

Bengkalis. Dalam membenahi diri sebagai kabupaten baru, Kabupaten Siak telah 

memiliki unit-unit pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat lengkap 

berupa dinas-dinas, badan, dan bagian-bagian yang di koordinir oleh seorang 

Sekretaris Daerah.  Untuk menjalankan roda pembangunan maka Kabupaten Siak 

mempunyai visi dan misi sebagai dasar arah pembangunan, visi Kabupaten Siak 

adalah “Terwujudnya Kabupaten Siak sebagai pusat budaya melayu di Riau 

didukung oleh agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju dalam 

lingkungan masyarakat yang agamis sejahtera tahun 2020”. Untuk mewujudkan 

visi tersebut maka didukung pilar-pilar pembangunan berupa misi. Misi 

Kabupaten Siak adalah “(1). Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya 

manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan nilai-nilai budaya melayu, (2). 

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah demi terwujudnya 

kepemimpinan yang baik (good governance), (3). Memberdayakan masyarakat 

dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur 

perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis dan 

agroindustri, (4). Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang 

mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan 

daerah yang berkelanjutan”. 

Dengan demikian diharapkan Pemerintah Kabupaten Siak dapat 

menjalankan roda pembangunan yang berkesinambungan dan berkeunggulan 

dengan kemampuan APBD yang relatif besar. Pembangunan yang dilakukan 

hendaknya menjadi proyeksi dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Siak yang 
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selama ini termarginalkan oleh suatu sistem pemerintahan sentralistik. Dengan 

pemahaman demikian masyarakat sangat mengharapkan perubahan-perubahan 

dan pemberdayaan oleh Pemerintahan sebagai subjek dan objek pembangunan. 

Selanjutnya diharapkan dengan komposisi pemerintahan yang ada dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu perangkat daerah dalam 

jajaran lingkungan Pemerintah Daerah adalah Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan 

merupakan salah satu dinas penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) melaui 

dana perimbangan yang berasal dari provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana 

reboisasi (DR) serta retribusi peredaran hasil hutan (RPHH). Dipandang dari sisi 

kontribusi terhadap lingkungan, Dinas Kehutanan berperan dalam pengelolaan 

lingkungan melalui kegiatan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, 

penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan. Kontribusi Dinas Kehutanan 

yang begitu besar dalam penyumbang PAD dan konservasi sumberdaya alam, 

sudah barang tentu ditentukan oleh kinerja para pegawainya yang menjalankan 

sistem pekerjaan dilingkungan Dinas Kehutanan sehingga kinerja para pegawai 

sangat diperlukan dalam mengelola kebijakan dalam kerangka pekerjaannya. 

Namun demikian penerimaan daerah dari sektor kehutanan belum maksimal. Hal 

ini ditandai dengan penerimaan RPHH yang tidak pernah mencapai target. 

Sebagai contoh penerimaan RPHH tahun 2004 sebeasar Rp. 8.883.451.921,- 

sedangkan target penerimaan sebesar Rp. 10.284.598.445,-, penerimaan RPHH 

tahun 2005 sebesar Rp. 9.586.892.335,- sedangkan target penerimaan RPHH 

tahun 2005 sebesar Rp.10.330.601.628,-, penerimaan RPHH tahun 2006 sebesar 

Rp. 10.311.459.222,-. Sedangkan target penerimaan sebesar Rp. 10.972.486.970,  
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1.2. Identifikasi Masalah 

Komposisi Dinas Kehutanan secara garis besar sangat lengkap. Dengan 

demikian Dinas Kehutanan  diharapkan mampu menjalankan misi yang telah 

disusun dalam rencana strategi daerah jangka pendek maupun jangka panjang. 

Visi Dinas Kehutanan Kabupaten Siak adalah “Terwujudnya kelestarian fungsi 

hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, memperkuat ekonomi masyarakat 

serta mendukung perekonomian Kabupaten Siak”. Sedangkan misinya adalah 

“(1). Memantapkan kawasan hutan, (2). Terciptanya kelestarian hutan, (3). 

Optimalisasi fungsi hutan, (4). Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam 

pembangunan kehutanan”.   

Dari visi dan misi Dinas Kehutanan sangatlah jelas bahawa cita-cita dan 

arah pembangunan sektor kehutanan adalah berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat akan fungsi hutan itu sendiri. Namun demikian, visi, misi, dan 

kompleksitas komposisi yang ada pada Dinas Kehutanan tidak sepenuhnya 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini disebabkan karena masih 

rendahnya kinerja pegawai Dinas Kehutanan. Pencapaian Kinerja merupakan hal 

penting dalam keberhasilan menjalankan visi dan misi Dinas Kehutanan 

Kabupaten Siak yang pada akhirnya dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten 

Siak. Dalam pencapaian kinerja, pada kenyataannya sangat dipengaruhi faktor-

faktor internal Dinas Kehutanan Kabupaten Siak berupa faktor budaya. Faktor 

kepuasan kerja, komitmen kerja dan kinerja pegawai sangat menentukan tingkat 

keberhasilan dalam pencapaian kinerja dinas secara keseluruhan. Hal ini 

disebabkan karena hubungan interaksi pegawai mampu mengarahkan perilaku 

pegawai sebagai kepuasan kerja, komitmen kerja, dan kinerja yang pada akhirnya 
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menjadi hal penentu dalam pencapaian kinerja pegawai Dinas Kehutanan secara 

maksimal.  

1.3. Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan batasan masalah , maka dapat dijelaskan rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah karakteristik demografi pegawai Dinas Kehutanan. 

b. Bagaimanakah tingkat kepuasan kerja, tingkat komitmen kerja, dan kinerja 

pegawai ? 

c. Bagaimanakah hubungan antar variabel kepuasan kerja, komitmen kerja, dan 

kinerja pegawai ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan gambaran 

tentang kepuasan kerja, komitmen kera, dan kinerja pegawai. menganalisa 

pengaruhnya terhadap kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yaitu : 

a. Menganalisis karakteristik demografi pegawai Dinas Kehutanan 

b. Menganalisis tingkat kepuasan kerja, tingkat komitmen kerja, dan kinerja 

pegawai. 

c. Melihat hubungan antar variabel kepuasan kerja, komitmen kerja, dan kinerja 

pegawai. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Melihat kondisi Dinas Kehutanan dengan kompleksitas permasalahan 

yang ada, maka penulisan ini dibatasi secara spesifik pada : 

a. Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. 
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b. Kepuasan kerja. 

c. Komitmen Kerja. 

d. Kinerja Pegawai. 

1.6. Manfaat Penelitian 

 Penelitian tentang “Analisis Kepuasan Kerja, Komitmen Kerja dan 

Kinerja Pegawai Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Siak” diharapkan dapat 

memberikan manfaat : 

a. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan pada Dinas Kehutanan 

Kabupaten Siak. 

b. Meningkatkan pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu manajemen 

khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia pada kantor dimana tempat 

penulis bekerja. 

c. Menjadi bahan referensi bagi penelitian lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




