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Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan ilmu 

kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitan berjudul “Analisis 

Pengaruh Motivasi dan Integritas Terhadap Kinerja Polisi Kehutanan Di 

Departemen Kehutanan”.  Penelitian yang telah dilakukan merupakan penelitian 

di bidang Manajemen SumberDaya Manusia dalam upaya meningkatkan kinerja 

pejabat fungsional Polisi Kehutanan di Departemen Kehutanan.  

Kondisi hutan terus  terdegradasi. Sampai dengan tahun 2002 luas 

kawasan hutan yang terdegradasi mencapai luas 59,7 juta hektar, dengan laju 

kerusakan hutan dari waktu ke waktu makin meningkat. Pada periode 2001-2005 

laju kerusakan hutan 2,8 juta hektar per tahun. Kerusakan hutan tersebut dipicu 

oleh berbagai gangguan, diantaranya penebangan liar (illegal logging), 

perambahan hutan dan kebakaran hutan. Secara finansial  gangguan terhadap 

hutan telah merugikan negara sekitar 30 triliun rupiah setiap tahun.  

Dalam menyikapi kondisi tersebut di atas, Departemen Kehutanan selaku 

instansi pemerintah yang diberi mandat melakukan pengelolaan hutan di 

Indonesia, pada periode tahun 2005-2009 telah menetapkan lima kebijakan 

prioritas yang salah satunya adalah pemberantasan pencurian kayu di hutan negara 

dan perdagangan kayu illegal.  

Aparatur kehutanan yang bertugas di lapangan dan merupakan ujung 

tombak dalam pemberantasan pencurian dan perdagangan kayu secara illegal 

adalah Polisi Kehutanan. Namun kegiatan pencurian dan perdagangan kayu secara 

illegal makin meningkat dari waktu ke waktu sehingga banyak orang yang 
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mempertanyakan kinerja Polisi Kehutanan. Kinerja Polisi Kehutanan tidak dapat 

dipisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah motivasi 

dan kompetensi yang dimilikinya.  

Beranjak dari kondisi tersebut penulis berkeinginan untuk mengetahui 

sejauhmana persepsi para Polisi Kehutanan terhadap sumber-sumber motivasi dan 

nilai-nilai integritas yang berpengaruh terhadap kinerjanya. Penelitian bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang apa dan mengapa penulis melakukan 

penelitian, kerangka teoritis apa yang menjadi dasar penelitian, kerangka 

pemikiran dalam rangka pemecahan masalah, serta metodologi penelitian yang 

akan digunakan.   
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