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I.  PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Hutan Indonesia seluas 126,8 juta hektar yang merupakan kelompok hutan 

tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire, mempunyai fungsi utama 

sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Dalam tataran global, 

keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua setelah Columbia 

sehingga keberadaannya perlu dipertahankan. Dari luasan 126,8 juta hektar 

tersebut, terdiri dari 69,9 juta hektar hutan produksi, 22,6 juta hektar hutan 

konservasi dan 34,3 juta hektar hutan lindung (Renstra-KL Dephut Tahun 2005-

2009).  

Selama tiga dekade terakhir, sumberdaya hutan telah menjadi modal utama 

pembangunan ekonomi nasional, yang memberi dampak positif antara lain 

terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong 

pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (2004) 

dalam  Renstra-KL Dephut tahun 2005-2009 menyatakan bahwa devisa sektor 

kehutanan pada Pelita VI 1992 – 1997 tercatat sebesar US $ 16.0 milyar, atau 

sekitar 3,5% dari PDB nasional. Namun kondisi itu makin menurun, dan setelah 

tahun 2003 perolehan devisa dari sektor kehutanan hanya sejumlah US $ 6,6 

milyar atau sekitar 13,7% dari nilai seluruh ekspor non migas. (CIFOR, 2003 

dalam Renstra-KL Ditjen Bina Produksi Kehutanan tahun 2005-2009). 

Penurunan perolehan devisa dari sektor kehutanan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, diantaranya karena adanya pencurian kayu, perdagangan kayu 

dan satwa secara illegal, perburuan liar dan perambahan hutan, kebakaran hutan  
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serta penyelundupan flora dan fauna dilindungi telah merugikan negara baik dari 

aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Kerusakan tersebut makin dipicu dengan 

meningkatnya kebutuhan penduduk terhadap hasil hutan berupa kayu maupun non 

kayu yang mengakibatkan tekanan terhadap kelestarian hutan makin meningkat 

dari waktu ke waktu.  

Sampai dengan tahun 2002 tercatat luas kawasan hutan yang terdegradasi 

adalah 59,7 juta hektar, dengan laju kerusakan hutan dari waktu ke waktu makin 

meningkat, pada periode 2001-2005 laju kerusakan hutan mencapai 2,8 juta hektar 

per tahun.  Gangguan terhadap hutan telah merugikan negara sekitar 30 triliun 

rupiah setiap tahun (disampaikan Tachrir Fathoni, Sekretaris Ditjen PHKA dalam 

Kompas edisi hari Selasa tanggal 9 Januari 2007). Bahkan dalam majalah Tempo 

edisi 25-31 Desember 2006:83 diberitakan bahwa polisi telah menangkap 

tersangka Adelin Lis, pelaku penebangan liar di Balai Taman Nasional Batang 

Gadis, Sumatera Utara. Yang bersangkutan dinyatakan telah merugikan negara 

sekitar 227 triliun rupiah. Penyebab utama kerusakan hutan selain penebangan liar 

juga karena kebakaran hutan yang terjadi hampir tiap tahun. Kerugian negara 

akibat kedua penyebab tersebut di atas sebenarnya akan lebih besar lagi apabila 

dihitung terhadap kerugian keanekaragaman hayati yang punah dan bersifat 

intangible benefit.  

Menyikapi kondisi tersebut di atas, Departemen Kehutanan sebagai 

lembaga yang diberikan mandat melakukan pengelolaan hutan di Indonesia guna 

mencapai visi-misi organisasi telah menetapkan kebijakan-kebijakan prioritasnya. 

Dalam kurun waktu 2005-2009 ada lima kebijakan prioritas Departemen 

Kehutanan yang telah ditetapkan dan salah satu kebijakan tersebut adalah 
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pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal. 

Kegiatan-kegiatan pokok yang mendukung kebijakan prioritas tersebut adalah 

pengamanan kawasan hutan dan penertiban tata usaha hasil hutan. Pemerintah 

sangat serius menangani masalah illegal logging, terbukti dengan ditetapkannya 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan 

Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Indonesia.  

Banyak faktor yang mempengaruhi upaya penanganan kerusakan hutan 

dan hasil hutan, namun faktor yang sangat penting adalah sumberdaya 

manusianya. Dengan demikian diperlukan sumberdaya manusia yang profesional, 

handal dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya. Di 

Departemen Kehutanan, sumberdaya manusia yang berhadapan langsung dengan 

sasaran kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 

adalah Polisi Kehutanan. Peran Polisi Kehutanan sangat penting dalam upaya 

pencegahan dan penanganan kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan 

oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit. Selain itu 

Polisi Kehutanan juga sangat berperan dalam penjagaan dan pengawasan hak-hak 

negara atas hutan dan hasil hutan, mencegah dan memberantas tindak pidana yang 

bersifat kejahatan maupun pelanggaran.  

   Dalam menjalani perannya, Polisi Kehutanan menghadapi pekerjaan 

dengan risiko besar dan berat. Dalam memberantas kegiatan illegal logging Polisi 

Kehutanan sering berhadapan dengan cukong-cukong kelas kakap yang mendapat 

back-up dari oknum tidak bertanggungjawab. Seringkali cukong-cukong tersebut 

melakukan upaya suap kepada Polisi Kehutanan ketika kayu hasil tebangan 

liarnya tertangkap tangan oleh Polisi Kehutanan. Jika upaya suap tidak berhasil 
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maka tindakan intimidasi akan dilakukan, bukan saja kepada Polisi Kehutanan 

tetapi juga kepada anggota keluarganya. Ketika Polisi Kehutanan menangani 

kasus perambahan hutan, seringkali dalam menjalankan tugasnya berhadapan 

langsung dengan masyarakat sekitar hutan yang pada umumnya mempunyai 

tingkat pendapatan dan latar belakang pendidikan rendah sehingga diperlukan 

upaya-upaya persuasif supaya tidak menimbulkan gejolak sosial.  

Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugasnya mendapatkan kompensasi 

finansial langsung berupa gaji dan tunjangan jabatan, namun apabila 

mempertimbangkan risiko pekerjaannya dan lokasi wilayah kerjanya maka 

tunjangan jabatan yang diterima relatif masih jauh dari memadai. Menurut 

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006, tunjangan jabatan fungsional Polisi 

Kehutanan jenjang Pelaksana Pemula (golongan ruang II/a) adalah sebesar Rp. 

183.000,- setiap bulan dan tunjangan jabatan jenjang tertinggi (jenjang jabatan 

Penyelia golongan ruang III/c-III/d) adalah sebesar Rp. 495.000,- setiap bulan.  

Sampai dengan tahun 2006,  jumlah personel Polisi Kehutanan di 

Indonesia adalah sebanyak 7664 orang, yang bertugas di Departemen Kehutanan 

2647 orang dan yang bekerja di Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia adalah  

5017 orang (sumber data Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan). 

Wilayah kerja Polisi Kehutanan Departemen Kehutanan adalah kawasan 

konservasi. Saat ini perbandingan antara luasan kawasan hutan konservasi  yang 

harus diawasi dengan jumlah personel Polisi Kehutanan yang ada menunjukkan 1 

berbanding dengan 10.000 hektar. Adapun pendekatan kebutuhan tenaga Polisi 

kehutanan yang digunakan oleh Departemen Kehutanan adalah satu orang 

berbanding dengan 5000 hektar luasan kawasan hutan sehingga  dibutuhkan 
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sekitar 6000 personel dengan demikian masih terdapat kekurangan personel Polisi 

Kehutanan sekitar 3000 personel Polisi Kehutanan. Kebijakan manajemen 

kepegawaian saat ini adalah zero growth sehingga usulan formasi pegawai baru 

sangat selektif sekali. Dengan kebijakan pemerintah tersebut mengakibatkan 

penambahan jumlah personel Polisi Kehutanan tidak dapat dipenuhi sekaligus 

tetapi dilakukan secara bertahap. Menyikapi kondisi tersebut maka salah satu 

upayanya adalah pemberdayaan Polisi Kehutanan yang ada.  

Pemberdayaan Polisi Kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya 

yang tentunya akan berimplikasi terhadap kinerja organisasi (Departemen 

Kehutanan) khususnya di bidang perlindungan dan pengamanan hutan. Kinerja 

tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik yang mempengaruhinya baik yang 

bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal adalah pengalaman, usia, latar 

belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, kesadaran 

akan tugas, komitmen, dan inisiatif untuk mendapatkan informasi dan inovasi. 

Sedangkan faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah, fasilitas kerja, hubungan 

kerja dengan rekan, gaya kepemimpinan atasan, kompensasi yang diterima. 

Kinerja juga diperngaruhi oleh tingkat motivasi dan kompetensi yang dimiliki 

oleh seseorang. Polisi Kehutanan perlu memiliki motivasi kerja yang besar baik 

yang berasal dari dalam dirinya dan lingkungannya. Motivasi merupakan salah 

satu aspek yang sangat penting dalam menentukan perilaku kerja Polisi 

Kehutanan. Melalui motivasi kerja dapat didorong atau diarahkan perilaku Polisi 

Kehutanan untuk melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan hutan serta 

pengawasan peredaran hasil hutan secara lebih efektif dan efisien.  
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Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya selain harus memiliki 

motivasi kerja juga harus memiliki nilai-nilai integritas yang baik, di mana Polisi 

Kehutanan harus mampu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap 

tugas dan pekerjaannya, selain itu juga harus bersikap lebih mengutamakan 

kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya. Departemen Kehutanan 

melalui kebijakan pengelolaan kepegawaiannya telah menetapkan empat kriteria 

utama aparatur kehutanan, dan integritas merupakan kriteria pertama dari tiga 

kriteria lainnya yaitu profesionalisme, leadership dan mempunyai kemampuan 

bekerja sama (teamwork). Dalam setiap sambutannya Menteri Kehutanan selaku 

pejabat pembina kepegawaian Departemen Kehutanan selalu menekankan bahwa 

integritas merupakan hal yang utama dan sangat penting dimiliki oleh setiap 

aparatur kehutanan karena profesionalisme, leadership dan teamwork  tidak akan 

berarti apabila aparatur kehutanan tidak memiliki nilai-nilai integritas tinggi. 

Dicontohkan apabila aparatur kehutanan belum memiliki nilai-nilai integritas 

maka ada kemungkinan kasus kehutanan tidak akan ditindaklanjuti. Hal ini akan 

mempengaruhi kinerja organisasi (Departemen Kehutanan) karena dipandang 

tidak mampu menangani permasalahan di bidang kehutanan. Pendapat tersebut 

didukung oleh hasil penelitian Ones, et al. (1993) dalam Minarwati (2006) yang 

menunjukkan bahwa integritas merupakan prediksi dari kinerja tingkah laku 

produktif seorang pegawai, di mana pegawai yang berintegritas tinggi akan lebih 

inovatif dan produktif dibandingkan dengan pegawai yang berintegritas rendah 

sehingga akan berimplikasi terhadap kinerja organisasi. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Departemen Kehutanan selaku instansi yang bertugas melakukan 

pengelolaan hutan tentunya berkomitmen ingin menjaga bahkan meningkatkan 

kinerja organisasinya. Indikator kinerjanya antara lain makin terjaganya 

kelestarian hutan dengan tanpa meninggalkan aspek pemanfaatan hutan dan hasil 

hutan, dan upaya pelestarian hutan dapat berhasil apabila gangguan terhadap 

hutan dan hasil hutan makin menurun.  

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa jumlah personel Polisi Kehutanan 

dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang harus diawasi  masih jauh dari 

memadai, namun dengan kebijakan kepegawaian zero growth mengakibatkan 

pengangkatan pegawai sebagai Polisi Kehutanan tidak dapat dipenuhi sebanyak 

3000 personel sekaligus tetapi bertahap. Dengan mempertimbangkan peran Polisi 

Kehutanan sebagai ujung tombak pelaksana penanganan kasus-kasus yang 

berkaitan dengan gangguan hutan maka  upaya pemberdayaan Polisi Kehutanan 

yang ada saat ini merupakan langkah strategis dan efektif.  

Pemberdayaan Polisi Kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya 

dan kinerja dipengaruhi oleh motivasi dan integritasnya. Menteri Kehutanan 

(2006) dengan masih banyaknya kasus tindak pidana kehutanan diduga karena 

kinerja Polisi Kehutanan belum optimal dan dimungkinkan faktor penyebabnya 

adalah masih rendahnya motivasi kerja dan nilai-nilai integritas dari Polisi 

Kehutanan. Motivasi kerja merupakan faktor penting dan menentukan karena 

dengan adanya motivasi kerja yang tinggi akan mampu mendorong atau 

mengarahkan Polisi Kehutanan untuk  melakukan pekerjaannya secara lebih giat 
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lagi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahjosumidjo (1987) bahwa perilaku atau 

penampilan seseorang merupakan fungsi dari motivasi, kemampuan dan persepsi. 

Dalam upaya membentengi diri Polisi Kehutanan dari usaha-usaha suap, 

dan intimidasi pihak-pihak yang melakukan tindakan pidana kehutanan maka 

Polisi Kehutanan harus mempunyai nilai-nilai integritas yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan diasumsikan Polisi Kehutanan yang berintegritas baik 

akan berkinerja optimal. Berkaitan dengan hal ini, maka dipandang perlu untuk 

mengetahui sejauhmana persepsi Polisi Kehutanan terhadap nilai-nilai integritas 

pegawai. 

Dalam upaya peningkatan kemampuan Polisi Kehutanan dipandang perlu 

untuk mengetahui lebih jauh mengenai apa yang menjadi sumber motivasi kerja 

Polisi Kehutanan. Hal ini sejalan dengan pendapat Suwarto (1999), yang 

menyatakan bahwa kinerja merupakan fungsi dari interaksi antara kemampuan 

dan motivasi. Sumber-sumber motivasi bisa berasal dari diri pribadi Polisi 

Kehutanan atau berasal dari lingkungan kerjanya. Dengan dapat diketahuinya 

pendapat Polisi Kehutanan terhadap sumber-sumber motivasi kerja akan lebih 

memudahkan bagi Departemen Kehutanan, selaku organisasi maupun pimpinan 

unit kerjanya untuk melakukan upaya pemberdayaan Polisi Kehutanan, misalnya 

apakah perlu perubahan kebijakan yang mengatur tentang kompensasi, aturan 

kepegawaian, pengaturan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan. Bagi 

pimpinan unit kerja, dengan diketahuinya persepsi Polisi Kehutanan terhadap 

sumber-sumber motivasi akan lebih mendapat gambaran dan cara bagaimana 

mengarahkan Polisi Kehutanan secara lebih efektif dan efisien dalam 

melaksanakan tugasnya.    Selain pendapat tentang sumber-sumber motivasi kerja, 
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perlu juga diketahui mengenai persepsi Polisi Kehutanan dan lingkungan kerjanya 

terhadap kinerja Polisi Kehutanan. Dengan dapat diketahuinya persepsi terhadap 

kinerja Polisi Kehutanan dipandang dapat turut membantu pejabat pengelola 

kepegawaian dalam menentukan kriteria-kriteria penilaian kinerja Polisi 

Kehutanan. Dari uraian di atas, maka hal-hal yang dapat teridentifikasi sebagai 

rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana persepsi Polisi Kehutanan yang mempengaruhi sikap terhadap 

motivasi, nilai-nilai integritas dan kinerjanya? 

2. Apa yang menjadi sumber motivasi kerja Polisi Kehutanan?   

3. Apakah faktor integritas berpengaruh terhadap kinerja Polisi kehutanan? 

4. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Polisi 

Kehutanan?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis persepsi Polisi Kehutanan yang mempengaruhi sikap terhadap 

motivasi, nilai-nilai integritas dan kinerjanya. 

2. Menganalisis sumber-sumber motivasi kerja Polisi Kehutanan. 

3. Menganalisis faktor integritas yang dipandang akan berpengaruh terhadap 

kinerja Polisi Kehutanan. 

4. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan kinerja Polisi 

Kehutanan.  
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1.4.  Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti sebagai sarana untuk menerapkan ilmu manajemen sumberdaya 

manusia yang didapat dan sebagai salah satu syarat kelulusan dari 

Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor. Peneliti saat ini bertugas di Biro 

Kepegawaian Departemen Kehutanan sehingga hasil penelitian sangat 

relevan dan akan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya. 

2. Memberikan masukan bagi Departemen Kehutanan dalam upaya peningkatan 

kinerja Polisi Kehutanan.  

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini tidak melakukan pengukuran motivasi, nilai-nilai integritas 

dan kinerja Polisi Kehutanan melainkan penggalian pendapat atau persepsi Polisi 

Kehutanan terhadap motivasi kerja dan integritas yang dipandang akan 

berpengaruh terhadap kinerjanya. Polisi Kehutanan yang menjadi responden 

adalah Polisi Kehutanan Departemen Kehutanan yang bekerja di Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Departemen Kehutanan dalam bidang koservasi alam dan 

perlindungan hutan.  

Sumber-sumber motivasi dibatasi dengan mengacu pada teori dari 

Herzberg ini dikenal sebagai teori dua faktor atau disebut juga motivation-hygiene 

theory. Teori ini mengatakan bahwa suatu pekerjaan selalu berhubungan dengan 

dua aspek, yaitu: (a) Berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri (job content), dan 

(b) Berhubungan dengan lingkungan kerja (job context).  
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Dalam penelitian ini selain faktor motivasi juga akan dianalisis salah satu 

dari empat kriteria utama aparatur kehutanan yaitu kriteria integritas yang 

dipandang paling berpengaruh terhadap kinerja Polisi Kehutanan dibandingkan 

ketiga kriteria utama lainnya yaitu profesionalisme, leadership dan teamwork. 




