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Abstrak 

Penelitian ini bertujun untuk mengetahui tentang Perbandingan Etos Kerja dan 

Produktivitas Kerja antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer di 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini 

dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan 

jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 434 dan Jumlah Honorer 706. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan berupa observasi, 

wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Narasumber dari penelitian ini 

adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum akan tetapi diwakilkan oleh Kepala Sub. 

Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Honorer pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Ketepatan waktu turun kerja 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) kurang baik, karena masih terlambat dengan 

berbagai macam alasan, seperti jarak rumah yang jauh dari kantor, mengurus 

rumah dan mengantar anak kesekolah. Sedangkan  ketepatan waktu turun kerja 

Pegawai Honorer sudah baik, karena bisa mengatur waktu dan selalu turun 

kerja tepat waktu. Tanggung jawab dalam pekerjaan yang dimiliki Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) masih kurang bertanggung jawab, karena apabila diberikan 

tugas atau pekerjaan masih sering menunda, meminta bantuan bahkan 

melimpahkan kepada bawahan. Sedangkan Pegawai Honorer bertanggung 

jawab dalam pekerjaan, saat mendapatkan pekerjaan atau tugas segera 

diselesaikan sendiri, tidak menunda atau menumpuk pekerjaan. Tingkat absensi 

kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) kurang baik, sering melakukan perizinan 

untuk kepentingan yang bersifat pribadi pada saat jam kerja. Sedangkan 

Pegawai Honorer memiliki tingkat absensi kehadiran yang baik, tidak pernah 

melakukan perizinan. Tingkat perolehan hasil Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

cukup baik, menyelesaikan pekerjaan sesuai perintah dan selesai dengan waktu 

yang telah ditentukan. Sedangkan Pegawai Honorer memiliki tingkat perolehan 
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hasil yang baik, mampu menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dari yang 

ditargetkan, dan selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Kualitas yang 

dihasilkan dalam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS baik, dengan 

banyaknya pekerjaan yang diberikan, hal ini semakin menunjukan kualitas dari 

kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pelayanan yang baik dan tidak ada 

komplain. Sedangkan Pegawai Honorer memiliki kualitas bekerja kurang baik, 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidangnya saja dalam artian hanya 

menguasai bidang itu saja, hal ini dikarenakan pengalaman yang masih 

terbatas. Mood dapat mempengaruhi kualitas kerja Pegawai Honorer, apabila 

mood kurang baik maka kualitas kerja pun akan menurun. Pelayanan yang 

diberikan kurang dibuktikan dengan adanya komplain. Waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan pekerjaan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Honorer sudah baik, karena waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan bersifat situasional, dikarenakan pekerjaan memiliki 

tingkat kesulitan yang berbeda. 

 

Kata Kunci : perbandingan, etos kerja, produktivitas kerja, PNS, pegawai 

honorer. 

 

Pendahuluan 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimatan Timur merupakan kantor 

yang memiliki banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Honorer 

(non PNS) memiliki tugas yang sama yaitu menjalankan dan menyelesaikan 

tugas serta memberi pelayanan kepada masyarakat.  

Pada observasi sementara dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

terkadang beranggapan bahwa PNS lebih senior dan berpengalaman dalam 

pekerjaan, sedangkan Pegawai Honorer yang masih junior dan belum memiliki 

banyak pengalaman dalam pekerjaan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak 

melalaikan tugas dan pekerjaannya, tugas dan pekerjaan yang seharusnya 

diselesaikan sendiri namun dilimpahkan sepenuhnya kepada Pegawai Honorer 

untuk dikerjakan dan diselesaikan dengan baik, sehingga pekerjaan Pegawai 

Honorer menjadi lebih berat, dikarenakan memiliki resiko yang besar. 

Hal yang perlu diperhatikan ialah etos kerja harus dimiliki seorang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer karena berhubungan dengan 

semangat kerja dapat dilihat dari beberapa indikator seperti: 1) Tepat waktu, 2) 

Tanggung jawab, 3) Jujur, 4) Percaya diri. Dilihat dari beberapa indikator 

seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer harus memiliki 

kedisplinan dalam ketepatan waktu pada saat turun kerja maupun dalam 

menjalankan pekerjaan, bertanggung jawab dalam pekerjaan, kejujuran dalam 

bekerja, dan tingkat percaya diri yang akan menunjang keberhasilan dalam 

bekerja.  

Hal yang sering terjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) justru memiliki etos 

kerja dan semangat kerja yang menurun dikarenakan memiliki status pegawai 
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tetap sehingga tidak begitu memperhatikan kedisiplinan dalam pekerjaan yang 

menyebabkan menurunnya kualitas kerja, seperti halnya sering terlambat turun 

kerja bahkan tidak disiplin menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai 

pegawai. Tanggung jawab yang menurun dapat dilihat bagaimana jika 

diberikan tugas terkadang dilimpahkan sepenuhnya kepada bawahan, sehingga 

tanggung jawab dalam pekerjaan tidak diperhatikan. Begitu pula dalam hal 

kejujuran dalam menjalankan pekerjaan terkadang sering disalahgunakan. Serta 

kurang percaya diri sehingga tidak percaya pada hasil pekerjaan yang 

dikerjakan sendiri. 

Pegawai Honorer yang etos kerja dan semangat kerjanya tinggi dan 

masih berstatus pegawai tidak tetap tentunya akan memperhatikan kedisiplinan 

dalam bekerja, dapat dilihat bagaimana seorang Pegawai Honorer akan turun 

kerja lebih awal, dan pekerjaan yang diberikan pun akan dikerjakan dan 

diselesaikan dengan tepat waktu. Tanggung jawab Pegawai Honorer bisa dilihat 

bagaimana ketika diberikan tugas oleh atasan akan dikerjakan dengan baik dan 

amanah. Tingkat percaya diri yang masih tinggi dalam mengerjakan pekerjaan 

sehingga semangat dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan. Seorang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja dengan status pegawai tetap, serta 

mendapatkan gaji pokok dan gaji tunjangan, sedangkan Pegawai Honorer 

bekerja untuk mendapatkan gaji dan status pegawai tetap untuk jangka panjang. 

Dengan demikian inilah faktor penyebab terjadinya perbedaan etos kerja yang 

menyebabkan berbeda pula produktivitas kerja yang dicapai dimana 

produktivitas berkaitan dengan kemampuan atau keahlian seorang tenaga kerja 

dalam menghasilkan sesuatu dalam pekerjaan, serta produktivitas kerja yang 

menyangkut kedisiplinan dalam hal waktu dan tanggung jawab mengenai 

pekerjaan, dan tingkat perolehan maupun kualitas yang dihasilkan, serta 

pelayanan yang diberikan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Honorer. Dengan demikian inilah yang mengakibatkan kualitas antara Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer cenderung berbeda. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Etos Kerja 

Menurut Tasmara (2002 : 73), etos kerja merupakan pertimbangan 

melakukan perbuatan kerja seseorang akan tampak dalam sikap dan tingkah 

lakunya yang dilandaskan pada keyakinan bahwa bekerja itu ibadah, dan ciri 

sebagai berikut yang mencakup disiplin, jujur, percaya diri, tanggung jawab, 

memiliki jiwa wirausaha, mandiri mempertahankan kesehatan dan gizi, 

menjalani komunikasi. Sehingga etos kerja berkaitan dengan ilmu kebaikan dan 

keburukan didalam hidup manusia. Tasmara (2002 : 73) menyatakan ciri-ciri 

etos kerja adalah ; 1)Tepat waktu, 2)Moralitas, 3)Kejujuran, 4)Komitmen, 

5)Kuat pendirian 6)Disiplin, 7)Tanggung jawab, 8)Percaya diri, 9)Kreatif. 

Kemudian etos kerja bisa dikatakan perwujudan sikap seseorang 

melakukan pekerjaan dengan keinginan yang terdapat dalam dirinya dan tidak 
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lupa pula memperhatikan nilai-nilai serta aturan yang berlaku sehingga 

perkerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Etos kerja dapat mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas dalam pekerjaan, diamana seseorang akan merasa 

semangat dan bergairah dalam melakukan pekerjaannya. 

 

Produktivitas kerja 

George J. Washnis dalam buku Productivity Improvement Handbook 

menyatakan “Produktivitas  mengandung dua konsep utama, yaitu efesiensi dan 

efektivitas. Efesiensi mengukur tingkat sumber daya, baik manusia, keuangan, 

maupun alam, yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang 

dikehendaki; efektivitas mengukur hasil dan mutu pelayanan yang dicapai”. 

Menurut Anas (1999 : 15) "Produktivitas kerja adalah selalu 

dihubungkan antara hasil dan masuknya, digunakan untuk menentukan 

efektifitas manajemen dalam pendayagunaan berbagai sumber. Adapun 

menurut Mali (2002 : 7) produktivitas kerja adalah bagaimana menghasilkan 

atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan 

memanfaatkan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu produktivitas sering 

diartikan sebagai rasio antara keluaran dan masukan dan satuan waktu tertentu.  

Teori-teori yang dibahas tentang produktivitas kerja sangatlah bervariasi, 

namun makna pokok dari produktivitas kerja adalah kemampuan atau keahlian 

seorang tenaga kerja dalam menghasilkan sesuatu di dalam pekerjaannya, 

dimana keadaan tersebut dapat tercapai apabila tanaga kerja tersebut mendapat 

perhatian yang besar dari pimpinannya atas segala kebutuhannya. 

 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Pengertian mengenai pegawai,  penulis mengkutip pendapat dari Malayu 

S.P Hasibuan dalam bukunya MSDM (1993 : 13) menyatakan bahwa pegawai 

adalah orang yang menjual jasa (pikiran dan tenaga) dan mendapat kompensasi 

(balas jasa) yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu, dimana mereka 

wajib dan terikat untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak 

memperoleh gaji sesuai dengan perjanjian. 

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1974 j.o UU Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan pengertian Pegawai Negeri Sipil 

adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat 

yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas 

dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 

diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Bab II Pasal 2 tertulis : 

1. Pegawai Negeri terdiri dari : 

a. Pegawai Negeri  Sipil  

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan  
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c. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia 

2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri 

dari : 

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan 

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah 

3. Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pejabat 

yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. 

Penjelasan dari Pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) sebagai berikut : 

a. Pagawai Negeri Sipil Pusat 

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pedapatan dan 

Belanja Negara dan bekerja pada dapartemen, lembaga pemerintah Non 

Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi 

Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepanitiaan pengadilan,atau 

dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. 

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai 

Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan bekerja pada 

pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya. 

Dari paparan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pegawai 

merupakan orang-orang yang ada dalam suatu lembaga pemerintahan atau 

lembaga swasta maupun yang lainnya dan orang-orang tersebut bekerja di 

dalamnya. 

 

Pegawai Honorer 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 mendefinisikan 

Pegawai Honorer pada Pasal 1 ayat (1) bahwa “Tenaga Honorer adalah seorang 

yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam 

pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau 

penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD. 

Pegawai Honorer dalam sebuah instansi pemerintahan dibutuhkan 

keberadaannya guna membantu tugas-tugas pemerintahan. Pegawai Honorer 

mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan meskipun 

pegawai belum memiliki predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena 

belum mengikuti tes penerimaan PNS atau pernah mengikuti tes penerimaan 

PNS namun tidak/belum diterima. 

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pegawai 

Honorer merupakan seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian atau Pejabat lainnya dalam pemerintahan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kesepakatan. Adapun tugas dari Pegawai Honorer yaitu 

membantu jalannya penyelenggaraan pemerintahan pada instansi pemerintahan 

dan penghasilannya menjadi tanggungan APBN atau APBD. 
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Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan 

Timur di kota Samarinda. Waktu yang dibutuhkan penulis untuk melakukan 

penelitian dari bulan Mei 2017 sampai dengan selesai. 

Dalam hal ini yang menjadi Key Informan adalah Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi Kalimantan Timur, serta yang menjadi Informan pendukung 

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang aktif bekerja di Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Pegawai Honorer yang aktif bekerja di 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini 

penulis mengambil jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian secara langsung mengadakan penelitian dilapangan dengan 

mengumpulkan beberapa cara seperti : (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) 

Dokumentasi. 

Untuk menjabarkan atau melukiskan data dan fakta tanpa memberikan 

penilaian, maka penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu : (1) 

Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, (4) Penarikan 

kesimpulan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada dasarnya menjadi seorang pegawai harus mempunyai etos kerja 

yang berkaitan dengan totalitas kepribadian, diartikan sebagai sikap mental 

yang mencerminkan kebenaran dan kesungguhan serta rasa tanggungjawab 

untuk meningkatkan produktivitas kerja, dimana hal ini akan berkaitan dengan 

kualitas dan profesionalisme pegawai itu sendiri.  

Baik atau buruknya pekerjaan yang dilakukan pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Pegawai Honorer ditentukan dari kedisiplinan, kebiasaan kerja dan 

cara kerja, karena hal ini akan mempengaruhi pada kualitas kerja pegawai. 

Dengan demikian kedisiplinan akan mendorong pegawai yang mana 

merupakan aparatur pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab dengan 

baik, sikap disiplin diharapkan menjadi acuan untuk membentuk kesadaran diri 

masing-masing pegawai bahwa tugas dan tanggung jawab akan jauh lebih baik 

jika dikerjakan dengan sikap disiplin sehingga mendapatkan hasil yang baik 

dan optimal. 

Etos kerja dan produktivitas kerja yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Pegawai Honorer dapat dikatakan berhasil apabila memperhatikan : 

Ketepatan waktu turun kerja antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Honorer 

Berdasarkan dari informasi yang peneliti dapatkan dari informan dan key 

informan melalui wawancara langsung, bahwa ketepatan turun kerja antara 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer berbeda dimana Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) turun kerja biasa terlambat dari jadwal yaitu pukul 06.45 s/d 

08.00 wita dikarenakan berbagai macam alasan seperti mengantar anak 
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kesekolah, rumah yang jauh dari kantor, macet bahkan hujan. Sedangkan 

Pegawai Honorer berusaha turun tepat waktu dengan cara turun lebih awal, 

untuk menghindari hambatan-hambatan yang akan terjadi pada saat menuju 

kekantor. 

Tanggung jawab dalam pekerjaan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Honorer 

Tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa dikatakan kurang 

karena pada saat mendapat pekerjaan, lebih sering melimpahkan atau meminta 

bantuan kepada bawahan, sehingga waktu yang digunakan tidak diperhatikan, 

dan lebih memprioritaskan kepentingan lain diluar kepentingan pekerjaan. 

Sedangkan Pegawai Honorer langsung mengerjakan tanpa menunda serta 

melimpahkan pekerjaan yang ada, agar selesai tepat waktu.  

Tingkat absensi kehadiran antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Honorer 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menganggap kehadiran itu penting, akan 

tetapi jika tidak hadir biasanya terlambat memberikan keterangan. Perizinan 

keluar biasanya dilakukan untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan Pegawai 

Honorer beranggapan bahwa kehadiran itu penting, dan kenyataannya Pegawai 

Honorer tidak pernah melakukan prizinan. Melakukan perizinan hanya untuk 

kepentingan dinas atau pekerjaan luar, dan keterangan sudah jelas bersifat 

menjalankan pekerjaan dinas. 

Tingkat perolehan hasil dalam pekerjaan yang dilakukan antara Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer 

Tingkat perolehan hasil dalam pekerjaan Pegawai Honorer lebih baik dari 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) merasa puas 

jika pekerjaan yang dilakukan selesai sesuai waktu yang ditentukan, namun 

penyelesaian pekerjaan hanya berdasarkan pengalaman selama bekerja. 

Sedangkan Pegawai Honorer pada saat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan 

Standar Oprasional Prosedur (SOP), koordinasi, dan prosedur yang ada. 

Pekerjaan bisa dibilang memuaskan apabila terselesaikan lebih dari yang 

ditargetkan dan hasilnya baik dan tepat waktu, kemudian dalam pekerjaan yang 

dilakukan tidak membuat orang terhambat bekerja karena pekerjaan yang 

sedang dikerjakan.  

Kualitas yang dihasilkan dalam pekerjaan yang dilakukan antara Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer memiliki sedikit perbedaan 

dari kualitas pekerjaan dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP). dalam 

menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu harus di analisa, konfirmasi dan 

diperiksa kelengkapannya agar dapat diverifikasi dengan jelas. Jika mendapat 

tugas yang bersifat rumit akan melakukan koordinasi, dan jika tidak selesai 

dikantor akan berinisiatif menyelesaikan dirumah. Keadaan kondusif akan 

sangat mempengaruhi kualitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan 
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Pegawai Honorer pekerjaan yang diselesaikan pun hanya yang berkaitan 

dengan bidangnya saja, kemudian tugas atau pekerjaan yang ada hanya 

diselesaikan pada saat berada di kantor saja, pelayanan yang diberikan masih 

kurang dibuktikan dengan adanya komplain, mood mempengaruhi pekerjaan 

Pegawai Honorer. 

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan antara Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer 

Tidak ada perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Honorer karena pekerjaan atau tugas yang ada diselesaikan dengan baik dan 

secepat mungkin. Akan tetapi masing-masing pekerjaan memiliki tingkat 

kesulitan, jika pekerjaan hanya sebatas persuratan maka tidak memerlukan 

waktu yang lama, namun jika pekerjaan yang bersifat proyek akan memerlukan 

waktu yang cukup lama. Sehingga bisa dikatakan waktu yang dibutuhkan 

pegawai relatif dalam menyelesaikan pekerjaan.  

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan temuan yang didapat dari hasil penelitian di lapangan, pada 

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, maka pada bagian 

ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Ketepatan waktu turun kerja antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Honorer. 

Ketepatan waktu turun kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) kurang baik, 

turun kerja terlambat dari waktu yang ditentukan yaitu jam 06.45 s/d 08.00 

wita, terlambat dengan berbagai macam alasan, seperti jarak rumah yang 

jauh dari kantor, mengurus rumah dan mengantar anak kesekolah. 

Sedangkan ketepatan waktu turun kerja Pegawai Honorer sudah baik, karena 

bisa mengatur waktu dan selalu turun kerja tepat waktu dengan cara turun 

kerja lebih awal agar terhindar dari hambatan yang umum terjadi seperti 

halnya macet. Pegawai Honorer menyadari ketepatan waktu turun kerja itu 

merupakan tanggung jawab dalam pekerjaan. 

2. Tanggung jawab dalam pekerjaan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Honorer. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) kurang bertanggung jawab dalam 

pekerjaan, apabila diberikan tugas atau pekerjaan masih sering menunda, 

meminta bantuan bahkan melimpahkan kepada bawahan. Dalam 

penyelesaian pekerjaan hanya memprioritaskan yang penting, dan biasa 

meninggalkan pekerjaan untuk kepentingan lain diluar pekerjaan. 

Sedangkan Pegawai Honorer bertanggung jawab dalam pekerjaan, pada saat 

mendapatkan pekerjaan atau tugas segera diselesaikan sendiri, tidak 

menunda atau menumpuk pekerjaan. Ketika tidak memahami pekerjaan 

biasanya Pegawai Honorer akan bertanya kepada yang lebih mengerti, tidak 

melimpahkan pekerjaan karena tidak ada wewenang untuk melimpahkan 

pekerjaan kepada pegawai lainnya. 
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3. Tingkat absensi kehadiran antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Honorer. 

Kehadiran pegawai merupakan kewajiban yang harus dilakukan 

kecuali pegawai mengalami hal-hal yang bersifat penting dan hal tersebut 

dapat dipertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan. Tingkat absensi 

kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak baik, sering melakukan 

perizinan untuk kepentingan yang bersifat pribadi pada saat jam kerja, dan 

terlambat memberikan keterangan apabila tidak hadir. Sedangkan Pegawai 

Honorer memiliki tingkat absensi kehadiran yang baik, karena beranggapan 

kehadiran itu sangat penting, sehingga tidak pernah melakukan perizinan, 

terutama izin pada saat jam kerja. 

4. Tingkat perolehan hasil dalam pekerjaan yang dilakukan antara Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer. 

Tingkat perolehan hasil pekerjaan merupakan hasil pengukuran 

tentang seberapa baik pekerjaan yang diselesaikan dengan tepat waktu 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tingkat perolehan hasil yang cukup 

baik, dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya menyelesaikan pekerjaan 

sesuai perintah dan selesai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Penyelesaian pekerjaan hanya berdasarkan pengalaman. Sedangkan Pegawai 

Honorer memiliki tingkat perolehan hasil yang baik, karena mampu 

menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dari yang ditargetkan, dan selesai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Pegawai Honorer menyelesaikan 

pekerjaan berdasarkan koordinasi, dan Standar Oprasional Prosedur (SOP), 

kemudian pekerjaan yang dilakukan tidak membuat orang terganggu. 

5. Kualitas yang dihasilkan dalam pekerjaan yang dilakukan antara Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki memiliki kualitas kerja yang 

baik, ditunjukan dengan penyelesaian tugas-tugas berdasarkan Standar 

Oprasional Pekerja (SOP), sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam 

penyelesaian pekerjaan. Banyaknya pekerjaan yang diterima Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) sehingga hal ini menunjukan kemampuan dari Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). Pelayanan yang diberikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

baik, karena dianggap memudahkan dalam berurusan, sehingga tidak 

membuat orang merasa kesulitan dalam berurusan. Sedangkan Pegawai 

Honorer kualitas kerja masih kurang baik, menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan bidangnya saja dalam artian hanya menguasai bidang itu saja, hal ini 

dikarenakan pengalaman yang masih terbatas. Pekerjaan yang ada hanya 

diselesaikan di kantor, dimana mood dapat mempengaruhi kualitas kerja 

Pegawai Honorer jadi bisa dikatakan apabila mood kurang baik maka 

kualitas kerja pun akan menurun. Pelayanan yang diberikan Pegawai 

Honorer masih kurang dibuktikan dengan adanya komplain. 

6. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan antara Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer. 
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Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan antara 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer sudah baik. Terdapat 

sedikit kesamaan, karena pekerjaan atau tugas yang ada diselesaikan dengan 

baik dan benar serta secepat mungkin. Perbedaan keduanya dimana Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) terkadang menunda pekerjaan, dan Pegawai Honorer 

langsung mengerjakan. Waktu yang dibutuhkan menyelesaikan pekerjaan 

itu situasional, karena setiap tugas dan pekerjaan memiliki tingkat kesulitan 

yang berbeda. Apabila pekerjaan berhubungan dengan persuratan tidak 

begitu memakan banyak waktu, akan tetapi jika pekerjaan tersebut bersifat 

proyek kerja maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis 

paparkan, maka penulis memberikan rekomendasi kepada yang terkait : 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebaiknya lebih bertanggung jawab dalam 

pekerjaan, terutama yang bersifat urusan individu, agar saat terjadi 

kekeliruan dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Untuk perizinana Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memberikan 

keterangan yang jelas. 
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