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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis Studi 

Tentang Semangat Kerja Dan Produktivitas Pegawai Menurut Penerapan 

Sasaran Kerja Pegawai Di Kantor Camat Long Hubung Kabupaten Mahakam 

Ulu. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data pada 

penelitian ini bersumber dari kantor Kecamtan Long Hubung Kabupaten 

Mahakam Ulu. dengan teknik Purposive Sampling dan jumlah key informan 1 dan 

informan adalah 8 orang, Selanjutnya data penelitian ini di peroleh dengan 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik observasi, 

wawancara dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penelitian ini. Teknik 

analisis yang digunakan adalah teknik analisi data model interaktif. Temuan dari 

penelitian ini adalah bahwa di kantor kecamatan Long Hubung pegawai sudah 

cukup baik dalam semangat kerja, akan tetapi masih perlu di maksimalkan lagi 

seperti peningkatan sumber daya manusia yang pada kantor Kecamatan long 

Hubung dan hal yang penting adalah tingkat kedisiplinan kerja pegawai, karena 

ada oknum-oknum yang masih belum atau kurang kedisiplinan pada diri mereka. 

Apabila pegawai dapat melaksanakan kedisiplinan maka dalam menjalankan 

suatu pekerjaan akan terasa nyaman dalam pelaksanaannya agar produktifitas 

pegawai baik. 

 

Kata kunci : semangat kerja, produktifitas, sasaran kerja pegawai (SKP). 

 

Pendahuluan 

Kecamatan merupakan SKPD kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah 

kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Disetiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dipemerintahan, aparatur pemerintah atau 

yang sering disebut sebagai pegawai merupakan aset penting yang wajib mereka 

jaga. Salah satu dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dapat di lakukan 

melalui hal yang bisa memotivasi pegawai untuk semangat dan bertanggung 

jawab terhadap pekerjaannya. Peraturan Pemerintah (PP) yang di keluarkan antara 

lain: PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 

Sipil, yang mewajibkan seiap Pegawai Negeri Sipil Menyusun Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP). 
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Kantor Kecamatan Long Hubung merupakan salah satu instansi yang 

terdapat di Wilayah Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, yang 

terdiri dari beberapa kampung (desa/kelurahan) yang berada didalam wilayah 

administrasi Kecamatan Long Hubung yang diantaranya ialah Kampung 

Memahak Teboq, Sirau, Matalibaq, Sp 1, Sp 2, Lutan, Datah Biang, dan Long 

Hubung. Dari hasil pengamatan sementara, adapun fenomena yang didapatkan 

penulis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP), terjadi di wilayah administrasi Kecamatan Long Hubung yang 

dalam hal ini ialah di instansi Kantor Kecamatan Long Hubung itu sendiri, 

fenomena tersebut diantara ialah banyak aparatur sipil pemerintahan memiliki 

permasalahan yang berkaitan dengan semangat kerja sehingga tidak produktif dan 

belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) PNS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

 

Keranga Dasar Teori 

Semangat Kerja 

Semangat kerja adalah sikap mental dari individu atau kelompok yang 

menunjukkan kegairahan untuk melaksanakan pekerjaannya sehingga mendorong 

untuk mampu bekerja sama dan dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya 

dengan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

Untuk membahas tentang semangat kerja maka ada banyak para ahli memberikan 

defenisi semangat kerja dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Melayu SP. 

Hasibuan (2010:76) mengemukakan bahwa semangat kerja adalah keinginan dan 

kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaanya dengan baik serta berdisiplin 

untuk mencapai produktifitas yang maksimal. Semangat kerja akan merangsang 

seseorang untuk berkarya dan berkreativitas dalam pekerjaan. Semangat kerja 

merupakan sikap individu untuk melakukan pekerjaan dengan giat, bekerja sama, 

berdisiplin, bertanggung jawab sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan 

lebih cepat dan lebih baik, maka dapat dikatakan bahwa semangat kerja sangat 

berkaitan dengan suasana atau Keadaan dimana sikap dan perasaan dari seseorang 

atau kelompok orang yang merasa terikat untuk melakukan pekejaannya. 

Pentingnya semangat kerja dapat dilihat sebagai bagian fundamental dari 

kegiatan manajemen sehingga sesuatu dapat ditujukan kepada pengarahan potensi 

dan daya manusia dengan jalan menimbulkan, menghidupkan, menumbuhkan 

tingkat keinginan yang tingga serta kebersamaan dalam menjalankan tugas 

perorangan maupun. 

 

Prouktifitas 

Organisasi baik berbentuk kedinasan maupun lainnya akan selalu berupaya 

agar para anggota atau pekerja yang terlibat dalam kegiatan organisasi dapat 

memberikan prestasi dalam bentuk produktivitas kerja yang tinggi untuk 

mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan. Sedarmayanti (2001:57) 

mengutarakan bahwa produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau 



Studi Tentang Semangat Kerja dan Produktifitas Pegawai (Belawan) 

 

 

151 

meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan 

sumber daya secara efisien. Oleh karena itu produktivitas sering diartikan sebagai 

rasio antara keluaran dan masukkan dalam satuan waktu tertentu. Berdasarkan 

pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum produktivitas 

diartikan sebagai perbandingan antara apa yang dihasilkan (output) dan masukkan 

(input). Secara khusus produktivitas dapat diartikan kemampuan untuk 

menghasilkan sesuatu yang meliputi peningkatan efisiensi dan kecepatan 

mengasilkan suatu produk yang merupakan hasil gabungan efektifitas, efisiensi 

dan keekonomian. 

 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)   

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah 

merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat 

pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. 

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sasaran Kerja 

Pegawai atau yang disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan 

dicapai oleh seorang PNS. Rencana kerja yang dimaksud adalah Rencana Kerja 

Tahunan atau yang disingkat dengan RKT yaitu rencana yang memuat kegiatan 

tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan 

program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Target adalah jumlah 

beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Penyusunan 

Sasaran Kerja Pegawai harus jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai, dan 

memiliki target waktu. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus 

dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.  

 

Metode Penelitan 

Berdasarkan sifat dan penelitian yang penulis akan teliti dalam penelitian ini 

yaitu Studi tentang Semangat Kerja dan Produktivitas pegawai menurut 

Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Kantor Camat Long Hubung 

Kabupaten Mahakam Ulu, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif, suatu metode penelitian deskriptif (descriptive research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran 

deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif, dimaksudkan untuk eksplorasi 

dan klarifikasi mengenai suatu kejadian serta bentuk-bentuk fenomena atau 

kenyataan sosial dengan mendeskripsikan permasalahan atau kejadian serta 

bentuk-bentuk fenomena yang menjadi variable penelitian. Sampling dan jumlah 

sampel ysang diambil adalah 9  key informan 1 dan informan adalah 8 orang yang 

merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebanyak 9. Dalam penulisan ini penulis 

mengumpulkan data dengan menggunakan teknik penelitian Field Work Research 

dalam penelitian lapangan penulis secara langsung berhadapan langsung dengan 

obyek yang diteliti, antara lain :  (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi.  
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Hasil Penelitian dan Pembahasan   

Bagaimanakah Hubungan Semangat Kerja Sama Antar Pegawai Dalam 

Mencapai Semangat Kerja Pegawai Dalam suatu instansi dalam Bekerja sangat 

dibutuhkan hubungan kerja sama antar pegawai, sehingga dalam pencapaian 

kinerja pada pegawai dalam kantor Kecamatan Long Hubung mencapai kinerja 

yang baik sehingg sehingga dengan demikian untuk mencapai kinerja yang baik 

sangat di butuhkan semangat kerja sama antar pegawai. 

Mengenai hal itu Bapak Yordanus Dani Selaku Camat long Hubung 

memberian penjelasan kepada penulis, bahwa : 

“sesuai dengan tugas pokok para pegawai, dimana output nya adalah 

pencapaian kinerja organisasi atau kecamatan untuk mencapai kinerja yang 

baik sehingga memerlukan kerja sama sehingga output dapat tercapai”. 

(Wawancara 27 September 2017) 

Hal senada dengan penyataan dari Bapak Yordanus Dani selaku Camat Long 

Hubung, hal sama juga di kemukakan oleh Bapak Dwi Tugas Irianto selaku 

sekertaris camat yaitu : 

“Menurut saya Baik, selalu koordinasi dengan bawahan dalam pekerjaan 

sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat terlaksana sesuai 

dengan harapan yang baik sehingga dalam pencapain nya dapat mencapai 

hasil yang sempurna dari pekerjaan yang di laksankan oleh pegawai”. 

(Wawancar 27 September 2017) 

Berdasarkan dari keterangan Bapak Yordanus Dani Selaku Camat dengan 

bapak Dwi Tugas Irianto Seketaris Camat mengetakan sudah bisa dikatakan baik, 

Dengan demikian hal yang sama dikemukakan oleh ibu Bulan Lik selaku 

Kasubbag umum Bahwa : 

“menurut saya baik, dalam pekerjaan yang dilakukan dan juga para 

pegawai selalu berkoodinasi apa bila mereka tidak bisa mengerjakan tugas 

yang diberikan atasan mereka langsung bertanya kepada mereka yang 

pernah ngalami pekerjaan yang dahulu seperti apa”.(Wawancar 27 

September 2017) 

Setelah melakukan dengan Ibu Bulan Lik selaku Kasubbag Umum,  penulis 

juga melakukan wawancara dengan Bapak Budi Rosandi Kasubbag Perencanaan 

Program dan Keuangan yang mengatakan yaitu 

“Hubungan selama ini baik antar pegawai dan juga selalu koordinasi baik 

itu atasan dan juga sesama bawahan nya sehingg dalam pelaksanaan tugas 

pokok sesuai dan juga terarah dan baik sesuai dengan harapan”. (Wawancara 

27 September 2017) 

Hal lain di kemukan oleh Ibu Aponela Husun selaku Jabatan Fungsional 

Penyuluhan KB mengenai bagai mana hubungan kerja sama antar pegawai dalam 

mencapai semangat kerja bahwa: 

“baik-baik saja saling membantu antar pegawai apa bila mereka tidak 

mengerti sehingga melalui itu semangat kerja dapat timbul apa bila ada nya 

kerja sama tersebut”.(Wawancara 28 September 2017) 
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Dari hasil penelitian yang penulis dapat kan di lapangan bahwa kerja sama 

pegawai dalam mencapai semangat kerja pegawai sudah cukup baik di karena kan 

pegawai dikantor camat Long Hubung  sudah merasa bahwa kerja sama sebagai 

dorongan untuk mencapai semanagt kerja pegawai untuk itu kerja sama sangat 

mempengaruhi semangat kerja pegawai. 

Bersasrkan Aturan-aturan Dalam Disiplin Kerja Pegawai Sudah 

Menumbuhkan Kesadaran Pegawai Untuk Memiliki Semangat Kerja.Didalam 

aturan-aturan setiap pegawai harus memiliki tingkat kedisiplinan dalam bekerja 

agar pegawai taat pada aturan agarr mereka mengerti pada setiap pekerjaan dan 

tanggung jawab terhadap pekrjaan sesuai dengan tupoksi mereka. 

Mengenai hal itu Bapak Yordanus Dani Selaku Camat long Hubung 

memberian penjelasan kepada penulis, bahwa : 

“Menurut saya, jelas harus ada aturan, aturan harus dibuat untuk 

menumbuhkan kesadran apa itu aturan eksternal maupun internal yang 

dibuat dalam aturan itu ada sanksi rewed atau penghargaan”.(wawancara 27 

september 2017) 

Hal senada dengan penyataan dari Bapak Yordanus Dani selaku Camat Long 

Hubung, hal sama juga di kemukakan oleh Bapak Dwi Tugas Irianto selaku 

sekertaris camat yaitu : 

“Menurut saya iya aturan yang menentukan disiplin sangat di perlukan, 

karena agar menumbuhkan kesadaran bagi setiap pegawai yang ada di kantor 

kecamatan ini dalam pekerjaan agar mereka memiliki semangat untuk 

bekerja dan takut akan aturan”.(wawancara 28 september 2017) 

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Dwi Tugas Irianto selaku 

Sekertaris Camat, penulis juga melakukan mewawancari Ibu Theresia Buaq 

Selaku kasih Pelayanan Umum yang berpendapat Bahwa : 

“Menurut saya benar yang dimana aturan ini dapat menumbuhkan 

kesadaran tiap pegawai, tetapi berdasarkan laporan aturan masih banyak yg 

belum disiplin, dari segi ketepatan kerja, penyelasaian kerja blm tepat 

waktu”(wawancara 28 september 2017) 

Dari hasil penelitian yang penulis dapat kan di lapangan bahwa kerja sama 

pegawai dalam mencapai semangat kerja pegawai dalam mencapai disiplin sangat 

diperlukan, untuk mencapai itu semua pegawai harus dapat mengikuti aturan-

aturan dikantot Camat Long Hubung yang dimana untuk menumbuhkan 

kesadaran setiap pribadi pegawai dalam kedisiplinan dalam bekerja. 

Berdasarkan Tupoksi dan Managemen Kepegawaian yang ada dan 

diterapkan pada instansi Kecamatan Long Hubung, apakah pegawai memiki 

kepuasan dalam pekerjaannya.Berdasarkan kepuasan setiap pegawai dalam 

tupoksi dan managemen yang dalam memeperoleh kepuasan dari pekerjaannya 

akan mempetahankan setiap pekerjaannya, sehingga hubungan kepuasan kerja 

dengan semangat kerja akan saling menyatu dan akan menumbuhkan kepuasan 

terhadap pekerjaan tersebut. 

Seperti yang katakan oleh Bapak Yrdianus Dani selaku Camat Long Hubung: 
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“Menurut saya puas sesuai tupoksi yang baru sebagai camat merupakan 

tantangan dan pengalaman baru bagi saya untuk kedepan nya karena ini 

tugas dan sekaligus tantang untuk saya”.(Wawancara 27 september 2017) 

Hal senada pun di kemukakan oleh Bapak Dwi Tugas Irianto selaku 

Sekertari Kecamatan Long Hubung : 

“menurut saya puas karena setiap pegawai akan puas bila bekerja sesuai 

tupoksi mereka masing-masing dan mempunyai semangat pada diri 

mereka”.(Wawancara 28 september 2017) 

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Dwi Tugas Irianto selaku 

Sekertaris Camat long Hubung, penulis juga melakukan mewawancari Ibu 

Theresia Buaq Selaku kasih Pelayanan Umum yang berpendapat Bahwa : 

“menurut saya puas terhadap pekerjaan yang saat ini saya jalanani saat ini 

dan pasti nya ada kendala yang pernah terjadi tetapi bisa saya 

atasi”.(Wawancara 27 september 2017) 

Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis dilapangan bahwa hampir 

semua informant beranggapan hal yang sama untuk itu penulis melihat dan 

menilai bahwa dalam kepuasan dalam pekerjaan ada pada pegawai. 

Oleh karena itu ada sebagian informant yang berbeda pendapat, yang 

disampai oleh Bapak Budi Rosandi Selaku Kasubbag Perencanaan Program dan 

Keuangan kecamatan Long Hubung bahwa : 

“sebagai kepegawaian yang memahami tupoksi dan menejemen emang 

ada kepuasan tetapi ada sebagian orang yang mengambil tupoksi pegawai 

sehingga dalam pegawai dalam tupoksi dan menejemen beulm mencapai 

sepenuh nya karena berkaitan arti pengertian tuposi pegawai 

tersebut”.(Wawancara 27 september 2017) 

Dari semua pendapat yang ada tidak semua beranggapan hal yang sama ada 

juga beberapa pegawai tidak sependapat dengan yang lain nya, oleh karena itu 

penulis melihat bahwa masih ada beberapa pegawai pada kantor Camat Long 

Hubung yang belum maksimal. 

Sebagai pegawai negri sipil apakah jaminan hari pensiun PNS, menjadi 

jaminan akan rasa aman yang diukur (dilihat) dari tingkat produktivitas kerja 

pegawai. Hari pensiun sudah menjadi kewajiban pegawai yang tidak bekerja dan 

jaminan hari pensiun ini sudah seharus dengan ada nya jaminan tersebut dengan 

begitu pegawai akan memiliki semangat daalm bekerja nya. 

Seperti yang katakan oleh Bapak Yordianus Dani selaku Camat Long 

Hubung : 

“dengan adanya jaminan hari pensiun akan memberikan keamaan dan 

saya akan berusaha untuk bekerja dengn sebaik agar tidak di PHK dihari 

pensiun saya akan di berikan uang hari pensiun”.(Wawancara 27 

September 2017) 

Hal senada pun di kemukakan oleh Bapak Dwi Tugas Irianto selaku 

Sekertari Kecamatan Long Hubung : 
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“menurut saya betul karena apa bila pegawai produktif maka akan 

menimbulkan semangat kerja pada pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaan nya“.(Wawancara 28 september 2017) 

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Dwi Tugas Irianto Selaku 

Sekertaris Kecamatan long Hubung, penulis juga melakukan mewawancari Ibu 

Bulan Lik selaku Kasubbag Umum yang berpendapat Bahwa : 

“menurut saya kalo jaminan masa tua pasti ada, rasa aman pasti ada 

selama pekerjaan yang kita lakukan itu ikhlas dan baik sesama rekan kerja 

maupun atasan”.(Wawancara 28 September 2017) 

Dari hasil penelitian yang penulis dapat kan di lapangan bahwa keaman 

pegawai dalam jaminan hari pensiun menjadi akan rasa aaman untuk mecapai 

semangat kerja pegawai sudah cukup baik di karena kan pegawai dikantor camat 

Long Hubung sudah merasa bahwa Keaman dalam jaminan hari pensiun sebagai 

dorongan untuk mencapai semanagt kerja pegawai untuk itu kerja sama sangat 

mempengaruhi semangat kerja pegawai. 

Apakah Rasa Aman dalam Lingkungan Kerja Menjadi Faktor Penentu 

Dalam Semangat Kerja.Rasa aman di tempat kerja adalah suasana perasaan yang 

tenang pada saat pegawai melaksanakan tugas-tugasnya di ruangan kerja. apabila 

di dalam ruangan kerja atau dilingkungan tempat kerja tidak terjamin 

keamanannya dan sering terjadi pencurian, maka pegawai tidak akan dapat 

berkonsentrasi dengan baik di dalann melaksanakan tugas-tugasnya. 

Seperti yang katakan oleh Bapak Yordianus Dani selaku Camat Long 

Hubung : 

“iya jelas sehingga kita dapat bekerja dengan tenang konsentrasi 

semangat dan produktif apabila Lingkungan Kerja tidak bising dan tidak 

ribut".(Wawancara 27 September 2017) 

Hal senada pun di kemukakan oleh Bapak Budi Rosandi selaku Prancanaan 

Program dan Keuangan Long Hubung bahwa : 

“Menurut saya Betul karena faktor utama dalam semangat kerja PNS 

karena kalo ada kericuhan keributan mengurangai semangat kerja pegawai 

kerena kecemburuan PNS”.(Wawancara 28 September 2017) 

Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Bulan Lik selaku Kasubbag 

Umum Kecamatan long Hubung, penulis juga melakukan mewawancari Ibu 

Theresia Buaq selaku Kasi Pelayanan Umum yang berpendapat Bahwa : 

“Pasti ketika rasa aman saat berkerja maka segala sesuatu dapat kita 

lakukan dengan baik, apabila lingkungan nya baik kita dapat bekerja 

dengan konsentrasi dan tenang”.(Wawancara 27 September 2017) 

Dari hasil penelitian yang penulis dapat kan di lapangan bahwa lingkungan 

kerja pegawai menjadi faktor penentu akan rasa aman untuk mencapai semangat 

kerja pegawai sudah cukup baik di karena kan pegawai dikantor camat Long 

Hubung sudah merasa bahwa rasa aman ditempat kerja sebagai dorongan untuk 

mencapai semangat kerja pegawai. 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 6, Nomor 2,  2018: 149-160 

 

 

156 

Berdasarkan dengan stansar kerja pegawai, apakah mutu pekerjaan yang 

dihasilkan sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan dengan standar 

kerja pegawai dalam menentukan mutu dari setiap kinerja pegawai bekerja apakah 

hasil-hasil ketentuan dari pekerjaan tersebut sudah baik apa tidak karena mutu 

dari setiapa pegawai sangat menentukan sekali dari ketentuan pekerjaan tersebut. 

Seperti yang katakan oleh Bapak Yordianus Dani selaku Camat Long 

Hubung : 

“Menurut saya sedang karena latar belakang pendidikan, kemampuan 

keterampilan masih terbatas namun sudah upayakan untuk dioptimal kan 

SDM yang suatu dan melakukan peningkatan SDM yang masih kurang 

melalui diklat dan bimbingan teknis atau bimtek”(Wawancara 27 

September 2017). 

Hal senada pun di kemukakan oleh Bapak Budi Rosandi selaku Kasubbag 

Perencanaa Program dan Keuangan Kecamatan Long Hubung : 

“kalo dikatakan setandar belum bisa mencapai tapi belum bisa diikatakan 

samapai titk sempurna karena masih banyak para PNS yang belum Mempunya 

SDM yang begitu mencancapai pada titik sempurna dan masih memerlukan 

SDM-SDM PNS itu harus mengikuti diklat atau pelatin untuk menambah 

wawasan PNS” (Wawancara 28 September 2017). 

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Budi Rosandi selaku 

Kasubbag Perencanaa Program dan Keuangan Kecamatan Long Hubung, penulis 

juga melakukan mewawancari Ibu Theresia Buaq seklaku Kasi Pelayanan Umum 

yang berpendapat Bahwa : 

“Masih belum, karena masih banyak perubahan kebijakan yang belum 

di pahami oleh setiap pegawai sehinngga hasil nya pun kurang 

maksimal”. (Wawancara 28 September 2017) 

Dari hasil penelitian yang penulis dapat kan di lapangan bahwa Standar 

Kerja pegawai menjadi faktor penentu dalam mencapai mutu setiap pekerjaan 

pegawai sehingga mencapai Kualitaas kerja pegawai untuk itu pegawai dikantor 

camat Long Hubung masih belum maksimal dan perlu peningkatan kedepannya 

agar lebih maksimal dalam mencapai hasil yang yang teleh ditentuakan. 

Berdasrkan dengan standar kerja pegawai, apakah pekerjaan yang dihasilkan 

sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan dengan standar kerja setiap 

pegawai wajib bekerja berdasarkan standar kerja pegawai, agar sesuai dengan 

pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

sehingga kedapan nya pegawai dapat bekerja lebiyh baik. 

Seperti yang katakan oleh Bapak Yordianus Dani selaku Camat Long 

Hubung : 

“Menurut saya pekerjaan yang dilaksakan oleh pegawai sudah sesuai 

dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dari awal” 

(Wawancara 27 September 2017). 

Hal senada pun di kemukakan oleh Bapak Dwi Tugas Irianto Selaku 

Sekertaris Camat Kecamatan Long Hubung : 
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“Dalam Pekerjaan Pegawai menurut saya sudah sesuai dengan standar 

nya yang telah ditetapkan, tetapi harapan saya setiap pegawai harus bisa 

mempertahankan hasil pekerjaan tersebut dan bisa mempertanggung 

jawabkan Pekerjaan tersebut”. (Wawancara 28 September 2017) 

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Dwi Tugas Irianto selaku 

Sekertaris Camat Kecamatan Long Hubung, penulis juga melakukan 

mewawancari Ibu Theresia Buaq selaku kasi Pelayanan umum yang berpendapat 

Bahwa : 

“Menurut saya Sudah sesuai dengan ketetapan standar kerja akan 

harapan saya harus dimaksimalakan lagi tingkat dalam melaksanakan 

pekerjaan tersebut” (Wawancara 27 September 2017). 

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan bahwa setiap 

pekerjaan pegawai berdasarkan standar kerja pegawai menjadi salah satu faktor 

penentu dalam mencapai kualitas terhadap hasil pekerjaan pegawai tersebut 

sehingga dalam pekerjaan sudah baik akan tetapi perlu dimaksimalakan agar lebih 

baikb untuk kedepan nya. 

Apakah waktu yang digunakan dalam bekerja pegawai sudah sesuai ukuran 

dan standar hasil yang ditentukan. Ketepatan waktu sudah merupakan standar dan 

ukuran disetiap pekerjaan tetapi dilihat lagi untuk pegawai seberapa waktu yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan dalam satu hari.  

Seperti yang katakan oleh Bapak Yordianus Dani selaku Camat Long 

Hubung . 

“Sebagian besar sudah sesuai dengan kualiatsa yang di minta atau 

ditentukan oleh pimpinan jadi pekerjaa yang dikasih hari ini sore sudah 

selesai”. (Wawancara 27 September 2017) 

Hal senada pun di kemukakan oleh Bapak Budi Rosandi selaku Kasubbag 

Perencanaa Program dan Keuangan Kecamatan Long Hubung : 

“pada bidang-bidang tertentu ada ketepatan waktu ada bidang tertentu 

ada kendala sehingga waktu yg di berikan terkadang melebihi batas 

waktu” (Wawancara 28 September 2017). 

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Budi Rosandi selaku 

Kasubbag Perencanaa Program dan Keuangan Kecamatan Long Hubung, penulis 

juga melakukan mewawancari Ibu Theresia Buaq selaku kasi Pelayanan umum 

yang berpendapat Bahwa : 

“Sudah sesuai kadang kita turun nya lambat maka apabila pekerjaan itu 

belum selesai maka belum pulang sebelum pekerjaan itu benar selesai” 

(Wawancara 27 September 2017). 

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan bahwa setiap 

Ketepatan waktu terhadap pekerjaan pegawai sudah cukup baik dikarenakan 

pegawai dikantor Kecamatan Long Hubung sudah merasa bahwa dalam ukuran 

dan standar hasil dalam pekerjaan merupakan dorongan untuk mencapai kualitas 

kerja untuk ketepatan waktu kerja terhadap pekerjaan mempengaruhi setiap 

kualitas kerja pegawai. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bedasarkan penelitian yang berjudul studi tentang tentang semangat kerja 

dan produktifitas pegawai dalam penerapan sasaran kerja pegawai dikantor camat 

long hubung kabupaten mahakam ulu maka dapat disimpulkan dan dapat dilihat 

dari beberapa fokus dibawah ini yaitu sebagai berikut : 

1. Semangat Kerja 

a.  Kerja sama 

Hubungan kerja sama antar pegawai dalam mencapai semangat kerja 

pegawai sudah berjalan dengan baik. para pegawai di Kantor Kecamatan 

Long Hubung sudah dapat bekerja sama dengan pegawai lainnya sehingga 

pekerjaan dapat cepat terselesaikan dengan waktu yang ditentukan. Adapun 

hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pegawai tidak mempengaruhi 

semangat kerja mereka. 

b. Disiplin  

Disiplin pegawai Sudah sudah cukup baik., pegawai sudah  mengikuti 

aturan dalam meningkatkan disiplin, Kehadiran dalam bekerja dan 

penyelesaian suatu pekerjaan.yang diberikan atasan dan menjadi tanggung 

jawab pegawai. 

c. Kepuasan 

Kepuasan terhadap pekerjaan merupakan hal yang sangat penting 

dirasakan oleh setiap pegawai, oleh karena itu kepuasan terhadap pekerjaan 

pegawai sudah cukup baik karena Kepuasan pegawai yang ada didalam 

Kecamatan Long Hubung, seperti ruangan kantornya cukup luas dan pegawai 

dapat bekerja dengan maksimal, Kepuasan pun ada pada pegawai terhadap 

tupoksi yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil 

cukup baik. 

d. Keamanan 

Rasa aman untuk menghadapi masa depan sebagai suatu jaminan yang 

dapat memberikan rasa aman dikantor Kecamatan Long Hubung sudah cukup 

baik. Hal itu dapat dilihat dari keseriusan Pegawai dalam bekerja dan rasa 

aman akan menumbuhkan kewajiban kesetiap pegawai dengan perasaan 

bersemangat dalam menjalani tugas, Koandisi itu meningkatkan prestasi 

kerja dan produktivitas kerja yang lebih baik. 

d. Rasa Aman ditempat Kerja 

Rasa Aman di tempat kerja sudah cukup baik dari suasana sudah 

kondusif sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik di kantor Kecamtan 

Long Hubung. Hal itu mempengaruhi semangat kerja pada pegawai yang 

tumbuh dengan suasana perasaan yang tenang pada saat pegawai 

melaksanakan tugas-tugasnya. 
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2. Produktifitas Kerja Pegawai 

a. Kuantitas 

Kuantitas kerja Pegawai masih kurang, hal itu dilihat dari latar belakang 

pendidikan, kemampuan keterampilan masih terbatas namun diupayakan 

untuk dioptimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja 

penggunaan waktu dan kecepatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.  

b. Kualitas  

Kualitas kinerja Pegawai sudah cukup baik yang ditandai bahwa suatu 

pekerjaan yang dikerjakan sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh 

atasan. Penulis melihat Kualitas kerja mengacu pada sumber daya manusia 

seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki seorang 

pegawai.  

c.   Ketepatan Waktu Kerja 

Ketepatan waktu adalah seberapa penggunaan waktu pegawai dalam 

bekerja sudah cukup baik. Dengan demikian pegawai harus mempertahankan 

dan lebih meningkatkan pekerjaannya agar dapat maksimal untuk 

kedepannya. 

Dari kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa 

rekomendasi-rekomendasi kepada pihak Kecamatan Long Hubung lakukan 

penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak pegawai pada 

kantor Kecamatan Long Hubung.   

1. Dalam meningkatkan semangat kerja pada pegawai yang ada pada kantor 

Kecamatan Long Hubung perlu ditingkatkan lagi karena semangat kerja 

mempunyai hal yang berpengaruh terhadap setiap pekerjaan, terkusus pada 

tingkat kedisiplinan dan kepuasan terhadap pegawai dalam bekerja, pimpinan 

pada kantor Kecamatan Long Hubung harus lebih tegas lagi dalam 

memberikan sangsi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran, agar 

mereka mempunyai efek jera terhadap perilaku yang pegawai lakukan sehinga 

menimbulkan kepuasan pegawai dalam bekerja buat, karena dengan cara begitu 

akan takut terhadap sangsi yang telah buat oleh atasan. 

2. produktifitas pegawai pada kantor Kecamatan Long Hubung sudah cukup baik, 

akan tetapi perlu ditingkatkan untuk sdm-sdm karena latar pendidikan, 

kemapuan atau skil setiap pegawai yang penulis liat dan dapat kan selama 

penelitian dari setiap informan masih terbatas dan perlu peningkatan melalui 

diklat dan bimbingan teknis atau bimtek agar mencapai target sesuai standar 

SOP yang ada pada pegawai Untuk itu setiap pegawai harus meningkatakan 

lagi setiap kualiatas, kuantitas dan ketepatan waktu setiap pekerjaanya untuk 

kedepannya melalui pelatihan-pelatihan agar lebih baik. 
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