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ABSTRAK 

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan guna mengetahui peran kepemimpinan Kepala Desa dalam 

peningkatan semangat kerja pegawai di Kantor Desa Gunung Ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten 

Banjar dengan menggunakan teori transformasional. Metode penelitian memakai pendekatan 

pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Teknik guna mengumpulkan data kemudian di analisis lewat 

observasi, wawancara, dan dkumentasi. Analisis data yang dipakai yakni reduksi data, penyajian data, 

dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwasannya dalam peran 

kepemimpinan Kepala Desa terhadap para pegawai di Kantor Desa Gunung Ulin Kecamatan Mataraman 

Kabupaten Banjar dinilai cukup baik sebab masih ada sejumlah pegawai yang cenderung tidak produktif 

dalam bekerja. Namun dari segi pemimpin Kepala Desa dalam membangun motivasi terhadap para 

pegawai sudah terlaksana dengan cukup baik serta membuat rasa semangat kerja dalam melaksanakan 

kegiatan. Kedisiplinan dan ketaatan Kepala Desa juga memberikan contoh terhadap para pegawai agar 

mengikuti pengaruh positif, sehingga organisasi tersebut tetap berjalan. 

Kata Kunci: kepemimpinan; semangat kerja 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the leadership role of the Headman in increasing employee 

morale at the Gunung Ulin Village Office, Mataraman District, Banjar Regency by using 

transformational theory. The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of 

research. Data collection techniques were then analyzed by observation, interviews, and documentation. 

The data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the 

study concluded that the leadership role of the Headman towards the employees at the Gunung Ulin 

Village Office, Mataraman District, Banjar Regency was considered quite good because there were still 

some employees who were less productive at work. However, in terms of the leader of the Headman in 

building motivation for the employees, it has been carried out quite well and has created a sense of 

morale in carrying out activities. The discipline and obedience of the Headman also set an example for 

employees to follow positive influences, so that the organization continues to run. 

Keywords: leadership; work spirit 
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PENDAHULUAN 

 Meninjau SDM yang penting untuk 

seluruh kegiatan organisasi, yang mana 

terdapat teknologi yang berkembang pesat, 

memberi tuntutan SDM terkait 

penyelenggaraan kegiatan organisasi 

dibutuhkan individu dengan kemampuan 

menyesuaikan bidangnya secara terampil, 

mempunyai loyalitas yang tinggi kepada 

organisasi, menghargai waktu, mempunyai 

kemauan yang besar, mempunyai semangat 

tinggi saat menjalankan pekerjaan, 

mempunyai tanggung jawab yang baik, bisa 

menjalankan kewajiban bagi kepentingan 

organisasi. Hal ini memperlihatkan 

bahwasannya peranan SDM yang penting 

tidak mungkin terpisah dari tujuan instansi 

ataupun perusahaan, termasuk swasta 

ataupun pemerintah. Diantara wujud 

optimalisasi saat mengelola SDM yakni 

peranan kepemimpinan. 

 Kepala Desa yakni pemimpin palng 

tinggi ataupun seseorang yang mengepalai 

sebuah wilayah Desa. Tugasnya Kepala 

Desa yakni selaku penyelenggara urusan 

pembangunan, pemerintahan, 

kemasyarakatan, pembinaan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan 

Kepala Desa yakni sebuah ilmu dan seni 

guna memberi pengaruh orang-orang yang 

dipimpin ataupun orang lain karenanya 

memicu rasa hormat, keinginan, 

kepercayaan dan kepatuhan kepada 

pemimpin agar menjalankan beragam hal 

yang diinginkan leh pemimpin yakni 

menyesuaikan tujuan dan tugas organisasi 

dengan efisien dan efektif. 

 Desa selaku susunan pemerintahan 

palig rendah dan paling kecil yang 

berhubungan dengan warga Negara secara 

langsung. Desa selaku identitas dan institusi 

masyarakat hukum paling tua yang sifatnya 

asli. Untuk sebuah system pemerintahan 

daerah, desa selaku ujung tombak 

kesuksesan otonomi daerah sebab 

didalamnya ada sebuah kewajiban sekaligus 

hak desa agar melaksanakan roda 

pemerintahan dan membangun masyarakat 

yang sejahtera. 

 Peran Kepemimpinan Kepala Desa 

sebagai seseorang pemimpin sangat krusial 

demi meraih tujuan organisasi yang 

dikehendaki mencakup organisasi 

pemerintahan di Kantr Desa Gunung Ulin 

Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar 

terutama berkaitan lewat upaya 

meningkatkan semangat kerja pegawai saat 

bekerja. Dapat dilihat pada Kantor Desa 

Gunung Ulin adanya penurunan semangat 

kerja pegawai dilihat dari kecenderungan 

pegawai yang tidak menjalankan tugasnya 

di jam-jam produktif kerja. Seperti ketika 

jam kerja para pegawai tidak berada 

ditempat, serta keluhan-keluhan 

ketidaksemangatan kerja atas berbagai 

kondisi didalam kantor tersebut, pun sikap 

pada diri pegawai saat menjalankan 

tugasnya terlihat tidak senang dan lesu 

dalam bekerja. 

 Faktor kurangnya perhatian 

pemimpin terhadap pegawainya cotohnya 

terkait komunikasi yang lemah antara 

pegawai dan pemimpin itu sendiri oleh 

karenanya memicu salah paham, lalu 

ketersediaan fasilitas kerja yang kurang dari 

pimpinan terhadap karyawannya misal 

ketidaktahuan pemimpin bahwasannya 

terdapat kerusakan pada fasilitas kerja dan 



 

lainnya, dan sosok pemimpin yang dirasa 

kurang sebab tidak diberikan motivasi. 

 Tingginya disiplin kerja bisa 

membuat produktivitas kerja pegawai 

meningkat. Ditegakkannya disiplin kerja, 

semangat kerja, pegawai senantiasa 

memperoleh perhatian dari pemipinnya. 

Perihal tersebut sangatlah berdampak pada 

kinerja pegawai tersebut. Untuk berjangka 

waktu panjang rangkaian ini bisa berujung 

pada produktivitas kerja pegawai yang 

rendah. 

 Merujuk apa yang diuraikan 

mendorong peneliti mengangkat riset 

dengan judulnya “Peran Kepemimpinan 

Kepala Desa Dalam Meningkatkan 

Semangat Kerja Pegawai Di Kantor Desa 

Gunung Ulin Kecamatan Mataraman 

Kabupaten Banjar”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Kepemimpinan 

 Untuk sebuah organisasi faktor 

kepemimpinan memainkan perannya yang 

krusial sebab inilah pemimpin selaku 

penggerak dan pemberi arah  organisasi 

demi meraih tujuan yang mana termasuk 

tugas yang cukup sulit. Sebab masing-

masing perilaku bawahan perlu dipahami 

meskipun beraneka ragam. Bawahan diberi 

pengaruh sedemikian rupa sampai turut 

berpartisipasi dan mengabdi secara efisien 

dan efektif terhadap organisasi. Dikatakan 

pula, bahwasannya kesuksesan usaha yang 

dicapai organisasi menyesuaikan  kualitas 

pemimpinnya. 

 Merujuk yang dipaparkan Effendi 

(2014:183), kepemimpinan ialah sebuah 

aktivitas memberi pengaruh dengan 

kapasitas guna memberi keyakinan orang 

lain selaku arahan pada proses menggapai 

tujuan  organisasi yang sebelumnya sudah 

ditetapkan. Dikatakan definisi 

kepemimpinan yakni serangkaian kegiatan 

menata berwujud kapasitas memberi 

pengaruh tingkah laku seorang individ 

untuk situasi tertentu supaya mau 

menjalankan kerja sama demi meraih tujuan 

yang sudah ditentukan. 

 Salah satu teori kepemimpinan 

yaitu teori transformasional. Yakni suatu 

teori yang memberi arah pada upaya 

memanusiakan manusia. Fokus teori ini 

yakni pada pendekatan personal pemimpin 

pada bawahan ataupun staf, bisa pula 

organisasi, demi melaksanakan perubahan 

kesadaran, menciptakan semangat, serta 

memberikan inspirasi, agar bisa dicapai 

tujuan bersama dan tidak ada tekanan dari 

pihak manapun, bahkan bisa membuat 

semua anggota dibawahnya termotivasi.  

Gaya pemimpin transformasional 

senantiasa hendak melaksanakan 

pengelolaan organisasi ataupun lembaga 

yang diamanatkan untuknya secara efisien 

dan efektif. 

Konsep Peran 

 Masing-masing manusia 

memainkan fungsi dan peranan guna 

melaksanakan kehidupan sosialnya. Terkait 

pelaksanaan peran ini, masing-masing 

manusia mempnyai beragam sikap ataupun 

cara. Hal tersebut sangatlah terdampak pada 



 

latar belakang kehidupan sosial yang 

dijalankan. 

 Peran termasuk unsur yang dinamis 

pada status (kedudukan) atas sesuatu. Jika 

individu melaksanakan kewajiban dan hak 

menyesuaikan kedudukan yang dimliki, 

maka ia melaksanakan sebuah peran. 

(Soeharto, 2002; Soekamto. 1984:237) 

Pengertian Kepala Desa 

 Kepala Desa ialah pimpinan atas 

pemerintah desa. Kepala Desa mempunyai 

jabatan 6 tahun, dan bisa mengalami 

perpanjangan lagi satu kali untuk masa 

jabatan selanjutnya. Pasal 26 UU Nomor 6 

Tahun 2014 mengenai Desa menerangkan 

bahwasannya Kepala Desa bertugas selaku 

pelaksana Pembangunan Desa, 

penyelenggara Pemerintahan Desa, 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan 

Pembinaan Kemasyarakatan Desa. 

 Kepala Desa ialah pihak yang 

memimpin desa, seluruh urusan mengenai 

kesejahteraan, kemakmuran masyarakat 

serta pembangungan dan lainnya termasuk 

kewajibannya Kepala Desa selaku 

pemimpin formal yang ditunjuk oleh 

pemerintah. 

Pengertian Semangat Kerja 

 Semangat kerja ialah sebuah 

ilustrasi perasaan kesanggupan, keinginan, 

ketertarikan, kesanggupan dan antusiasme 

yang diperlihatkan seseorang pekerja saat 

menjalankan pekerjaan dengan disiplin, 

giat, dan tekun oleh karenanya menciptakan 

kerja yang lebih cepat, lebih banyak, dan 

lebih baik. Instansi ataupun perusahaan bisa 

memperoleh banyak keuntungan jika 

masing-masing individu yang bertugas 

mempunyai gairah dan semangat kerja yang 

tinggi. Tingginya semangat kerja umumnya 

bisa terlihat dari kesediaan seseorang agar 

menjalankan pekerjaan sepenuh hati. 

 Semangat kerja ialah sebuah 

kondisi yang muncul dari diri seseorang 

yang mengakibatkan seseorang itu bisa 

menjalankan peerjaan dengan suasana 

penuh kesenangan yang karenanaya mampu 

menjalankan pekerjaan dengan cepat, giat, 

dan lebih baik. Semangat kerja yakni sikap 

mental yang memperlihatkan gairah agar 

bekerja dan memberi dorongan kerja sama 

dan bisa membuat tugas terselsaikan sesuai 

waktu dipenuhi pertaggungjawaban yang 

baik atas tugas yang diamanatkan untuknya. 

 Merujuk paparan Hasibuan (2009), 

semangat kerja yakni kesanggupan dan 

keinginan individu menjalankan tugasnya 

secara baik serta menjalankan disiplin demi 

meraih kerja secara optimal. 

 

METODE PENELITIAN 

 Terkait penelitian ini memakai 

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

mengenai riset yang sifatnya deskriptif dan 

terdapat kecenderungan penggunaan 

analisis. Untuk penelitian kualitatif makna 

dan proses (persfektif subjek) lebih dibuat 

detail. Landasan teori ini dipakai selaku 

pemandu supaya focus penelitian 

menyesuaikan fakta dilapangan. 

 Metode deskriptif kualitatif ini 

memberi kenyataan atas kejadian yang 

dikaji oleh karenanya mempermudah 

penulis agar memperoleh data secara 



 

objektif demi memahami dan mengetahui 

peranan kepemimpinan yang 

diimplementasikan Kepala Desa demi 

peningkatan semangat kerja pegawai di 

Kantor Desa Gunung Ulin Kecamatan 

Mataraman Kabupaten Banjar. 

 Guna pengumpulan informasi yang 

dibutuhkan sebagai dasar dalam riset 

sehingga penulis akan melaksanakan 

pengumpulan informasi dari lapangan 

dengan memakai sebagian metode  

pengumpulan informasi berupa 

Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.  

Terkait penelitian kualitatif, 

peneliti menggunakan teknik analisis data 

yaitu: Data Reduction (Reduksi Data), Data 

Display (Penyajian Data), dan Conclusion 

Drawing/Verivication (Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Untuk mengetahui sejauh mana 

peran kepemimpinan Kepala Desa terkait 

peningkatan semangat kerja pegawai di 

Kantor Desa Gunung Ulin Kecamatan 

Mataraman Kabupaten Banjar ini, peneliti 

menggunakan indikator peran 

kepemimpinan transformasional menurut 

teori B.M. Bass & B.J. Avolio, dalam 

tulisan mereka yang judulnya “Developing 

transformational leadership – 1992 and 

beyond”, dalam Wirawan (2014:141) untuk 

mempermudah dalam memahami berbagai 

permasalahan yang terjadi dilokasi. 

Indikator peran kepemimpinan 

transformasional menurut B.M. Bass & B.J. 

Avolio yaitu Idealized influence (pengaruh 

yang diidealisasikan), Individual 

consideration (pertimbangan secara 

pribadi), Intellectual stimulation (stimulasi 

intelektual), dan Inspiration (Inspirasi). 

a. Pengaruh Yang Diidealisasikan 

(Idealized Influence) 

Sebab memiliki sebuah visi secara jelas 

dan mempunyai tujuan (sense of purpose), 

karenanya pemimpin transformasional bisa 

guna memenangkan respek dan 

kepercayaan dari para pengikutnya. Dengan 

memperlihatkan kepada para pengikut 

bahwasannya mereka bisa melampaui apa 

yang dipercayai,  maka para pemimpin 

transformasional mendirikan suatu 

basis/dasar pada misi-misi di masa 

mendatangkan yang membuatnya mampu 

mendapat upaya ekstra dari para 

pengikutnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

didapat peneliti bahwa peran kepemimpinan 

Kepala Desa Gunung Ulin Kecamatan 

Mataraman Kabupaten Banjar sebagai 

Idealized influence sudah dijalankan dengan 

baik yang dimana untuk meningkatkan 

semangat kerja pegawai, pemimpin harus 

memberi contoh untuk pegawainya demi 

melaksanakan organisasi dengan 

kesungguhan hati. 

Hasil penelitian ini juga 

memperlihatkan bahwasannya Kepala Desa 

Gunung Ulin Kecamatan Mataraman 

Kabupaten Banjar dalam menjalankan 

peran kepemimpinan sudah cukup baik, 

sebab Kepala Desa memberikan contoh 

untuk para pegawai, kedisiplinan Kepala 

Desa juga telah melaksanakan tugasnya 

dengan bertanggung jawab dan turut serta 



 

dalam meningkatkan semangat kerja dalam 

memaksimalkan tujuan organisasi tersebut. 

b. Pertimbangan Secara Pribadi 

(Individual consideration) 

Untuk pemimpin transformasional 

melihat beragam kebutuhan dan potensi 

mengembangkan diri pribadi masing-

masing pengikutnya. Delegating 

(Pendelegasian), Giving constructive 

feedback (coaching dan pemberian umpan 

balik yang konstruktif). 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

didapat peneliti bahwa Kepala Desa 

Gunung Ulin Kecamatan Mataraman 

Kabupaten Banjar menjalankan peran 

Individual consideration dengan menerima 

pendapat dan keluhan dari pegawai maupun 

warga desa setempat. Kepala Desa juga 

tidak membeda-bedakan para pegawainya 

dengan perlakuan secara adil, serta 

memperhatikan potensi para pegawai dalam 

melaksanakan kegiatan. 

Hasilnya memperlihatkan yakni peran 

Individual consideration Kepala Desa 

Gunung Ulin Kecamatan Mataraman 

Kabupaten Banjar sudah dijalankan dengan 

cukup baik. Seperti Kepala Desa 

meningkatkan kualitas diri dan memberikan 

kontribusi terhadap para pegawai di Kantor 

Desa Gunung Ulin Kecamatan Mataraman 

Kabupaten Banjar. Hal lain juga terlihat 

dalam penyampaian Kepala Desa terhadap 

salah satu pegawai yang kurang disiplin 

dengan cara menegur, agar organisasi 

tersebut bisa terus berjalan dengan lancar. 

c. Stimulasi Intelektual (Intellectual 

stimulation) 

Melaksanakan pencarian cara dan ide-

ide baru secara akfit saat melaksanakan 

sesuatu. 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

didapat peneliti bahwa Kepala Desa 

Gunung Ulin Kecamatan Mataraman 

Kabupaten Banjar menjalankan peran 

Intellectual stimulation dengan menjaga 

keharmonisan dalam hubungan antara 

aparat Desa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Kepala Desa telah menjalankan peran 

kepemimpinan Intellectual stimulation 

dengan cukup baik. Terlihat dalam 

penyampaian Kepala Desa telah melakukan 

pekerjaan sesuai Job Desc dan melibatkan 

para pegawai dalam perencanaan dan 

mengambil keputusan. Hal lain juga telah 

dilakukan oleh Kepala desa seperti 

memberikan inovasi-inovasi baru dalam 

melaksanakan kegiatan sehingga para 

pegawai memiliki semangat kerja dan 

menjalankan pekerjaannya sesuai dengan 

tugas dan fungsi perangkat Desa. 

d. Inspirasi (Inspiration) 

Memberi motivasi seseorang yang 

dipimpin, memberi contoh, memunculkan 

entusiasme, ditinjau agar turut ambil bagian 

guna menanggung beban. 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

didapat peneliti bahwasannya Kepala Desa 

telah menjalankan Inspiration dengan 

menasihati para pegawai yang kurang 

produktif pada saat bekerja dan memberikan 

motivasi agar mempunyai semangat kerja. 

Hasilnya memperlihatkan 

bahwasannya Kepala Desa Gunung Ulin 



 

Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar 

dalam menjalankan peran kepemimpinan 

Inspiration dengan cukup baik. Pada halnya 

Kepala Desa Gunung Ulin Kecamatan 

Mataraman Kabupaten Banjar memberikan 

motivasi-motivasi saat bekerja seperti 

melakukan kegiatan dengan semangat dan 

bersosialisasi dengan para pegawai, 

sehingga menjadi contoh yang bias ditiru 

bagi para pegawai saat bekerja. 

 

Faktor Penghambat dan Pendukung 

 Faktor yang mempengaruhi peran 

pemimpin Kepala Desa Gunung Ulin 

Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar 

terhadap para pegawai peneliti melihat 

sejumlah faktor pendukung dan juga 

penghambat yang mempengaruhi. 

 Faktor pendukung adalah adanya 

sanksi, sanksi yang didapat mulai dari 

teguran sampai pemberhentian dari 

pekerjaan dan ketaatan terhadap peraturan 

merupakan pedoman seseorang dituntut 

agar tidak berbuat menyimpang dan ini 

merupakan jembatan pemimpin untuk 

menegakkan disiplin pegawai. Kedudukan 

selaku pemimpin, Kepala Desa juga harus 

mempunyai wibawa termasuk dengan 

bawahannya ataupun berdasar pandangan 

masyarakat. Akan tetapi tidak dimaknai 

kewibawaan perlu memberi batasan diri 

terhadap masyarakat, namun bagaimana 

memperlihatkan pandangan bahwasannya 

selaku seseorang pemimpin perlu 

berwibawa. 

Sedangkan untuk faktor 

penghambatnya ialah merupakan 

keteladanan seorang pemimpin. Dimana 

keteladanann seorang pemimpin itu 

merupakan suatu contoh tindakan yang akan 

ditiru oleh para pegawainya, karena adanya 

sikap pemimpin yang kurang teladan 

menjadi hambatan pemimpin itu untuk 

menegakkan disiplin pegawai. Dalam 

menjalankan tugasnya seorang pemimpin 

harus memberikan pengaruh dan 

keteladanan bagi pegawainya guna untuk 

menegakkan disiplin pegawai yaitu yang 

pertama seberapa besar kredibilitas dan 

intregritas seorang pemimpin, kedua 

seberapa jelas visi yang dapat mencapai 

kesuksesan dan yang ketiga bagaimana 

pemimpin memberikan peluang dan 

keyakinan kepada pegawainya. 

Berdasarkan hal tersebut, adanya 

keteladanan seorang pemimpin merupakan 

faktor pendukung dari suksesnya seorang 

pemimpin dalam menegakkan disiplin 

pegawainya, sebab dengan adanya sikap 

keteladanan seorang pemimpin akan 

memberikan pengaruh baik terhadap 

bawahanya setiap yang dikerjakan oleh 

seorang pemimpin karena merupakan 

cerminan bagi seorang pemimpin dalam 

menegakkan disiplin pegawai pada Desa 

Gunung Ulin Kecamatan Mataraman 

Kabupaten Banjar. 

Dari penelitian yang dihasilkan ini 

senada dengan riset yang dilaksanakan 

Peggy Yuntika Harianto (2021) dengan 

judul “Peran Lurah Dalam Meningkatkan 

Motivasi Kerja Pegawai Kelurahan Titian 

Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten 

Bengkalis”. Karena dari hasil penelitian 

menunjukkan peran Kepala Desa belum 

maksimal. 

 



 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Peran Kepala Desa Gunung Ulin 

Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar 

telah menjalankan perannya sebagai 

Idealized influence yakni pengaruh yang 

diidealisasikan, Individual consideration 

yaitu pertimbangan secara pribadi, 

Individual stimulation yaitu stimulasi 

intelektual dan Inspiration yaitu inspirasi. 

Demi peningkatan semangat kerja pegawai 

di Kantor Desa Gunung Ulin Kecamatan 

Mataraman Kabupaten Banjar penulis 

menjelaskan bahwa peran Kepala Desa 

sebagai Idealized influence mempunyai 

tujuan dan visi yang jelas saat melaksanakan 

tugasnya sebagai pemimpin, sehingga 

meningkatkan semangat kerja pegawai yang 

kurang produktif saat menjalankan kegiatan 

di Kantor Desa Gunung Ulin Kecamatan 

Mataraman Kabupaten Banjar. Kepala Desa 

menjalankan peran Individual consideration 

mampu memperlakukan para pegawai 

dengan adil dengan tidak membeda-

bedakan jabatan. Yang dilakukan Kepala 

Desa jika ada pegawai yang kurang disiplin 

dalam melaksanakan tugas, maka Kepala 

Desa langsung menegur. Peran Kepala Desa 

sebagai Intellectual stimulation mampu 

menjalankan pekerjaannya sesuai dengan 

Job Desc (hal-hal yang berkaitan dengan 

pekerjaan). Pada saat pengambilan 

keputusan pun Kepala Desa memberikan 

ruang untuk para pegawai berpendapat. 

Kepala Desa juga memberikan motivasi-

motivasi saat bekerja sehingga dapat ditiru 

bagi para pegawai di Kantor Desa Gunung 

Ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten 

Banjar. Kepala Desa dalam menjalankan 

peran Inspiration mampu memberikan 

inovasi kepada para pegawai di Kantor Desa 

sehingga para pegawai termotivasi agar 

semangat melaksanakan kegiatan supaya 

organisasi tersebut tetap berjalan. 

Lingkungan kerja juga mempengaruhi 

berjalnnya suatu organisasi, jika lingkungan 

kerja yang baik akan membuat peningkatan 

semangat kerja pegawai, sebaliknya 

lingkungan kerja yang buruk bisa 

mengakibatkan menurunnya semangat kerja 

pegawai. 

 

Saran 

 Untuk meningkatkan semangat 

kerja pegawai, peran pemimpin Kepala 

Desa sangat diperlukan seperti disiplin 

waktu dalam organisasi, tetapi para pegawai 

masih ada beberapa yang tidak menaati 

peraturan tersebut contohnya datang ke 

kantor tidak tepat waktu. Maka selaku 

Kepala Desa Gunung Ulin Kecamatan 

Mataraman Kabupaten Banjar sebagai 

pemimpin harus segera ditangani. Bagi 

pegawai yang tidak melaksanakan tugas 

secara baik dan tidak menaati peraturan 

yang berlaku, dengannya selaku pemimpin 

atau Kepala Desa perlu menindaklanjuti 

dengan memberikan sanksi sesuai dengan 

pelanggarannya. 

 Pemimpin atau Kepala Desa 

Gunung Ulin Kecamatan Mataraman 

Kabupaten Banjar perlu memberikan 

motivasi kerja kepada para pegawai yang 

kurang bersemangat dalam melaksanakan 

kegiatan agar organisasi tersebut berjalan 

lancar. 
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