
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

      Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta  

ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang 

Pemerintah Kelurahan, maka pemerintah Kelurahan sebagai aparatur kelurahan 

wajib membebankan bimbingan kepada setiap warga masyarakat guna untuk 

mewujudkan tugas dan Otonomi Daerah sebagaimana mestinya yang telah 

ditetapkan dalam peraturan dan dalam penerapan tugas dan fungsinya, pemerintah 

daerah yang bertindak sebagai Lurah wajib dibantu oleh seluruh staf yang ada 

guna untuk mewujudkan terciptanya pelayanan yang sebaik-baiknya. 

Oleh karena itu, pengembangan sumberdaya manusia khususnya kualitas 

tenaga dan pegawai kelurahan merupakan upaya terencana meningkatkan 

kapasitas individu dan organisasi yang dapat secara aktif menunjang perbaikan 

situasi dan kondisi dimasa mendatang. Pengembangan kualitas sumberdaya 

manusia pada dasarnya merupakan upaya pengembangan inisiatif yang kreaktif 

sebagai sumber daya yang utama dalam kerangka mencapai tingkat pelayanan 

yang optimal. 

Dukungan kesiapan sumberdaya tenaga administrasi yang handal akan 

mendorong pelaksanaan pelayanan yang baik (good service) yang menjadi harapan 

semua pengguna kepentingan. Hal ini tentunya merupakan suatu tantangan berat 



 
 

yang dihadapi oleh seorang pemimpin, lebih-Iebih dalam kehidupan moderen yang 

ditandai dengan berbagai gejala, seperti volume kerja yang selalu meningkat, 

interaksi manusia yang semakin kompleks, tuntutan pengembangan kemampuan 

sumber daya insani dan sebagainya. Oleh sebab itu seorang pemimpin harus dapat 

menggerakan dan mendorong para pegawai dilingkungannya, sehingga dengan 

sadar bersama-sama bersedia berperilaku untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 2005 Tentang 

Kelurahan, pasal 4 ayat 1, menyebutkan bahwa tugas Lurah adalah  

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, lurah mempunyai fungsi : pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan kelurahan; pemberdayaan masyarakat; pelayanan 

masyarakat; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; Sarana dan 

Prasarana Umum Pemerintahan  dan lembaga kemasyarakatan.  

Didalam wilayah kelurahan seorang Lurah adalah merupakan aparatur 

pemerintah yang memiliki tugas –tugas pelayanan yang cukup berat apalagi 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini.  Sehubungan 

dengan hal tersebut dengan adanya realisasi Otonomi Daerah yang nyata dan 

bertangung jawab membawa konsekwensi pelaksanaan tugas –tugas dikelurahan 

sebagai unsur pemerintah atau dengan kata lain bahwa Lurah merupakan 

perpanjangan tangan pemerintah daerah. 



 
 

Untuk membentuk birokrasi dan pemerintahan, diharapkan dapat menunjukkan 

kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu kualitas 

pelayanan kepada masyarakat secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, 

dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat 

dimana dia berada. 

    Motivasi menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai 

konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan khususnya 

dalam tatanan pemerintahan kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

     Dalam melaksanakan tugas pemerintahan pembangunan dan 

kemasyarakatan  lurah dituntut harus mampu memberikan motivasi dalam 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada diwilayah kelurahan 

bersangkutan sehingga tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik. 

Namun berdasarkan hasil penelitian ditempat penelitian bahwa Lurah belum 

memberikan motivasi  dalam melaksanakan tugas secara umum  hal ini tergambar 

masih ada keluhan yang timbul dari masyarakat menyangkut pelayanan 

masyarakat yang diberikan pegawai kantor Lurah Moengko Baru Kecamatan Poso 

Kota yaitu  selalu menunda pekerjaan dan pegawai selalu bersikap pasif dan selalu 

menunggu perintah dari pimpinan baru melakukan aktivitas kerja sehingga proses 

penyelesaian urusan seperti membuat surat pengantar pembuatan KTP, surat 

pengantar akte kelahiran, surat keterangan usaha, surat keterangan ekonomi lemah 



 
 

selain itu pelaksanaan tugas tidak tepat waktu,  pegawai kantor Lurah  sering 

datang terlambat untuk masuk kantor dan menyelesaikan pekerjaan.  Selain itu, 

salah satu kendala yang dihadapi pegawai pada Kantor Lurah Moengko Baru 

adalah disiplin kerja  Adanya pegawai yang sering terlambat masuk kantor dan 

sering meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja masih berlangsung, serta 

terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan seperti 

Komputer. hanya tersedia 1 unit komputer.  

Berdasarkan fakta yang tergambar tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan suatu  penelitian dengan judul Fungsi motivasi Lurah  Moengko Baru 

sebagai motivator kepada pegawai dalam pelayanan. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Fungsi motivasi Lurah  Moengko Baru sebagai motivator kepada 

pegawai dalam pelayanan.? 

2. Faktor–faktor apa yang menjadi penghambat Fungsi motivasi Lurah  Moengko 

Baru sebagai motivator kepada pegawai dalam pelayanan.?? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah pada sub bab sebelumnya tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 



 
 

a. Mengetahui Fungsi motivasi Lurah  Moengko Baru sebagai motivator 

kepada pegawai dalam pelayanan.? 

b. Untuk mengetahui Faktor–faktor apa yang menjadi penghambat Fungsi 

motivasi Lurah  Moengko Baru sebagai motivator kepada pegawai dalam 

pelayanan.? 

2. Kegunaan Penelitian. 

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka  Motivasi 

b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal Fungsi 

motivasi Lurah sebagai motivator kepada pegawai dalam pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


