
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sejak diberlakukanya otonomi daerah dengan dasar hukum Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

mengamatkan pemberian otonomi luas kepada Daerah terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah telah terjadi perubahan 

fundamental baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan 

penyelenggaraan pemerintah di daerah. 

Otonomi daerah merupakan hak untuk memutuskan, hak pemerintah dan 

hak melakukan sesuatu kepentingan masyarakat. Salah satu perubahan yang 

sangat esensi yaitu sebelum kecamatan merupakan perangkat wilayah berubah 

statusnya menjadi perangkat daerah. Perubahan yang dimaksud menyangkut 

kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta peranannya selaku perangkat daerah. 

Sebagai perangkat daerah, maka camat dalam menjalankan tugasnya mendapat 

pelimpahan sebagai kewenangan pemerintah dari Bupati atau Walikota. 

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-

fungsi pemerintah di perkotaan, perlu di bentuk kelurahan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat guna menjamin penyelenggaraan 



pemerintahan kelurahan, Pemerintah telah membuat suatu peraturan yang disebut 

dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 

Tentang Kecamatan. 

Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang 

berkedudukan wilayah kecamatan, merupakan unsur lini sebagai ujung tombak 

pelayanan langsung di suatu wilayah tertentu. Sebagai ujung tombak untuk 

melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka sudah sepatutnya 

setiap aparatur kecamatan dan kelurahan untuk memiliki keamanan dan 

kemampuan dalam melaksanakan tugasnya, disamping itu juga untuk kelancaran 

tugas kelurahan dapat membentuk lembaga masyarakat. Guna mewujudkan visi 

pembangunan kabupaten Poso dalam lima tahun kedepan melalui gerakan 

pembangunan dengan komitmen yang kuat secara bersepakat untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Sebagaimana tersirat dalam visi pembangunan Kabupaten Poso, tujuan 

pembangunan ekonomi Kabupaten Poso adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat guna terwujudnya visi maka perlu suatu kebijakan 

umum pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing. Berbagai kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak 

terkait pada hakikatnya untuk mensejahterakan rakyat dan memperkecil 

kesenjangan pembangunan antara Kelurahan dengan Kelurahan lainya, serta 



memandirikan rakyat untuk memperoleh akses disektor ekonomi, sosial, dan 

budaya. 

Pemerintah Kabupaten Poso sangat menyadari bahwa segala kegiatan 

pembangunan yang di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan memajukan Kelurahan perlu melibatkan peran serta masyarakat, 

pemberdayaan masyarakat untuk mencapai sasaran kegiatan pembangunan 

diperlukan langkah-langkah yang secara terpadu, tepat sasaran, tengah 

masyarakat dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan serta efektif dan efesien. 

Untuk mengevaluasi kinerja aparatur Kelurahan kepada masyarakat 

sekaligus respon atas aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, maka 

pihak pemerintah khususnya Kelurhan perlu upaya mengoptimalisasi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, ditambah dengan semakin 

kompleknya permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dan di tambah lagi 

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kebutuhan mereka di 

dalam masyarakat. Maka dalam hal ini semakin dituntutnya ketersediaan aparatur 

Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki kapasitas. Peningkatan kapasitas, 

pengetahuan atau wawasan aparatur, Pemerintahan akan melaksanakan suatu 

program melaui diklat-diklat atau juga melalui kerjasama dengan pihak ketiga 

yang berkopeten seperti perguruan tinggi, sehingga aparatur memiliki standar 

kopetensi kepemerintahan. 



Evaluasi Aparatur Kelurahan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan 

pelayanan publik dengan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) searah 

berdaya guna dan berhasil guna, sehingga diharapkan terciptanya suatu keadaan 

yang lebih baik. Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan kepada 

publik setiap aparatur harus memperhatikan nilai-nilai etnis dalam mengambil 

keputusan demi kepentingan publik serta senantiasa berpedoman kepada nilai-

nilai kejujuran, kearifan, tanggung jawab dan disiplin kerja. 

Masyarakat secara keseluruhan minta diperlakukan sebagai pelanggan tak 

langsung yang sangat berpengaruh pada upaya-upaya pengembangan pelayanan, 

karena masyarakat memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan 

tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. 

Oleh karena itu setiap aparatur harus berupaya untuk membantu, menyiapkan, 

menyediakan atau mengurus keperluan masyarakat sehingga dapat memberi suatu 

yang disampaikan dan di sajikan. 

Sejalan dengan semakin maju dan berkembangnya pembangunan yang 

diimbangi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak terhadap 

tuntunan masyarakat akan pelayanan serba cepat dan prima, terutama sekali yang 

menyangkut urusan berupa layanan barang-barang yang nyata (tangible), juga 

dapat berupa barang yang tak nyata ( lutangible ) seperti informasi, serta berupa 

layanan jasa ( keahlian dan keterampilan ).  



Aparatur kelurahan sebagai penyelenggara pelayan publik dituntut untuk 

senantiasa dapat mengemban tugas dan tanggung jawab secara cepat dan tepat 

sebagai wujud pelayanan prima. Agar tercapainya suatu pelayan publik yang 

prima dalam melaksanakan tugas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan 

kepada masyarakat yang majemuk dituntut kehati-hatian, kecermatan, 

sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009, “diantaranya menyatakan memberikan pelayanan pada masyarakat sebaik-

baiknya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing”. 

Namun dalam kenyataan kinerja aparatur Kantor Kelurahan Gebangrejo 

Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Hal ini terlihat dengan pelayanan yang belum tepat waktu, masih 

kurangnya fasilitas yang dapat menunjang untuk proses administrasi, banyak 

aparatur yang tidak mampu menggunakan computer dan disiplin kerja aparatur 

yang kurang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam 

Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Gebangrejo 

Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso”. 

 

 



B. Rumusan Masalah  

         Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan 

Publik pada Kantor Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten 

Poso? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam 

Meningkatkan Pelayanan Publik pada Kantor Kelurahan Gebangrejo 

Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti dapat menetapkan 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan 

Pelayanan Publik pada Kantor Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota 

Kabupaten Poso. 

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil 

Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Kantor Kelurahan 

Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso. 

D. Manfaat Peneliti  

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu : 

1. Manfaat secara Teoritis 



a. Menambah khasanah Ilmu Pengetahuan pada umumnya dalam 

pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan Pelayanan Publik. 

b. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian Studi Strata- 1 di Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Kabupaten Poso. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Sebagai Sumbangan Pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Poso dalam 

meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahannya. 

b. Sebagai acuan bagi lurah beserta staf untuk meningkatkan Pelayanan 

Publik. 

 


