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Satu hal yang ditemukan dalam latar belakang objek penelitian ini adalah 
pelaksanaan dari pelimpahan tugas dan wewenang yang diterapkan di Kantor Lurah 
Tanah Seribu Kota Binjai, yaitu pelaksanaan pelimpahan tugas dan wewenang tidak 
mencerminkan bentuk organisasi yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan. 
Keadaan tersebut memberikan arti bahwa terkadang bawahan menerima perintah dari 
yang bukan atasannya. Tatanan kerja serta ruang lingkup wewenang dari Kantor Lurah 
Tanah Seribu Kota Binjai mencerminkan kekomplekan tugas sehingga bukan suatu hal 
yang mustahil bahwa pelaksanaan pelimpahan tugas dan wewenang tidak 
mencerminkan bentuk organisasi yang dimilikinya. 

Permasalahan yang diajukan adalah"Bagaimanakah pelaksanaan pelimpahan 
tugas dan kewenangan dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai di Kantor 
Lurah Tanah Seribu Kota Binjai". 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan struktur organisasi Kantor Lurah 
Tanah Seribu Kota Binjai mempergunakan struktur organisasi garis dan staf dengan 
Lurah sebagai pucuk pimpinan. Pelimpahan tugas, wewenang dan tanggung jawab 
dilakukan secara vertikal yaitu dari pimpinan tertinggi dan berangsur-angsur ke 
pejabat yang lebih rendah dan akhimya pada pegawai tingkat bawah. Pelimpahan 
tugas dan wewenang yang sedemikian akan dapat memastikan luas dan lingkup 
pekerjaan seorang pegawai. Struktur organisasi dari Kantor Lurah Tanah Seribu Kota 
Binjai sudah cukup sesuai dalam menfasilitasi peningkatan produktivitas kerja 
pegawai. Karena dalam hal ini karyawan mengetahui ruang lingkup pekerjaannya 
secara jelas, perintah yang jelas serta pelaporan pekerjaan yang jelas pula. Pegawai 
juga dapat meningkatkan produktivitas kerja melalui struktur organisasi yang 
diterapkan di Kantor Lurah Tanah Seribu Kota Binjai karena pegawai dapat 
menunjukkan pengembangannya secara jelas kepada atasannya. Bidang kegiatan yang 
dikelola oleh Kantor Lurah Tanah Seribu Kota Binjai adalah sebagai suatu instansi 
pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah di dalam hal pengurusan, administrasi 
Kantor Lurah. 
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