
BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha, masmg masmg memiliki 

pengertian: 

1. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati. 

2. Usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu 

mak:sud/tujuan. 

Jadi, menurut arti kata "Tata Usaha ialah suatu peraturan yang terdapat dalam 

suatu proses penyelenggaraan kerja". 

Dalam kamus bahasa indonesia, Tata Usaha adalah penyelenggaraan tulis 

menulis keuangan dan sebagainya di perusahaan, negara dan sebagian sedangkan 

orang yang menyelenggarak:an tata usaha. 

Bangsa Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tentu membutuhkan dukungan administrasi 

yang mampu memecahkan masalah-masalah pembangunan. Dalam rangka 

pembangunan nasional yang berencana yang dilak:ukan secara bertahap, mak:a 

administrasi merupakan sarana yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan 

pembangunan nasional. 
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Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan, bahwa dalam pelaksanaan 

pembangunan, usaha-usaha pembangunan (penyempurnaan) administrasi Pemerintah 

selalu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Sehubungan dengan itu maka 

salah satu aspek pembangunan ialah penyempurnaan administrasi pemerintahan dan 

merupakan bagian yang integral pada pembangunan nasional. 

Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok 

pemerintahan di daerah disebutkan bahwa : Dalam rangka pelaksanaan asas 

desent.ralisasi dibentuk dan disusun daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. 

Sejalan dengan itu maka Pemerintah Daerah Kota Binjai sebagai salah 

satu daerah otonom, dengan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

menyelenggarakan pembangunan daerah yang mengarah kepada otonomi daerah 

yang nyata dinarnis dan bertanggung-jawab dalam rangka membina kesatuan bangsa 

atas dasar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka pada setiap daerah Kabupaten/Kota 

terdiri dari wilayah kecamatan yang membawahi kelurahan/desa yang mempunyai 

tugas dan fungsi membina kehidupan sosial di wilayah kerjanya sebagai salah satu 

aspek yang dapat mendukung kelancaran pembangunan daerah. Mengingat 

pentingnya tugas dan fungsi tersebut maka kegiatan Kantor Lurah Sumber Karya 

Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai perlu ditunjang dengan sistem administrasi 

yang baik pula. 

Administrasi diartikan secara sederhana sebagai suatu bentuk kerj asama 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




