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PEN D AHULUAN 

A. Latar ee=akang Masalah 

Administrasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam abad modern 

sekarang ini. Chc.rles A. Beard seorang sarjana ilmu sosial, yang dikutip dari buku 

Sondan9 P. Sia9ian berkata bahwa : 

Tidak ada satu hal untuk abad modern sekc:rang ini yang lebih penting dari 
administrasi. Kelangsungar. hidup pemerintahan yang beradab dan malahan 
kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan sangat tergantung atas 
kemampuan kita untuk . membina dan mengembangkan suatu nlsafat 
administrasi y�mg manipu memecahkan masalah-masa!ah masy3ral<at 
modem. 1 ,., 

Banosa Indonesia vano sedana aiat-aiatnva membanaun untuk mewuiudkan - ·..1 . - . - , _, J - ..ii , - - J 

masyarakat yan9 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 dilakukan secara bertahap, 
I 

maka administrasi merupakan sarana yan9 mutlak diperlukan bagi keberhasilan 

pembangunan nasional. 

Pemban9unan nasional hanya akan berhasil den9an baik apabila diimban9i 

dengan administrasi pemerintah yang efektif dan efisien, yang melaksanakan tugas-

tu9as p �merintah yang dapat mendukun9 tugas yang bersifat pembangunan. 

1 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasl, Gunung Agung, Jakarta, 2007, hal. 1. 
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Pemerintah reformasi 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. 

Pembanguna!1 nasional yang berencana yang dilakukar. secara bertahap dan 

dituangkan dalam Pelita demi Pellta sekarang ini telah sampai pada pembangunan 

jangka panjang tahap kedua. 

Administrasi diartikan secara sederhana sebagai suatu bentuk kerjasama 

sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan terte;itu. Salah satu pekerjaan 

administrasi di dalam suatu organisasi itu adalah penataan kearsipan. 

Dengan hai tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa kantor dimana penataan 

kearsipan dijalankan tidak lagi dipandang sebagai kerja tambahan saja dalam suatu 

orga. 1isasi tetapi telah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setlap 

organisasi yang ingin mencapai tujuan tertentu. Penataan Kearsipan melayani 

pelaksanaan sesuatu pekerjaan operatif dengan menyediakan berbagai keterangan 

yang diperlukan. Keterangan-keterangan itu memudahkan penyelesaian pekerjaan 

operatif yang bersangkutan secara lebih mudah dan lebih baik. 

Mengingat pentingnya penataan kearsipan ini dalam pekejaan kantor dan 

dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, maka 
( ' . 

penulis ingin memperdalam pengetahuan mengenai pekerjaan penataan kearsipan 

di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sehingga pekerjaan dapat terlaksana 
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