
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan se'makin meningkatnya volume pembangunan dan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka mencapai 

hasil yang efektif dan efisien perlu didukung oleh administrasi yang 

baik disamping tersedianya unsur aparatur pemerintah sebagai abdi 

negara dan abdi masyarakat. 

Hal ini sangat penting karena memang sesungguhnya abad ini 

dapat dikatakan sebagai abad "administrasi" dimana semua 

keputusan baik dibidang politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan 

keamanan dan lain-lain hanya akan ada artinya apabila keputusan 

-· 

itu terlaksana dengan pengelolaan administrasi yang baik. 

Demikian pentingnya arti administrasi, sehingga ada yang 

mengatakan tegak rubuhnya suatu negara, maju mundurnya 

peradaban mansuia, serta timbui tenggelamnya suatu bangsa di 

dunia ini bukan disebabkan perang nuklir atau malapetaka, akan 

tetapi tergantung pada baik buurknya administrasi yang dimiliki. 
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Oleh karena itu, berhasil tidaknya seoran'g __ 2pimpiri�i..�i:tlam 

'·<�:; ��-,�----"'�;;7 � 
mencapai tujuan organisasi tergantung kepada ""'"'-pengelolaan 

adrninistrasi yang baik. 

Adrninistrasi yang baik hanya mungkin diperoleh oleh seorang 

pimpinan yang baik pula. 

Menurut .H.Pandapotan Nasution, SH., seorang p1mp1nan 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya memerlukan antara lain : 

1 .  Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Koordinasi 
4. Pelaksanaan 
5. Pengawasan lJ 

Walaupun unsur pengawasan dalam fungsi kepemimpinan 

diatas terdapat pada urutan kelima, hal ini tidak berarti pengawasan 

itu dinomorlimakan, malah sebaliknya pengawasan itu merupakan 

unsur. pokok yang pen ting. Karena terlaksananya unsur 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan . koordinasi 

tergantung pada baik buruknya sistem pengawasan yang dilakukan. 

Oleh karena itu, didalam setiap organisasi baik kecil maupun 

besar, terlebih-lebih suatu organisasi pemerintah yang mencakup 

l) R Pandapotan Nasution, SH., Kepala ltwil Prop.Dati I Sumatera Utara dalam Kertas Kerjanya 
mengenai Peranan Camat Selaku Kepala Wilayah Bidang Pengawasan Umum Pemerintahan 
dan Pembangunan, Hal.1 
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