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Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk 

menjamin bahwa tujuan-tujuan organi sasi dan manajemen 

tercapai. Pengawasan diharapkan marnpu meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas kerja pegawai sehingga t ercapai 

kwalitas kerja yang tinggi. 

Penger tian efisiensi dan efektifitas adalah pegawai 

dapat rnenyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktu dan 

rencana yang telah ditentukan, juga dalarn menyelesaikan 

sega la sesuatu pekerj aan harus cepat, tepat, hemat dan 

selamat . 

Dalam penelit i an dikemukakan rumusan masalah bahwa 

bag aimanakah peranan pengawasan da lam meningkatkan 

efis:Lensi dan efektifitas kerj a pegawai di Dinas 

Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu?. 
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Sedangkan metode yang dipergunakan adalah metode analisis 

deskriptif yaitu perbandingan antar teori dan prakteknya. 

Adapun tekhnik pengumpulan dctta yang dipergunakan adalah 

penelitian 

lapangan. 

Dari 

dikemukakan 

kepustakaan dan penelitian langsung ke 

hasil penelitian yang dilakukan dapat 

bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap 

peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai dalam 

h al proses penerirnaan pegawai pad a kantor Dinas 

l?endapatan Kab.Labuhan Batu didasarkan atas wewenang 

Gubernur Propinsi Sumatera Utara, dan kernudian diikuti 

oleh surat keputusan Bupati Kabupaten Labuhan Batu. 

Sedangkan kantor Dinas Pendapatan Kab. Labuhan Batu 

hanya mengusulkan kepada Bupati tentang keadaan formasi 

kepegawaian yang dibutuhkan sesuai denga� kapasitas kerja 

yang diernban. 

l?engawasan terhadap pelaksanaan kerj a kantor Dinas 

Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu dilakukan atasan 

langsung sesuai dengan unit organisa�i/satuan kerja yang 

terbentuk. 

Di samping itu usaha yang ditempuh dalam mengawasi 

pekerjaan pegawai sebagai perwujudan pelaksanaan 

pengawasan kerj a pegawai antara lain dengan mengadakan 
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absensi kerj:::i, dengan memberikan �3anksi-sanksi. t·::rtentu. 

Hal it u dim a k �; u o Lan gun a men q en cl a l i k an cl :i. s i. p] i n f:' ci r .':I 

pegaweii. 

Pi:oduktifitas pegawai dapat dj.v-;ujudkGin sc::huburHJ<C1i1 

dengan promosi yang dilakukan. Promosi pegawC1i untut 

menduduki suatu jabatan tertentu yang kosong sering 

mengalami kesulitan karena rendahnya pangkat dan golongan 

Labuhein Batu. 
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