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PENDAHULUAN 

Peranan dan kedudukan pegawai negeri sangat mL'l1L'l1tuk; n dalam setiap 

organisasi pemerintah sebab pegawai negeri itu sendiri mcrup�1k:111 ttdang punggung 

pemerintah dalam proses penydenggaraan pemeri11tali:111 111aupun dalarn 

melaksanakan pembangunan nasional. 

Akan tetapi di dalam pelaksanaan dan penyekngg<1r:1:11111:.:d yang beraneka 

ragam itu banyak mengalami kendala karena masalah pcga\\.1i ncgl;r1 adali1h masalah 

manusia dengan berbagai macam tingkat kecakapan atall keahlian dan ,iuga sifat

sifatnya. 

Bahwa pegawai negeri sipil merupakan aparaLur 111�-1.1 11.1tuk menye leng 

garakan pemerintahan dan pembangunan dalam rnngka lllL"lll"iip.11 tujuan nasional 

telah diketahui dan diakui sejak lama. Kedudukannya <.ang.ti m1.·11entukan karena 

berhasil tidaknya tujuan pemerintah tergantung dari padit aparatm negaranya yaitu 

pegawai negeri. 

Dalam zaman modern ini, kemajuan tl'knologi tcbh dap;it menggantikan 

sebahagian besar tugas-tugas manusia. Pekc1:jaan dengan kc tel itian dan resiko yang 

tinggi untuk diserahkan pada robot-robot . Demikian pul<1 r1ll.:ngejar produksi 

maksimum. Tanpa mengenal waktu, fungsi mesin-mesin pd.:etja mt tclah 

menggantikan tenaga manusia. Meskipun demikian faktor manusia tetap merupakan 
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faktor penentu dan pengambil keputusan akhir. Sesuai dc11ga11 :q)�l yang dikatakan 

Arifin Abdulrachman bahwa : "Dalam suatu pC'ny1.:k11ggaraan kcrja maka manusialah 

yang menduduki tempat kerja yang vital. Tcknik pcrmesinan clapat dit ingkatkan tetapi 

apabila tidak ada manusia yang menjalankan mesin-mesin rnaka mesin-mesin itu 

akan menjadi besi tua dan mati ".1 

Sehingga tanpa manusia tujuan akan tetap tinggal tuju:rn hcLl\..<1. bahkan dapat 

dipastikan bahwa organisasi ini sendiripun tidak mt.111gkin ad�1. 

Untuk kdancaran jalannya organisasi dalarn usal1a mencapa1 tujuan 

diperlukan adanya manaJemen yang baik yaitu scmua kcgiatan didasarkan atas 

pnns1p efektivitas kerja. prinsip scperti ini akan dapat dijalankan j ika tenaga 

pelaksananya terdiri dari pegawai -pcgawai yang mcmiliki keahlian, kecakapan dan 

kemampuan kerja yang tinggi dan juga dilandasi dengan rasa pengabdian dan 

tq_nggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 
--,..________ 

Kelan---cr.rQn penyelenggaraan pemcrintahan dan pclaksanaan pembangunan 
------

�----

hal ini pegawai negeri. Kesadaran akan pentingnya peranan pegawai negeri dalam 

pembangunan nasional yang memberikan perhatian tentang penyempurnaan 

pembinaan pegawai negeri seperti yang tertulis di bawah ini : 

1 Arifin Abdulrachman, Persoaft111 M111111si11 Da/11111 Ma11aje1nm_ !\ 1.1jalail Administrasi 
Negara, LAN, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 23. 
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