
BABI 

PEND AHUL U AN 

A. Latar Belakang Masalah 

Administrasi adalah suatu hat yang sangat penting dalam abad modem 

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

Sondang P. Siagian berkata bahwa : 

Tidak ada satu hat untuk abad modem sekarang ini yang lebih penting dari 
administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan malahan 
kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan sangat tergantung atas 
kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat 
administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat 
modern. 1 

Bangsa Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun untuk mewujudkan 

masyarakat y2ng adil dan makmur merata materil dan spritual berdasarkan 

Par.casila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tentu membutuhkan di.Jkungan 

admirnstrasi yang mampu memecahka:i masalah-masalah pembangunan. Da!am 

rangka pembangunan nasional yang berencana yang dilakukan secara bertahap, 

maka administrasi merupakan sarana yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan 

pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional hanya akan berhasil dengan baik apabila diimbangi 

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

tugas pemerintah yang dapat mendukung tugas yang bersifat pembangunan. 

1 Sondang P. Siagian, Fi/safat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 
1997, hal. 1. 
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Pemerintah Orde Baru telah menetapkan kebijaksanaan, bahwa dalam 

pelaksanaan pembangunan, usaha-usaha pembangunan (penyempumaan) 

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. 

Pembangunan nasional yang berencana yang dilakukan secara bertahap 

dan dituangkan dalam Pelita demi Pelita sekarang ini telah sampai pada 

pembangunan jangka panjang tahap kedua. 

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain disebutkan bahwa : 

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh 
pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan 
yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah dikembangkan atas dasar 
keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah 
yang nyata dinamis dan bertanggung-jawab yang dapat menjamin 
perkembangan pembangunan daerah, dan dilaksanakan bersama-sama 
dengan dekonsentrasi . . . .  2> 

Sedangi<an pada pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

pokok-pokok pemerintahan di daerah disebutkan bahwa : 

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah 

Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. 

Sejalan dengan itu maka Pemerintah Daerah Kabu!)aten Deli Serdang 

2 Keetapan-Ketetapan MPR - RI tahun 1993, Penerbit Apollo, Surabaya, 
1994, hal. 34. 
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