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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seperti diamanatkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, melalui prinsip otonomi serta desentralisasi diharapkan kesejahteraan masyarakat di 

daerah dapat tercapai dalam kurun waktu yang lebih cepat. Otonomi dan desentralisasi 

memberikan kesempatan bagi pemerintahan daerah untuk dapat mengelola daerah secara 

mandiri dengan penuh tanggung jawab.  

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan penjelasan mengenai alokasi-

alokasi anggaran yang diperoleh pemerintahan daerah, dengan demikian aspek pembangunan 

kesejahteraan masyarakat di daerah melalui pendekatan anggaran telah terwujud namun 

belum berarti kesejahteraan masyarakat di daerah dapat terwujud secara otomatis bilamana 

tidak adanya usaha-usaha yang bersinergi terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat 

tersebut. 

Salah satu dari berbagai macam hal-hal yang saling terkait terhadap pencapaian 

amanat dari Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu 

tercapainya kesejahteraan masyarakat didaerah ialah dengan usaha mengoptimalkan kinerja 

pemerintahan daerah itu sendiri dalam berbagai aspek yang menyangkut dengan peran 

maupun kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tidak terkecuali bagi 

pemerintahan kabupaten Deli Serdang. Pemerintahan kabupaten Deli Serdang dalam berbagai 
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upaya membangun kabupaten Deli Serdang memerlukan berbagai langkah-langkah yang 

bersinergi satu dengan lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten 

Deli Serdang. 

Berbagai langkah-langkah tersebut yang terbagi kedalam dua aspek yakni langkah-

langkah secara internal dan eksternal. Langkah secara internal ini dimaksudkan sebagai 

langkah-langkah pembenahan internal organisasi pemerintahan Deli Serdang, pembenahan 

secara internal dapat berbentuk seperti pembinaan, pelatihan, rotasi struktur dan lain 

sebagainya. Sementara langkah-langkah secara eksternal dimaksudkan berupa langkah-

langkah yang berdampak pada pembangunan kesejahteraan masyarakat seperti revitalisasi 

sistem irigasi, kerjasama antar pemerintahan daerah dan lain sebagainya. 

Langkah-langkah pembenahan internal melalui pembinaan menjadi fokus utama bagi 

pemerintahan daerah dalam mewujudkan kinerja aparatur yang optimal, melalui pembinaan 

diharapkan aparatur pemerintahan daerah dapat mengingat kembali atau juga dapat 

mengoptimalkan peran maupun fungsi mereka dalam struktur organisasi pemerintahan 

kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian penelitian ini akan melihat bagaimanakah 

pembinaan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi di bagian umum 

sekretariat kantor bupati Deli Serdang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten Deli 

Serdang terhadap aparatur pada bagian umum Sekretariat Kantor Bupati Deli 

Serdang? 
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2. Bentuk-bentuk pembinaan seperti apakah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah 

kabupaten Deli Serdang pada bagian umum sekretariat kantor bupati Deli Serdang? 

3. Kendala apa saja yang ditemukan pemerintahan kabupaten Deli Serdang dalam 

melaksanakan pembinaan pada bagian umum sekretariat kantor bupati Deli Serdang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui adakah pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah kabupaten 

Deli Serdang terhadap aparatur pada bagian umum sekretariat kantor bupati Deli 

Serdang. 

2. Mengetahui bentuk-bentuk pembinaan seperti apakah yang dilakukan oleh 

pemerintahan daerah kabupaten Deli Serdang pada bagian umum sekretariat kantor 

bupati Deli Serdang 

3. Mengetahui kendala apa saja yang ditemukan pemerintahan kabupaten Deli Serdang 

dalam melaksanakan pembinaan pada bagian umum sekretariat kantor bupati Deli 

Serdang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi kedalam dua aspek yakni aspek manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah terkait tema 

penelitian ini. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendekatan baru dalam 

menjelaskan permasalahan penelitian pada penelitian ini. 

Manfaat Praktis 

1. Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai bentuk-bentuk pembinaan aparatur 

yang digunakan oleh pemerintahan daerah kabupaten Deli Serdang 

2. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya yang mengambil studi penelitian yang 

sama dengan tema penelitian ini 
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