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KATA PENGAI{TAR

Puji syukur Allahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya

yang telah memberikan Nikmat kehidupan dan Kesehatan serta petunjuknya sehingga

saya dapat menyelesaikan laporan keglatan kuliah kef a lapangan (KKL).

Perlu dikethui bahwa Dengan adanya kegiatan KKL ini maka mahasiswa

diharqpkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan,. pengalarnan, dan sebagai.nya yang

mungkin tidak akan di dapatkan di dunia perkuliahan. Karena kegiatan KKL ini adalah

pengaplikasian dari teori yang sudah diajarkan pada semester sebelumnya di

perkuliahan agar kedepannya dapat mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya.

Di dalam kegiatan ini mahasiswa di tuntut agar dapat menyalnpaikan ide nya,

kerjasamanya dan melakukan komunikasi yang baik selarna kegiatan KKL berlangsung.

Dan mahasiswa juga harus tanggap dalam melihat gejala-gejala atau fenomena apa saja

yang terjadi selama mahasisr.va melakukan KKL di tempat tersebut.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan,

terlebih jika tanpa bimtringan serta doa dan semangat dari semua pihak yang turut

membantu saya dalam pembuatan laporan ini, penulis hanya dapat mengucapkan bayak

terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan KKL ini.

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat menjadikan laporan

ini let ih baik untuk kedepan nya:

Medan, 15 September 2018

Penulis

i
I
{
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BAB I

PEI{I}AHUI-UAH

A. LATAR BELAKANG PELAKSANATN KI(L

Salah satu program studi yang dinilai dapx menengembangkan

wawasan, keterampilan, kecakapan dan kreativitas seoraflg mahasiswa

untuk memasuki dunia kerja adalah dengan melaksanakan Kuiiah l(erja

Lapangan. Dimana setiap rcahasiswa y&ng fficngikuti Kuliah Kerja

Lapangan dituntut harus mampu mcngembangk*n dirinya sendiri uirtuk

bersosialisasi dan mempraktekan seo&r& langsung ilmu yang sudah

didapatken deri bangku kuliah ke dunia kcrja, Se*are garis besar seperti

yang kita lihat bahwa pendidikan yang dilakukan di pcrgurusft tinggi

masih tcrbatas pada pemberian praktek dalam skala keeil d*ngan

intcnsitas yang terbat&s, ag&r dapat memehami dan memeeahkan sctiap

permnsalahen yeng munsul di dunia kerja, maka mahasiswa tentunye

perlu melakukan pelatihan kerja scear& lnngsungn di instansi atau

lembaga - lembag* y*ng b*rkeitan dengan pr*gram studi yang diternpuh,

Kuliah Kerja Lapangan (KI{L} Universitaa Medan Area

merupakan agenrla rutin yang dilaksanaken sctiap tahunnya bagi para

mahasiwa tingkat akhir di ecmester VI, dan tentunya seti*p mahasiswa

diwajibkan untuk melaksanakan serta membunt laporan Kuliah Kerja

Lapangan. Selain pengalaman yang didapat sangat hermanfaat bagi para

mahasiswa, Hslifi.h Kerja Lapang*n itu sefldiri menjadi tolak ukur bagi

Universitas Med*n Area dalam melihat *t*r kerja yang dimiliki oleh

t
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setiap mahasiswa. Sesuai dengan fujuan Universitas Medan Area, yaag

mempersiapkan tenaga ahli dan terampil yang diharapkan dapat terjun

langsung ke dunia indusrilkerja, maka dipandang sangat periunya untuk

melaksanakan Kuliah Ke{a Lapangan.

Besar kemungkinan dengan melalui program Kuliah Kerja

Lapangan ini mahasiswa dapat memahami langsung struktur organisasi

dalam sebuah manajemen, profesionalitas kerja, kedisiplinan dan masih

banyak hal lainnya. Dengan banyaknya hal positif yang akan didapx

maka penulis berkesempatan untuk melakukan Kuliah Kerja Lapangan

pada instansi Dervan Fcnry*kilan Rakyat Faer*h $urnatra Utara {BPRD=

SU). Alasan penulis melek=anaken program Kuliah Kerja Lapangan di

perusehean ini, tentunya penulis b*rharap mendep&tkan ilmu s*sara

langsung mengenai praktek ke{a yang *csunggrihnya khususya dalam

ilmu Administrasi Negara, Sehingga pcnulic mendcpatkan banyak

pengalaman berharge yang bisa diambil dari lingkungan tcrnpal Kuliah

Kerja Lapangan pada instansi DPRD-SU,

2
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B- TfIJfIAN PELAKSANAAITI KT{L

1. Sebagai salah satu syaret keluluean untuk mata Kuliah Kerja

Lapangan.

2. Melatih kemaupuan bnhasa jrpang y*ng telah dipelajari dan

menggunakennye dalam dunia krja.

3. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat penulis dslam

pelaksauaan dunia kerja.

4. Meningkatkan w&wacan dan pengalaman scrta lebih menanamkan

disiplin

yang tinggi untuk diterapkan dalam dunia kerja.

C. ALASAN PEMILIHAN LOI{,{SI KKL

Penulis memilih lokasi di DPRD Provunsi sumatera $tara, karena

ingin rnengetahui Tugas dan Fungsi anggota Dewan perwakilan Rakyat

Eaerah Fr*v Sumater utara dan menge.tahui Bagian-bagian yang ada di

nFRn Provinsi sumatera ut&ra, dan juga untuk mengaplikasikan teori

yang sudah dip*kajari di ssmester sebelumnya sesuai dengan prcdi

Administrari publik

:)
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BAB 1T

Ii{JIAN TEORI

A. Fraksi

suatu keliirnpck clai*r l-)ervan Ferrvakji*n ltak-yat (llFlti vang t*r*lirri

at*s treher*p;t ilngga)t& 
"v*r'rg 

sep;rharn ilan sep*nriirian. binseinria satu partni.

Ii*rdtsirrkar ir*ratur*n tr'*ta 'l-errib {'t'atihl []pf{ I,asal 14, lr6ksj

adalah pengelornpokkan anggota f)PR sesuai dengan konfigurasi partai

politik hasil pernilihan umum. Lebih laniut ditegaskan dalam Tatib tersebut

bahr,r,a fiaksi bersifbt mandiri.

B. Partai Politik

a) Pengertian Partai Politik

Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik,parfai

Politik adalah orgsnisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sckel*mpok warga ncgara Iadonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehcndak dan eita-eita untuk memperjuangkan dan

mcmbela kepentingan p*litik anggoxa, masyaraket. baRgsa dan

negara, certe memclihara keutuhan Negara Kesatuan Reblik

Indoncsia bcrdasarkan Faneasila dnn UUB iS4S,

sooara umum Farpol adalah #*etu CIrganisasi yang disusun seeara rapi

dan

stabil yang dibentuk *leh sekelompok erang $ecar& sukarcla dan

mempunyai kesamaan kehendak. eita-cita, dan persamaan idrologi

4
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tertentu dan berusaha unhrk mencari dan mempertahankan kekuasaan

melalui pemilihan um$m untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau

program-program yang telah mereka susun

b) Tujuan Pa*aiPolitik

Tujuan parpol cdalah untuk mensari dan mempertahankan

kekuasaan guna rnclaksanakan /ruewujudkan program-progrem

yang tclah mereka Busffil snsuai dengan idcologi tertentu.

c) Fungsi Partai Pslitik

Fungsi parpol sehagai sarans:

r Farpol sebag*i serafl kernffirikesi p*litik

Ksm-unikai p*litik adalah proses pcnyempeisn inf$ffil*si

pelitikdari pemerintah kepada masayarnkatdaa r*baliknya dnri

masyarakat kepada pemerintah, Paipcl disini berfungsi untuk

menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasi

politik masyarakat dalam merumusk&n an menetapakan suatu

kebijakan.

Contoh: misal dilingkungan sekoleh, OSIS itu ibarat

Parpol. Jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa,

misanya perbaik*n fasilitas sekolah. Pada saet itu terjadi

interaksi antara sisrva dan OSIS menmbahas mengenai

kurangnya fasilitas sekolah. Selaqiutnya OSIS menyampaikan

aspirasiltuntutan f;iswa tadi kepada pihak sekolah. Iaterkasi

antara sirwa(masyarakat], OSIS (par_n,:l) dan pihnk sekslah

5
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(pemerintah), merupakan suatu komunikasi. OSIS sebgai suatu

sarana komunikasi antara pihak siswa dan pihak sekolah.

Dalam kehidupan politik suatu negara contoh tadi dapat

diibaratkan para sisrna itu masy*rakat, ffSIS iftr Parpol, dan

pehak sekolah itu Pemerintah,

Farpol sebagai s&rara sosialisasi poiitik

Sosialisasi palitik adalah proscs pembcntukan sikap dar

$rientasi pclitik mengsnai suatu fenomena politik yang sedang

dialami suatu Rcgara. Frsses ini disampaikan mclelui

pendidikan p*litik" Sosiali*ai yang dilekukan *ldr parpol

kepada masyarakat t':enrpa pcngenal*n Frogrem-pr*grarn dari

partei tersebut, Dengan demikian , diharapkan peda

masyarakat dapat memilih parp*l tcrsebut pada pemilihan

tu ll ullt .

eontsh: penyampaian program politik parp*l pada aeara

kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah

satu fungsi papol sebagai samna sarana sosialisasi politik

r Farpsl sebagai silrara rekrutm*n politik

R*k**men politik adalah prsscs seleksi dan

pengangkat&n sescCIr&flg atau k*lompok untuk melaksanskan

scjumlah peren dalam istEm politik ataupun pomerint*h*n, Atau

dapat dikatak*n proses s*leksi dan penganS*tan ses*orang atau

kelompok untuk menduduki suatu jahatan etsupun beberapa

6
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ia

jabatan politik araupux mewakili parpol itu dalam suatu bidang.

Rekrutmen politik gunanya untuk meneari oteng yang berbakat

aatupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

Contsli; misal sepefii pada *cntch kornuikaai pclitik tadi.

dilingleungan aekolnk, SSI# akan mengganti ketua dan

anggotanya kercna mase jabatennya sudah habis. Hah pros*s

OSIS ter*ubut dalem mencari ketua dan anggata OSIS baru

merupakan ruatu proses rekrufinen" Entah itu melalui penujukan

dan penycleksian ataupun melalui pemilihan. Sama hal nya

dengan Fapol, parpcl akan rneneari, menyelcksi, d*n niengangkat

suatu anggcta b*ru untuk menduduki suatu jabatan pnrtai atau di

pemerintahan. ntaupuR unttr.k mewakili dalam pomilu.

Paryol sebagai saran pengatur kcnflik

Pengatur koaflik adalah mengendnliken suetu ksnftik

(dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik)

mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Pengendalian konflik ini dilakuakan dengan sara dialog.

menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut

kepnd* badan perwakilan rakyat(DPR/DPRD/Camat)unruk

mendapatkan keputusan politik mengenai perrn*salahau tadi.

Corrtoh: di dalam maeyarakat t*rjadi masalah mengenai

naiknya harga BBM yang dilakukan oleh pernerintah. Banyak

terjadi demo menentang kebijakan tersebut. Dalam kasus ini

7

UNIVERSITAS MEDAN AREA



paryol sebagai salah satu perwakilan dalam masyarakat di badan

pewakilan rakyat (DFRIDPRD), mengadakan dialog bersama

masyarakat mengenai kenaikan harga BBM tersebut. parpol

dalam hal ini berfungsi sebagai mengendalikan konflik dengan

cara menyampaikan kepada pemerintah gurna mendapatkan suatu

putusan yang bijak mengenai kenaikan harga BBM tersebut.

C. Partai Hanura

Partai Hati Nurani Rakyat, atau Fsrtai Hanura. adalah sobuah

partai politik di indonesia.

Adapun yang meqjadi Visi dan Misi dari Faaai Hanura :

r WSI FARTAI HAI\TURA

"Terwujudnya bangsa Indsncsia yang bersatu, berdnulat, adil

dan makmut''

r MISI FARTAI HAFIIIRA :

1. Mewujudkan pcmerintah yang bcrsih dan berwibawa mel*lui

p*nyelcgaren ncgf,re yang demokatis, ffansparan dan akrurtabel

dcnga s*R*Rtif,ca berdaser pada Paneasila dan Undang.Undang

Basar Negara Rcpublik Ifldsncsia 1945,

2. Melahirkan pemimpin yang bertakwa, ju;ur, berani, tegas dan

berkemampuan dalam mrqjalnnkan tuga* dengan senantiasa

mengodepankan hati nurnni.

3, Menegakan hak dan kew*jiban asasi lr:anusia dan supremasi

hukurn yang sesuai Faneasila dan Undang-Undeng D*sar

B
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Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan

dan kepastian hukuni guna melindungi kehidupan rakyat,

bangsa dan negara

4, Membangun sumb€r daya manilsia yrtng berakhlak mulia,

sehet, csdas, terampil dan bennawasan nesional.

5, Memberikan kesempatan yang seme dan seluas-luasnya kepada

kaum pereffiputln dan pcmuda pada po*i*i strategis rriltuk

beryeran aktif dalam pcrnbangunsn bengsa,

6. Membangun sistem perekonomian nasisr:al yang bcrkeadilan,

berwawasan lingkungan dan hersrientasi pada p*ngflatan

eksnsmi keralyatan der:gan memanfaatksn dan

mengembangkan sumber daya alamr *ecara tepat gunm dan

herdaya guna serta membuka kesempatan bcrucaha dan

lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan

pend*pamn dan kescj ahterafft rakyat.

7. Memberantas kcrup*i, kolusi dan nepotisffie sssar& total dalam

rangka mewujudkan Indonesia yeng maju, mandiri dan

bermartabat.

8. Mengembangkan Ctonomi Daerah mtrik lebih memacu

percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air

guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik lndonesia.

9
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BAB III

DESKRIPST LOKASI KKL

A. 5},.IA}TAI{ SINGHAT

u rlPBn"str

Propinsi Bumatera Utara pertama kalinya drbentuk pada tanggal 15 April

1948 berdasarkan Undang * Undang No. i0 Tahun 1948, daerah ini meliputi

Keresidenan Aceh. Sumatera Timur dan Tapanuli Utara.

Fembentukan Propinsi Sumatera Utar* di atas trerdasarkan sur&t

Kcputusan Dewan Peri+'akilan Rakyat Dserah Tingkat I Sumatera Utaru No, lg

Tahun 1?73 tertanggal 13 Agustur yang dirctapkan sebagai Hsri Jadi Propinsi

Sumatera Utara.

Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Fersiapan

Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara

menjadi sebuah propinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau J&wa,

berangsur - angsur dibentuk Komite Nasianal Feerah yang kedudukf,finya diatur

melalui Maklumat Gubemur Sumatera Utara tcnanggal 1l April iF46 No ? I

MGS yang isinya sesuai dengan Undang * Undang Ns 1 Tahun 1945.

Dalain Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Ksmite Nasitrnal Eaerah

dib*ntuk di Fropinsi dan Keresidenan, sehingge Propinsi dan keresidenan itu

menjadi kote st*ncm" Eearah: dacrah terssbut memiliki Ecwan Ferwakilan

Rakyat ytrng mcilgatur rumah tanggenye seneliri.

DFRD m*mbentuk suatu Baelan Eks*kuti{ yang terdiri qiari 5 orang

anggcta Dewan yang befiugas meqjalankan pcmerintnhan sehari - hari dan

10
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kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan inaklumat

tersebtrt di atas, anggota Dervan Penvakilan Rakyat di SumateraUtaraberjumlah

100 orang yang rnewakili 100.000 penduduk.

Dalatn sid;rng.riy;r parda tanggl;il l7:+/d iit April 11146 di l,iukjt'I'rnpgi.

I-)ertln frerwakilan R;rkvat Surrrateru {.ita"ra ru'f1ara lsuh arin:i.rristrlrtil'dit"u;ii dalau:r

sutr propinsi- yaitu :

Sub Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera

Timur dan Tapanuli.

Sub Propinsi Sr"rmatera Tengah meliputi Keresidenalr Sumatera Barat, Jambi dan

'ltiau.

Suh f,-rrp:tttsi Sumul*ra Selalar: nrelipxli K*residenan flangk:t. Ftelitung.

l .;1rit1turr91 dirrr Italcrulurr;r

'fiap strb propinsi etikepalai oleh Ciubernur Muda i,ang l;ertinelak seliagai

koordinator dari Keresiclenan clarr .iarvatan pemerintah yang acla dr

wilaynhnya.llerrrerintahan Surnatera Litara dijalankan sesuai dengan nraklumnl

Gulrernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 19.16. \'ang menyiitaklrn biihwa

pemerintah propinsi disesuaikan dengan pemerintahan ptisat.

Pemtretttr"rkan IIPR Sumatera nrerljadi l)aerah Otononr yang dilegalisasr

oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Peinerintah Na I Tahrin

l974,vang tnenl'atakan dengan togas bahu,a Propinsi Sumatera Lltara dijalankan

oieh Gubernur dan diserahkan kepada l)etvan Perwakilan Rak1,61 dan Badan

Iiksekuti{'
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Pemerintah Daerah sumatera utara berhubungan lang*trng dengan

Pemerintah Pusat dan berada di bawah MenteriMenteri dan selanjutnya dalam

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun lg74 dinyatakan yang merupakan daerah

otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah-daerah yanh ditunjuk

sebagai daerah otonom.

Kepemimpinan Gubernur Muda di setiap sub propinsi berjalan terus

sebagai suatu daerah adreinistratif yang dalem prakteknya rrrengatur iumah

tangganya masing-masing, sehingga propinsi Sumatera Utara seeilah-slah terdirj-

atas 3 propinsi.

Pemerintcll Pusat menyad*ri hal tereebut lal* rnensHpkan UU Ns l0l

1948 tcntang pembagian Sumetera rncqjadi 3 Pr*pinsi- yaitu :

1, Propinsi Sumatera Utara

2. Propinsi Sumatera Tengah

3. Fropinsi sumatera Selatan

Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk perteille kalinya dilaatik arggota

DPRD Tingkat I Sumatera Utarayang bertempat di Tapak Tuan, yang angg*ta -
anggotanya berasal dari masing - masing sub propinsi terd*hulu,

Dengan Undang * Undang No 24 / 1956 dibentuklah Frcpinsi Aeeh

dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis

menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Tirnur dan Tapanuli.

Sebagai Pelaksanaan Undang - Undang No. 10 I 1974 dan Undang -
Undar:g Teaanggal 15 April 1948 tentang pen*t*pan Hornisariat Pem*rintahan

Pusat di Sumatera yang kemudien diubah menjadi Feraturan Pcmerintah r.lq 4? I

L2

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1948 maka komisariat ini meujalankan tuga* Guberaur Surnatera sehingga tugas

* tugas tersebut diserahkan kcpada p*iaksananya. K*misariat Pusat di Sumat*ra

yang berkcdudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan"

Di DPRD-SU terdapat sembilan fraksi yaitu partai keadilan sejahtera.

partai golongan karya, partai demolirasi inelon*sia perjuangan, partai demokrat.

partai gerakan indonesia raya. patai hanur&, partai amaRat nasional, partai

nnsdrm,daR pafia_ keadilan bangsa.

2} FRAKSIHANURA

Persiapan Hanura menuju ksntestasi Penrilihan umum ?014 agak terganggu*

setelah Akbar Faisal, yarrg dikenal sebagai vokalis Hanur-a di Senayon,

mengundurkan diri.[3] Akbar mengaku ingin cari suasana politik banr dan

merasa jenuh dengan tugas kedewanan yang diembafflye. Namun pada ahhirnya

dia diumumkan scbagai Ketua DPP Bidang Politik Pacai Nasdem[4] ol*h Eetua

Umum t*Iasdem, Surya Falsh,

Meekipun demikian, pada i7 Februari 2013, HaRura mendapat tambahan

kokuat*n p*rtai meny"usul borgabungnya pengusaha sekaligus Bos MNC Group,

Hary Tanoe.[5] Mantan politisi Nasdem itu dianggap mempu untuk membangun

citra Partai Hanura[6] lewat kekuatan media[7] yang elimilikinya.

Pada tenggal 10 Maret 2013, sepuluh partai palitik yang gagal dalam

vcrifl kasi administrasi menyatakan bergabung dengen HeRura, yaitu: [8]

i, Fartai Kcdaulsten

2. P*rtai Rcpublika Nusaatar* (Republikat"{}

3. P*rtai Nasional Republik (Nasrepi
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4. Partai Indonesia Sejahtera {PIS)

5. Partai Pemuda Indonesia (PPI)

6. Partai Kongres

7. Partai Darnai Sejahtera (PDS)

8, Partai Peduli Rakyat Nasional (PFRN)

9. Partai Demokrasi Pembaruan {PnF}

10. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (FPDI)

B. STRUKTUR ORGANISASI

Fraksi partai Hanura

Penasehat : Aduhot simamora

Ketua ; Toni Togatorop,SE.Ml.d

SEkretaris ; H,Fafuical Efendi trlst,SH

Anggota : 1, Finnan sitorus,SE

Z,Rinawati eienturi.BH

3,Sujian

4.Ebenejer Sitorus,SE

S,Fanatona Waruwu

6.Ir.H. Darwia Lubis

7,H.Robby Anangga,SE

su*unan Nama Anggota Fraksi Hanura Yang Ditugarkan seb*gai Atat

Kelengkapnn Ilewan Provinci Sumatera Ut*ra Tehun 2ffLS
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A. Badan Anggaran

1. Toni Togatorop,SE.MM

2. Firman Sitorus,SE

3, Sujian

4. Ir.H Darwin Lubis

5. H.Fahrizal Efendi Nasution,SH

Mempunyai Tugas yartu:

a. memberikan saraR dan pendapat berupa pnkok pokok pikiran DPRD

kepada guberuur dalam rangka mempmsi*pkan raneangan anggeran

pendapatan dan bolanja daerah paling lambat linia bulafi sebelum

ditetapkan AFBD.

b. Melakukan kaordinasi kcpada komisi-kamisi dalam rangka pembahasan

rancangan kebijakan umum APBD, prioritas dan Plafon anggereffi

sementara serta usul rencana proElam kerja dan anggaren para SKFD

mitre kerj a komisi-ksmisi

0. Membsri saran kepada gubemur dalam mempersiapkafl renoaflg&t1

oeraturaR dserah t*ntang perubahan APBD dan raneangan peraturan

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan AFED cebelum

ditetapk*n dalam rap*t paripurna DPRD,

d. Melalsukan penytmpurna^an renoana peraturan daerah tentang AFBD

dan raueangan pernturan daerah tentang jawaban pelakoa*aan AFBD

berdasarkan hasil evaluasi menteri elalam negri bersame tim anggeren

pemerintah daerah.
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e. Melakukan pembahasan bersarna tim anggaran pemerintah daerah

terhadap rancangan kebijakan umu ln APBD serta rancangan prioritas

dan plafon &nggeran? sementara yang disampaikan oleh gubernur untuk

dijadikan aeuan dalam rencangan AFBD .

f. Memberikan c&ran kepada pimpinen DFRD dalam penyucunan

anggaren belanja DPRD.

g" Memberikan saran dan pendepat kepada trPRE mengen*i pra renfrangan

APBD, rancengan APBD baik penetapan, perubahan dan pcrhitrurgan

APBD yang telah disampaikan oleh gubemur.

h. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah

terhadap draft raneangan APBD.

i. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan

APBD

j Membahas dan mengevaluasi triwulan gubemur

k. Menyampaikan hasil kerjanya selarna tahun aflggarun pimpinan dewan

dan fraksi-fraksi

B. Badan Musyawarah

1. H.Fahrizal Efendi Nasution,SH

2. Fsnatofia Warurvu

3. Eben*j*r $itarus,SE

4. H.Robby Anangga,SE

15

UNIVERSITAS MEDAN AREA



\

Mempunyai tugas yaitu :

a. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang,satu masa

persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang,perkirean waktu

penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyel*saian rflnc&rlgfln

peraturan daerah deng*n tidak mengurangi kewenangen rapat paripurna

DFRD untuk mengubahnya.

b. Membcrikan pendapat kepada pirnpinar: DFRB dalam menentukan garis

kehijakan yflng menyangkut tugas dan wewsnaflg EFRD,

fr. Meminta atsu memberikan kesempatan k*pada alat kelengkapan DPRD

yang lain- untirk rrremberikan kcterangan penj*lasan mengenai tugas

masing-masing.

d" Mcnetapkan jadwal aoara repat trPRD

e. Memberikan saran dan pendapat untuk memperlanjutkegi*t*n

f. Merekomendasi pembentukan panita khusus

g. Melnksanakan tngas lain yang diser*hkan oleh rapat paripurna DPRD

kepada badan n:usyawarah.

h. Menyampaikan hasil k*rjanya selama tahun a.nggeran kepada pimpinan

dewan dan fraksi-fraksi

C. Badan BPPD

1. H.Robby Anangga

Mempunyai tugas yaitu :

a. Menyu*un rane*ngen progrem pembcnarkan psratnran daerah yang

memuat daftar urutaR dan priaritac rane&Rgan perefuran daerah bcceila
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alasannya unhrk setiap tahun angggaran dilingkungan DPRD dengan

mempertimbngkan masukan dari peinerintah daerah dan masyarakat.

b. Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah

antara DPRD dengan pemerintah daerah.

c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD

berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan.

d, Melakukan penghefinoRisasian, pembulatan dan pemantauan krnsepsi

ransangaR pereturen dacrah yang diajukan *nggata kcmisi dan

gebungen kurnisi s*belum dan Ran perda tersebut dis*mpaikan kcpada

pimpinan DPRD.

B, Memberikan prtimbangan terhadap raRsangan peraturan daerah yang

diajukan oleh anggota komisi dan gabungan komisi diluar prioritas ran

perda tahun berjal*n atau diluar ranncangan peraturtrn daerah yang

terdaftar dalam pernbentukan peraturan daerah,

f, Melakukan p*mbahasan, perubahan dan p*nyempurnaarl reneaRgan

perda yflilg se€ere khusus ditug*skan kepada badan pembentukan

peraturan daerah.

g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan

materi muatan rancangen peraturan daerah melalui koordinasi dengan

komisi atau panitia khusus untuk disesuaikan dengan perkembangan

masyarakat.
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h. lVlemberikan masukan kepada pimpinan DPR.D atas raficangan

peraturan daeralr usul pemerintah daerah yang ditugaskan oleh tradan

nrusyar.varah.

i. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan untuk membentuk panitia

khusus pembahasan peraturan daerah atau rancangan peraturan

pemerintah daerah _vang diajukan ke DPRD"

i Ivlelakukan penyelarasan terhadap peran perda .vang akan disahkan

menjadr perda.

k. Menvaupatkan hasil kerjanl,'a selama tahun anggaran pada pirlprnan

dervan dan tiaksi-lraksi.

L Membuat laporan kiner.la dan inventarisasi pada masa akhir

keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun vang belurn terselesaikan

Lrntuk dai:itt digurak;rn s*i:ag1ai L;alia.n crkh l;*i'n jsi ;;lirlx miiiii

kea R g1gr,r tiuln tr*ri l.; Lit n va.

I)- Brrtlxn kehormutan

L'l'oni'ir:gatirrop.S[-J.]'4N{

Merlpunr,ai tugits vaitu .

;i. Mentantau dan ntengevaluasi displirr dan kelpatuhan t*rhaciap l"rl*ra}"

kode etik, dan tata cara DPRIf dalarn rangka men3nga nraitabat.

ke hr;rnr atan. citra dan k red i L"ri I itas il tlRlf .

h. Meneliti tlugaiin flnggaran pelanggrrran yans dilakukan arrggota DIrRD

terhadap tata tefrib atau kode etik DPRD.
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c. Melakukan pen,velidikan, veritikasi. dan klarifikasi atas pengadr-ran

pimpinan DPRD. anggota DPRD dan n:asyarakat.

d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan,

veril-ikasi, dan klarifikasi setragaiffia.na dirnaksuii pada huruf e kepada

rapat paripurna DIrR [.].
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BAB Iv

PEMBAIIAS,dFi

,,1. JENIS KEGIATA1Y KKL

1. Atlministrasi

Pengertian administrasi sec&ra urlrun! aclalah suatu bentLrk usaha clan

kegiatan yang berkaitan dengan pengatilran kebijaksanaan unuii mencapai

t,;juan,. Pengertian administrasi secar;l sempit ialah suatu keyiatan yang

meliputi catat-mencatat. surat-illerrvurirt, penrbukuan sederhtna, k*tik-

mengetik, elan sebagainya yang rmempunyai sifatlr:knis ketatausahaan.

Sedangkan pengertian adrninistrasi secara luas i;riah seg;ila trentrik

kerjasama dari dua orang atau letrih untuk meneapai suatu tuii;an dengan

tt:entartfttatliirn sHrarra dart l)rasarHna [ihrrsu sruflrir liercJaya rturia dart

berlrasil gunn,

firi cirri aeiministrasr :

l. Ada kelornpok manusia yang terdiri dari 2individu atau lsliih.

2. Adanya kerjasama

3. Adanya Droses atau usaha.

4. Ada bimbirtgan, kepemimpinan., dan pengau,asiin.

5. Iv{ernpun_vai tujuan.

FurtgsiAdministrasi :

1. Planning

3, Organizing

2L
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3 Staffing

-+ I)irectii rg

5. Coordinating

Tri"junti aclriiitistrasi seeara ri1liurfl ;

t McnreF+kan tlan meningkatl:aR kcmaurp*rn tckuclogi inf.i:rnrasi

iitial'pcirlistit'ii*in rr.rgns trerjaian sccara efektif dan efiricti ,

* Menerapkan dan meningkatkarr k*rnanrpuan pengelolaan rir-lkumen

sesnai stanilnr operasional prosedut ?'eng berlaku dalam

perusal'raatr.

o Menerapkan dan emningkatkan kernampuan pengelolaan

aclninistrasi kcuangan (accounting), agar proses pengeloiaan

:rspek keuangar da-pat dipertanggung jawabkan serta dilaporkan.

2, B*ntuan Sssial

l3a.ntuan sosial adalah pemlrenan bantuan Llerupa uany'barang dari

pemerintah daerah kepada inclividu. keluarga, kelornpok damatau masyrakat

yang sifatn 
"va 

tidak seear& terus menerus dan relektif yang ebrtuj uan untuk

melindungi elari kemimgkinan terjtrdinya resikc :*sisl . bsltuan sr',sisl ,Japet

dilrerikan dalarn bentuk uang atari barang kepnda anggota/lrelonrpok

iriasvflrahatt,

I)*tnirqrrian bantuar sosial ditu_lukarr untulr rrueuni*ng peneapa:ien sasarafl

Itrugram dan kegiatatt pemerintrih daerah dengatr mcmperharikarr rlsas

kr;,idi lan, kepaluhan. rasian*litas dan iranfitat u*tuk li:asyarakat,
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3" R.apat Paripurna

Rapat merupakan salah satLi lrenturk komunikasi tatap muka yang

diselenggarakan oleh perusahaan untuk membicarakan, merundingkan

ilttrt rnemutuskari Eri*til rilai4,rlali b*rclasrrrkan k*sepirL;tLt;iii

li*rs$rtra,l.]Engalt aaiitr,i,:r rapill. dapat meil1,eles*ihan permasaiilhar:"

lrcnttasalahan yan$ trr ;,rdi.

Msnru,ut 'Ilte l,itinti Gi* ii'rennlluskafl faprlt ialali pcrtr-,iilriirii

nntiira para rlrlHgotii di liu;11*ungan orgnrdsasi seflcliri rultlrk

rtterUfldingk-an &1tau nrunyelesaikiilt grlatu rtriisalalr ,t.ftltg l11Ell1],atLllcrt

kc1;e ntingan ber:qar nn

r I-.ANGKAH h{L:rr,itPERSlz\l}KrtN RAPAT :

1. lv{ernbuat daiitr acara

2, Membuat unriangan

3, Mempersiapkari hahan rapat

4, Mempersiapl<an perlatarl rtrpat

5, Mempersiapkan peralatan repet

6. Merntruat ca1atan rilpet

7 l\'leugirirnkair i:atatan lrasii rapat

8. Melakukan pekerjaan-pekeriaan tindak larriut

i:3
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. TUJIjAN &{PAT

1. Untuk n:emberi infbrmasi, artinya rapat yang bertujuan untuli

menyampaikan penje lasan ataupun inf,ormasr r,epada pcserta rapat.

2. Untuk nrelakukan kerja sanra- perusahaail ri ngat memerlukan keqja

samil )'ring serlicl baik itu iintara sesal:rc kaqya*,ail mauollrlll

perusahaarr lain.

3. [Jntiik fi]rngatari i;,,:rmasalii]ian. [Jniumnyu kegunaxn rep&t i/.iitu

utrtuk urenteccahi-.rrn suatr; permar"tlaii;rir, Dalacr rrrengatasi

grerrnasalellan tersuhut di['rutuli!tan pnfii$ipilr,i aktif dari 1:ara pesfrta

rapat,

4, tJntuk nreemenuhi ;:e raturan. Perusahailn teni:ntu mer,buat kebijakan

untuk nielakukan rapat dalam periode yang tr.lah ditentukan, hal ini

harus dipebuhi agar perkembangan per:sahaan tersebut dapat

terpanlau.

Adapun Rapat yang dilakukan Di DPR.ll -vaitu Rapat paripurna

*dalah repat anggotll yftng dipimpin oleh pimpinrin DPR dan merupakan

Forum tertinggi dalarr melaksanakaR *ewenang dan tugils.

Penjadrvalan diln ae$ra repet paripurna ditetapkan dan diputuskan

elalam railat Eacl;iri iirirsvirwnrali iBAIl4l-.lS; atfl{"i rap&t ko*sultasi

pengganti Rap*t EAh4tIS Antarit pinrpinan DI,I{ dan pirrrpinan Frakrii"

*rtau rnpat paripurna itu sendiri,
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C. KEGIATAN SELAMA KKL

o Hari Pertama, Saya Keruangan Tata Usaha DPRD Prov Su Lalu mereka

menempatkan saya di Fraksi hanura ,

o Heri kedua, Say* Diberikan pengarahan sekilas tefltang demokrasi dan

politik sleh ketua fraksi hanura.

o Hari ketiga, saya mengikuti serala pagi dan membuat data rumah ibadah

ynng diajukan oleh anggota dewan fraksi parlai hanura trPRD Fr*v-$u ke

kantsr gubernur.

o Heri keenamr saya memeriksa data rum*h ibadah yang dana nya sudah oair.

o Hari ke tujuh dan kedelapan, Saya tidak ada mengerjakan s*euatu karna

dewan tidak ada .

o Hari kesembilan,saya membuat kliping tentang berite partai fraksi hanura di

koran.

o Hari kesepuliuh, saya mengikuti senam pagi

o Hari ke tiga belas, Saya tidak ada mengerjakan sesuatu karna dewan tidak

ada. .

o Hari keernpat belas, saya mercbuat date rumah ibadah yang diajukan oleh

ftnggota dewan fraksi partai hanura DPRD Prov-Su kc kantor guberuur, dan

membuat laporan kegiat*n teaaga ahli/ti*l ahii wekil kctua MFRtr Frev-

Bu,

e Hari kelima beles, saya meRulis data Bur&t macuk di lcrnbmr disposisi .

(r Hari ke snaffi b*las, saya menulis data surat masrk di lembar dispasisi,

mengikuti rapat parip$rna isitimewa dewan { mendengar pidato kenegaraan
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presiden republic Indonesia di depan sidang bersama DPR dan DpD di

gedung MPR. DPR Dan DPD Dalam rangka FIUT proklamasi kemerdekaan

RI Ke-73) dan mengikuti rapat paripurna isilimewa ( peresmian dan

pffilgucepan sumpal/janji wakil krtua DPRD provinsi Sumatora utara sisa

masa jabatan ?0 l4-20 I 9).

o Hari ke dua puluh. saya mengikuti rapat paripurna isitimcws menggnntikan

Bapak sopar siburian SH dengan bapak samsul sianturi SH Dan Mengikuti

Rapat Paripuma Dewan Pemndangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda :

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Psikotropika Dan Zat

Adiktif Lainnya.

s Hari ke duapuluh satu, saya membuat data iumah ibadah yang diajukan oleh

anggota dewan fraksi pnrtai hanura DPRD Prov-Su ke kantor gubernur.

e Hari kcduapuluh dua- saya tidak ada mengerjakan sesuatu karna dewan tidak

ada,,

s Hari kcduapuluh tiga, saya ffiembuat kliping tenteng berite partai fraksi

hanura di Koran.

o Hari keduapuluh empat, B&y& tidak ad* mengerjakaR scsuatu karna dewan

tidak ada. .

s Hari keduapuluh tujuh, sey& menuli* data surat masuk di lc,mbar dispasisi,

mengantar surut pcrmdronan tugas k* ruangen sekwfln. dan juga mengentaf

surat ke ruartgan sekwn,

o Hari keduapuluh delapar, raya mengantar suret peralohonan tugas ke

ruangan sekwan.
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o Hari ke dua puluh Sembilan dan ketiga puluh, saya tidak ada mengerjakan

sesuatu karna dervan tidak ada. .

c F{ari keliga puluh satu, adalah acara ferfisahan dengan staff yang ada di

fiaksi partai hitnura"

C. ANALISIS PELAKSANAAN I{E(; T,I:I'AN

Kegiatan yang sering saya lakukan selarma KKt- di I)PRD llrov-Srr

adalah saya mentbuat data rumah ibadah _-vang diajukan oleh anggota dervan

fraksi partai hanura DFRD Prov-Su ke kantor gubernur, dan membuat laporan

kegiatan tenaga ahliltim ahli wakil ketua IV DPRD Prov- Su. Dan juga

mengikuti rapat paripuffla cunir niengetahrii cara atau mekanisnre vang ada cii

rapat paripitrna tersebut dan dibimbing rlengan staff yang ada ili traksi tersebr-rt.
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BAB Y

PEI{UTTiP

A- I(Etil*'IPli[,Ai!{

Saya melakukan kegiatan kulinh kerja lapangan di DFR,E Frsv=Su

dilakukan selame satu buian. Di dalam kegiatsn KKL ini, saya mendapfltkan

banyak pengalaman dan pengetahuan.

Dari kegiatan membuat data rumah ibadah yang diajukan oleh anggota

dewan fraksi partei h*nure DPRD Prov-Su ke kantor gubernur, dan mengikuti

rapat paripurna istimcwa dewan, saya menjadi tahu apa saja yang dilakukan di

DFRD Prov-Su tersebut.

Selama sebillan saya nrelakcanak*n KKL ini saya menjadi tahu tentang

tugas dan fungsi setiap anggeitn dewan dan saye juga tahu bagian apa saja yang

terdapat di DPRD Frav-Su ,

Dalam kegiatan KKL ini saya juga melihat permasalahefl yaflg ada pada

pegawai yang ada di DPRD tersebut yaitukurangnya kcdisipiinan para p*gawai

t*rmasuk waku masuk kantor dan pada jam kerja ada staff yang tak ada di

ruangan.
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B. SARAI{

selanra Pelaksanaan KKl, Di DPRD Prov-su saya melihat pegarvai yang

kurang disiplin misalnya dalam hal Absensi. Karna atrsensi di DPRD Prov-Su

itu berbeda antara pegarvai yang PNS dengan l{onor atau pun Staff Ahli nva

h'faka dari itu honor dan staif nya datang iidak lepat lvaku, saran saya Absensi

uutu pftrgiiwai yang PhlS,horior ntuir pur stafl.nya s*muil rneirriikai l'ing;*rprint.

1*tdi tiriltk nda lngi pegarvai vang lerlanrtrrit ilan elapat datnng he kantor ptrllr

w;rktu varg sudah elit*nLukarr,
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PEMERII{TAH PROVIN St SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERIYAKTIAN RAKYAT DAERAH

Jr. rmam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4s7s0or - 4sz3o43 Fax. (061) 4sz2z7a
MEDAN

::::dsumut@gmail.com Kode Pos 20112

SURAT KETERANGAN

Nontor'ff/7 /tslsekr
I

:ekretaris Dewatr Petw'akilan Rakyat Daerair Proi,insi Sumatera Utara dengan ini
..1,
<T\ (LI L baliu,a It7lVt ,,1-^^:-__-

dt la5l5 wali tersebut I
u ba twan nt G art Fakuitas mu S dan IlmuI osial

-'niversitas i\4edan Area. yaitu

NAMA

Dinda Erlilia

Juuita Dervi Pratarra

Sinta Kisrri Hana

Shintia Devi Sirnbolon

Putri Dita Pratartra Mat-pault-e

: .sai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

.narn BoniolNo. 5 Medan.

.mikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.
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