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tidak langsung dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan kegiatan kuliah kerja lapangan,

khususnya kepada :
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6. Kepada semua perangkat Desa Narumonda II

7 . Kepada orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

8. Kepada rekan-rekan saya ,tama, jefri, irvan yang selalu memberikan kritik dan saran
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Untuk semua bimbingan dan arahan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu sekalian mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.
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i)engan segala kerendahan hati penulis rnenyadari bahwa penulisan Laporan Kulrah Ker.ja

i-apangan itti jauh dari kata serllpurna. Untuk itu, penulis dengan senangtiasa rnenennra

'n.ritil.: dan saran dari pembaca 1'ang bertuiuan untuk rneningkatkan rnutu laporan ini.

E

E'
E

UNIVERSITAS MEDAN AREA



'n

L.embar Pengesair

Kata Pengantar

Daftar Lampiran..

BAI] I. PENDAHUL,UAN

1.1 Latar BelakangKKL ........

1.2 Tujuan KKL..........

1.2.1 TujuanUmum

1.2.2 TujuanKhusus

I .3 Profil Desa.........

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

tli\B III. MEIEDOLOCI PF.LAKSANAAN K[ii-

i.l -fernapar 
tlarr Waktu I(KL..

-1.2 lr4etedologi Pelaksanaax KKL.........

3.2.1 Metode W-ar,r,,ancara(intervier,r,)

3.2.2 lVietode Pengamatan ( Observasi) .. .. ...

3.3 Rangkuman Pekeriaan Yang Dilakukan Selan:a KKL

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN TUGAS KHUSUS ..........9

4.1 Hasil. ........9

4.2 Pembahasan........... ..................10

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... .................11

5.1 Kesimpulan ........1l

5.2 Saran ..................11

DAFTAR PTJSTAKA.

i-AMPIRAN

,ll

iv

,v

I

ir

I

I

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFTAR LANIPIRAN

L.ampiran I fbto surat permohonan KKI- ... :
Laporan 2 foto surat balasan KKL....... ... , j
Lampiran 3 foto laporan harian KKL.......... i-i

Lampiran 4 lbto kegiatan KKL ......... : j
Lampiran 5 lbto nilai KKI-, l-1

I

I

tr"

I

s

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kuliah kerja lapangan (kkl) rnerupakan salah satu kegiatan mahasis5w3 program studi ilmu

pemerintahan guna memberikan pengalaman bagi mahasiswa dilapangan seperti dilembaga

lembaga atau instansi kepemerintahan .kegiatan kkl ini juga merupakan Salah satu proses

pembelajaran dan pengabdian kepada instansi Negara Dam masyraka. Kkl dilaksanakan oleh

perguruan tingg, dalam upanya meningka&an misi dan bobot p€ndidikan bagi mahasiswa dan

untuk mendapat nilai tambah yang lebih besar pada pedidilon tingg tuliah kerja lapangan

bertujuan unhrk menigkatkatkan pengetauan dunia pem€rintaha dalan pela,'-anan dan

bagaimana cara mengemban tugas tugas negara lang diaturbhm uud -rang berhku.

Kuliah kerja lapangan adalah sdah satu mata kuliah lag mmbcr pengdaman spsipik di

masyarakat dan di dunia nyata dalam ragka meningke,tletkzr EE!*Bstrr penge*ahnen ,dan

keterampilan mahasiswa.kegiatan kuliah kerja lapangan ini di barapkm mahasisrm mendapat

bekal pengalaman dan wawasan kerja dilapangan sebeh'm memasuki &mia kerjadi samping itu

program KKL juga diharapkan unfirk memberikan gambaran kebrfuban sake holders bagi

mahasiswa sendiri maupun instansi pemerintahan . program KKL juga membuka petumg kerja

sama yang baik dngan para pejabat laparat pemerintahan dan para masyrakd di desa

Narumonda Il,kecamatan siatar narumonda kabupaten tobasa.

Kuliah kerja lapangan (KKL) di desa narumonda II sangat menunjang mahasiswa ilmu

pemerintahan untuk menambah pengetahuan tentang bagai mana peran BPD Oadan

permuswaratan desa) dalam pembuatan suatu perdes di desa narumonda IL

1.2. TUJUAN KKL

1.1.1 Tujuan umum

Kuliah kerja lapangan merupakan kegiatan mahasiswa program ilmu kepemerintahan

yang pelaksanaan nya di luar kampus dan dalam bentuk kunjungan kerja instansi mifa kkl di

tempat atau lokasi tertentu.

Adapun tujuan KKL ini adalah:

l.Mengenal dan memahami fungsi dan tugas tugas para pejabat atau aparat desa

I
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2.Mengenddetifikasi masalah masalah dalam pengembanan atau pelaksanaan tugas para aparat

desa dalam menjalankan roda kepernrintahan di desa.

3.memahami penerapan ilmu pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintqhan di sebuah

kantor desa.

L.2.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus yang dapat dirasakan oleh ma}asiswa program ilmu kepernerintahan adalah,

I .meningkatkan wawasan mahasiswa di instansi pemerintahan

2.memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang kebijakan dan cara penerapannya

3.memberikan bekal dan pengenalan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang sesuai bidang

dan ilmu .

1.2.3 PROFIL KANTOR DESA

Keberadaan lokasi kantor desa Narumonda II b€rada di jltr sei ajangm dengon jumlah

penduduk laki-laki 161 jiwa sedangkan pendrduk p€reryuan 138 ji a da jumlah keselunrhan

299 jiwa, dimana terdiri dari 75 kepda rumah tang€a da terbagi mcnjadi 3 ersr4 Desa

Narumonda II memiliki batas wilayah sebelah timur, Desa Nanrmonda I sebchh brd, Desa

Narumonda III SEBELAH UTARAT Desa Narumonda IV sebelah selatan, kecamatan pssea

Desa Narumonda II adalah salah satu desa yang berada dftecamatan Sianar Nanrmonda

Kabupaten Toba Samosir Luas Wilayah DesaNarumonda sebesx 42ha.

r
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 BPD ( Badan permuswaratan desa )

Pemerintahan desa merupakan sub system dari system penyelenggaraan

daerah sehingga dengan demikian desa memiliki kewenangan sendiri untuk :

mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa . desa merupakan

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul

itdonesia 19-i-! pasal l8b ran: nre n\ritlk.l, .t.,l,,.i.r :-:r.: -.-.:-. .: -.

:atrari penterintairan daerah r ang ber >rlat LirLi:Lr: .i:lir :.i,:r-;',',.: . : - ,r .:-

undang."

Dalarn mclakukan penyelenggaraan pemerintahan desa ,desa dapat melakukan perbuatan

hukum baik dan hukum publik maupun hukum perdata, merniliki kekayaan ,harta benda drn

bangunan s*rta dapat ditrurfut dan menuntut di pengadilan .selain ifu penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu rnengaliomodasi ispirasi masyarakaf

mewujudkan peran aktif serta masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap

perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.

Sebagai perrri.ujudan demokrasi ,di desa dibenhrk badan pennllsyewaratan desa yang sesuai

dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga

legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan pemerinthan desa ,anggaran pendapatan dan

belanja desa dan kepuhrsan kepala desa.

Badan peruruswaratan desa atau disebut dengan nama lain BPD, adalah lembaga yatrg

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelanggaraar pemerintahan desa sebagai uusur

penl,elenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu badan perrnuswaratan desa sebagai wakil

rakyat atau wakil penduduk desa memiliki beberapa fungsi ,yang diantara nya berfungsi untuk

menetapkan peraturan desa bersama sama dengan kepala desa ,serta menampung dan

menyelurkan aspirasi masyarakat .

Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala

desa tujuan dari peraturan desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran da:t

q

UNIVERSITAS MEDAN AREA



pelryeienggaraan -pelaksanaar pembangunan rlan pelayanan kepada masyrakat vang clirnana hal

tersebut nterupakan tugas dari pemedntair desa.perahrran desa merupakan penjabaran lebih

iartiut clari pei'aturan perundang undargan yar:g lebih trnggi clengan memperhatikan konclisi

sosial budaya masyarakat desa seternpat.dengan denrikian setiiua yang di rnaksucl dengan

peraturan desa adalah semua peraturan yang di tetapkan oleh kepala desa setelah

ditnuswaraltkan dau telah mendapatkan persetujuan baclan permus\4/aratan desa.

fuluswarah dan mutakat yang dilakukan antara pernerintah desa dan badan pennuslvaratan desa

IBPD) dalarn hal pernbentukan peratlrran dcsa, dan dalarn hal ini iurtuk nteu.jalankan apa rang di

lrarapkan permendagri No 11A 2()16 tent:1ng 13PD i'ang rnertrangkrit tenran!, salalr ,iarLr lirnusr

BPD vaitu rreraltcans dan ntetnbe.ntuk peratLiran desa bcrsanta kip.ail .1e.a

E
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BAB III

METODOLOGI PELAKSANAAN KKL

3.1 TEMPAT DAN WAKTU KKL

Ada beberapa hal yang perlu disetrutkan terkait dengan proses pelaksanaan kuliah ke{a

lapangan (KKl).perfama adalah menyebutkan tempat kuliah kerja lapangan.misalnya,di kantor

desa, kornunitas ,atau lembaga lembaga instansi tertentu.kedua,lnengemukakan alasan adanya

kendala suatu kegiatan tertentu seperti proses pembuatan perahran desa yang dimana didalam

pembuatan perdes harus melibatkan fungsi dan peran badan permuswaratan desa(BPD) dan hal

tersebutlah yang akan menjadi kata kunci dalam laporan kerja kuliah lapangan saya.

Pelaksanaan kerja kuliah lapangan yang saya ikuti bertempat di kantor desa Nanrmoda

lllecamatan Siantar narumoda,kabupaten Toba Samosir,dan s'aktu pelaksanaen kuliah kerja

lapangan (KKL) saya ikuti dimulai tanggal 13 juli 2020 sampai 12 agustts 2020.

3.2 METODOLOGI PELAKSANAAN KKL

Metode pengumpulan data penelitian ini memproleh data sebagai bahan laporan kuliah kerja

lapangan dengan menggunakan beberapa metode serta pembahasan rnasalah selama melakukan

proses pelaksanaan kuliah kerja lapangan di kantor desa Narumonda II adalah sebagai berikut:

3.2.1 Metode wawancara

Metode ini murapakan salah satu metode yang saya gunakan untuk pengumpulan data yang

saya perlukan didalam penyusuran laporan KKL saya,dimana di dalam motode ini saya

melakukan wawancara atau rnelakukan secara langsung proses Tanya jawab dengan beberapa

aparat desa yang aktif di kantor desa Narumonda II terkait judul dan inti masalah didalam

Iaporan saya.

3.2.2 il{etode observasi

Metode rni merupakan salah satu teknrk pengumpulan data \ang sa!'a gunakan dr dalarn

tneniproleh data data yang sava butuhkan,dunana cliclaiarn rnetocle inr sala secara langsung

n-reiakukan pengatnatan dilapangan atau dikantor desa Narumonda 2 tempat saya rnengrkuti

proscrs l<uiiah kerja lapangan .

UNIVERSITAS MEDAN AREA



:
3.3 RANGKTII\,IAN KE,GTATAN KKL

Selama pelaksanaan proses kuliah kerja lapangan yarg saya ikuti di kantor desa

Narumonda ll,ada beberapa jenis kegiatan yang saya ikuti bersama rekan rekan saya juga dengan

para aparat desa yang aktif di kantor desa tersebut, baik didalam kantor maupun di luar kantor

desa atau berhadapan langsung dengan para masyarakat yang berdomisili di desa Narumonda

2,seperti munyusun anggaran dana masuk dan keluzr kedalam aplikasi sistem keuangan

desa(SISKA[IDES), menyusun agenda surat keluar masuk kantor desa,dan untuk mempermudah

masyarakat dalam mengurlrs data data untuk dikirim ke pusat melalui aparat desa atau kantor

desa dengan tujuan supanya keluar nya kartu lndonesia sejahtera dan kartu Indonesia pintar IKIP
dan KtS),dan dalam pencegahan penyebaran covid 19 dan sesuai arahan pemerintah pusat sap

selaku salah peserta KKL ikut serta bersama para aparat desa untuk melalrukan petr)'emprotan

kerumah rumah penduduk dengan beberapa campuran s[at sbaran anti penlebaran corid l9,dan

melakrkan pembagian vitamin C terhadap mas!'ilat sekitar ttrkhususnla anak anak untuk

menyambut dan untuk menatrggapi surat edtran camat .raitu dalam hal menyambut hari

kemerdekaan saya bersama rekan rekan KKL juga trrrut ambil peran dan membantu kepala desa

beserta jajaranya membuat gapura di pintu masuk dan keluar desa narumonda tr marryun kantor

desa dengan tema tahun ,bulan dan tanggal hari kemerdekaan Republlik Indonesiad*n

memperbaiki taman lansai yang dimana telah ada sebelum kami mengikuti kuliah kerja lapangan

di desa Narumonda II, namun keberadaan dan letak nya kurang pas dan tidak terurus.

s
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BAB IY

HASIL DAN PEMBAHASAN TUGAS KHUSUS

4.1HASIL

Dari hasil penelitan selama mengikuti progrzun kuliah kerja Iapangan (KKL) yang saya

ikuti di desa Narumonda II teutang ke beradaan BPD di desa nrumonda ll,yaitu mendapatkan

sebuah masalah tentang peran BPD didalam perdes tidak sesuai dengan apa yang terdapat dan

maksud dari permendagri No 110/2016 yang di mana menrebutlian tentang tugas dan fungsi

pokok ssorang BPD di pemerintahan desa yang selah sanr nya tugils pokok untuk merancang

dan rnembentuk perdes bersama dengan kepala ,namun 1'ang terjadi di desa Narumonda II tidak

sesuai dengan apa yang diharapkan dari fungsi dan tugas badan p€rmusn'aratan desa dalam

mengemban tugas tugas nya.

Dari hasil yang saya proleh dari wawancara yang saya lalarkan bersama salah satu

aparat desa yaitu kaur pemerintahan menyebutkan bahwa selama 2 tahun terakhir ini semenjak

periode traru kepala desa keaktifan ketua BPD beserta angota angota nya tidak sesuai apa yang

diharapkan seperti dalam pembuatan perdes yang baru menyangkut tentang pembentukan

BUMdes yang baru,dan sesuai pengamatan yang saya lakukan seiama mengikuti kegiatan kuliah

kerja lapangan (KKL)di desa Narumonda II ,saya sendiri berpendapat dan sesuai dengan hasil

wawancara yang saya iaia*an bersama salah satu aparat desa yang aktif di kantor desa tersebut

setuju tentang apa tanggapan nya terhadap keberadaan BPD di desa Narumonda II yang kurang

efektifan didalam menjalankan tugas dan fungsi fungsinya sebagai salah sahr jajaran kepala desa

di dalarn merancang dan pembentukan perdes di desa Narumonda II.

4.2 PEMBAIIASAN

BPD (badan permuswaratan desa )merupakan salah satu bagian dari pemerintahan di

desa dimana tugas dan fungsi seorang badan peflnuswaratan desa menurut permendagri

No.110/2016 BPD mernpunyai fungsi ,m*mbahas dan menyepakati rancangan peraturan desa

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan

pengawasan kinerja kepala desa.

s
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Keberadaan badan pefinuswffatan desa(BpD)di pemerintahan desa merupakan badan

legislasi di pemerintahan desa dimana fungsi dari keberadaan legislasi yang kita tau di negara ini

yaitu untuk rnembantu pernerintahan pusat maupun daerah didalam merancang daan pembuatan

per undang undangan dan sebagai badan pengawasan kepala pemerintahan didalam menjalan kan

tugas tugas para kepala pemerintahan beserta jajaran nya ,begitu juga lah badan permuswaratan

desa @PD) untuk membantu merancang pembuatan perdes bersama kepala desa dan sebagai

badan pengawas dalam kinerja seorang kepala desa dalam rnenjalankan tugas dan fungsinya di

pemerintahan desa

Keberadaan BPD di desa Narumonda Il yang dimana diketua oleh Jefri Marpaung

beserta wakil nya Mesra Butar Butar,dan yang menjadi sekertaris nya Ruslin Marpaung dan

beserta 2 angggota BPD atas nama Alfonso Butar Butar dan Lestari Marpaung, tidak sesuai

dengan apa yang diharapkan permendagri No LWl2Arc dimana didalam isi permendagri

tersebut yang menyebutkan salah tugas penting dan fungsi seoreng BPD di desa yaitu untuk

membahas dan merancang perdes bersama kepala desa dan untuk melakukan pengawnsan kinerja

kepala desa,narnun apayang tercantum didalam pennendagri NO ll0,12016 tidek sesuai hasil

implementasi yang diharapkarq bahkan keberadaan badan permus\raratan des{BPD) di

pemerintahan desa Narumonda II hannvalah organisasi 1-ang brsa dikam hannla simbolik

bahkan para orang yang berkepentigan dalam badan BPD yang ada didesa Narumonda II sangat

jarang sekali menginjakkan kaki ke kantor des4de rmnurut dari penjehsm paa aparat desa

yang aktif di kantor desa yang menjabat sebagar ketm BPD di desa l'iarumonda tr beserta

anggota anggota BPD lain nya tidak tau fungsi drn tugns pokok meLa dl d*lam pemerintahan

desa, yang salah satu tugas pokok mereka yaitu didalam pros€s pembudan perdes 1-ang dimana

di dalam pembuatan perdes ini yang sangat berperan penting dalam merarcatrg s€buah peraturan

desa yang akan di sahkan adalah fungsi dari BPD yaitu memimpin r4ar dm untuk merancang

dan memtrahas sebuah peraturan desa bersama kepala desa yang akan di ter-San.

Ada beberapa factor yang membuat ketidak efektifan p€mn BPD tbadan permuswaratan

desa) dalam melaksanakan salah satu tugas penting nya di dalam pembuatan perdes di desa

Narumonda II ,yaitu:

I
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l.faktor sumber daya yang dimana tidak seluruh anggota BPD memiliki kemampuan

msn)'usun peraturan desa ,tidak adanya pelatihan khusus unhrk penyusunan peraturan desa dan

tidak ada anggaran yang di peruntukkan unhrk penyusunan peraturan desa.

2.faktor inovasi yang meliputi rendahnya kreatifitas BPD dalam menggali aspirasi masyarakat

dalarn penyusunan peraturan desa.

3.faktor adaptasiorganisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pada setiap

tahap penyusunan perahran desa dan BPD belum terlalu dekat dengan masyarakat.

Dari beberapa factor yang membuat ketidak efektifan peran BPD daiam pembuatan dan

penyusunan perdes di desa Nanrmonda II ,ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk

kedepan nya peran BPD Dalam peoyusuan dan pembuatan perdes semakin berperan aktif dalam

penyusunan dan pembuatan perdes ,yaitu:

l.sebagai badan permuswaratan desa diharapkan yang berperan penting dalam lembaga BPD

ini marnpu memehami peran dan menjalan fungsinya sebagai sebagai wakil masyarakat desa

dan,sebagaimitrakerja kepala desa, baik ketua maupun anggota anggota BPD lainya.

Z.di dalam pemilihan anggota badan permuswaratan desa harus lebih mengutamakan

kemampuan sumber daya manusia sehingga dapat me-rujudkan desa 1'ang aman,tentam dan

sejahtera kedepanya dengan mengoptimalkan segalabenruk peraturan desa 1'ang dibuat dengan

jalan pemikiran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masvarakat .

3.bagi masyarakat diharapkan masyarakat memiliki pemahaman tentzng apa firngsi BPD dan

selalu memberikan dukkungan nva untuk membangrrn desa dan mematuhi aturan -vang telah di

buat BPD bersama kepala desa untuk menciptakan hidup yang arnan,tentram dan sejahtera bagi

seluruh masyarakat
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.I KESIMPULAN

Seiama proses kuliah kerja lapangan yang saya ikuti di desa Narumonda II ,ada beberapa

rnasalah yang perlu diperhatian dan perlu diperbaiki kedepan nya terutama dalam menjalankan

dan mengemban fugas tugas para aparat aparat desa ,tenrtama sesuai deugan judul laporan saya

yang menyangkut tentang peranan dan fungsi BPD di dalam proses pembuatan perdes di desa

Narumonda Il,dimana didalarn pembentukan perdes di desa yaflg sangat berperan penting adalah

fungsi BPD dirnana badan pennuswaratan desa sejajar dengan kepala desa yaitu untuk

merancang dan membuat perdes,sehingga apa yang di harapkan seperti yang terdapat dalam

permendagri No 1lA120T6 tentang BPD dapat terlaksana dan tercapai dan sesuai harapan

masyarakat setempat yaitu yang terbaik tentang kerja sama antaraBPD dan kepala desa didalam

menjatrankan tugus dan fungsi mereka terjalin dengan baik.

5"2 SARAN

Terkait masalah yang saya angkat di dalam isi laporaa kegiaan kuliah kerja lapangan

(KKL) yang saya ikuti di desa Narumonda II tentang kekurangan efektifan peran BPD didalam

perancangan dan pembentukan perdes bersarna kepala desa, ada beberapa saran vatrg menurut

saya dapat dilakukan untuk kedepannya peran dan flrngsi BPD di jalan kan tekhusus nla di

dalam pembentukan perdes keterlibatan BPD kedepannya semakin efektif dan sesuai hmapan

permendagri yang menyangkut BPD dan sesuai harapaan masyarakat,yaifu:

l.pengrekrutan ketua BPD terbaru melalui pemilihan secara sah

2.kandidat yang akan maju jadi ketua BPD terbaru harus benar benar siap didalam pengetahuan

terkait meteri dan selalu siap dalam waktu dan tenaga

3.tidak ada unsur paksaan di dalam pencalonan seorang ketua BPD yang akan di pilih oleh

masyarakat setempat

4.memahami tugas tugas BPD dan dapat menjalankan nya dengan baik dan sesuai dengan

harapan bersarna.
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