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KATA PINGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahrnat dan kanrnianya-

Nva sehingga kegiatan Kuhah Kerja Lapangan (KKL) ini hingga penyusuilan laporan kegiatan

Kuliah Kerja Lapangan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah

ditentukan. Laporan Kulrah Ker-ia Lapangan ini, sava susr-m berdasarkan apa yang telah sa-v*a

-ialankan selama rnelaksanakan KKL di Kantor Kelurahan Pekan Labuhan kota N.4edar- varls

dilaksanakanselama30 han raitu. rnulai tanggal ll.tLrlr hinqca 12 Agustus 2020.

Kegiatan Kulialt Kerla Lapangan {KKL- r nr!'nrp3kan sebuair rrnplernentasi dari Tri

DhannaPerguntan Tinggi. y'aitu dama pendidrkan dan pengararan \anr telair dilaksanakan pada

kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). darrna penelrtran ran_c rrasih dalant proses dan

darma pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam KKL Hal tersebut rnenrpakan saiah

satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa dalarn rnenempuh prograrn pendrdrkan Sl. rang

telair ditetapkan oleh pihak akaderlik. Dengan demikiarr mahasislva riajrb melaksanakarr Kiiliah

Kerja Lapangan dan menyusun laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Kegratan rane

telah diprograrnkan dapat dilaksanakan dengan baik atas kerja sama darr berbagai pihak.

terutama Perangkat Kelurahan Pekan Labuhan.

Dalam penyisunan laporan ini, saya menyadari rnasih banyak kekurangan baik dari segi

susuilan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik yang sifatnya membangurr

derni kesempurnaan laporan ini sangat karni harapkan. Akhirnya, semoga laporan ini bermantaat

bagi para petnbaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penyustiir pada kliristrsnya.

Penulis

20 Juli 2020
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BAB I

PE\D.{HT LT-AN

i.1 l,atar Belakang

Sumber daya manusia rrerniliki peran r.rtanra dalam setrap kegratan penrsahaan. Walaupun

:idukung dengan sarana dan prasarana \a]rg sanSaI mendLrkLurg. tetapr tanpa didukung sumber

'.,r'- rhon,rci. ',--,' l'.",1.1 "..1 . I -,';-'.'. --.,,. ,l' ,,', r, l"L .,1 .', ,-.1.1 .."- ,l--,'." 1..';1..((.lU llr(illUJIq Jqllb llUtlUdl llldNd N!-rUtJil F/!'.r.\(l'rL.(.', (.u.Il\ rrn,rr, l!rr(rr\.\irllo U!rltUrl VUll\.

Serdasarkan hal tersebut. surnber dara rnauusra pada dasamra nrernerlrrkan srratlr keterampilan

'. ang mendukurg kebutuhan dunia indristrl. Salah satun\ a adllah lrnibrga pendidikan vang

lituniuk sebagai pihak yang bertanggung jalvab dalam hai penciptaan surril.er tlar a rnanrrsra ) ang

.erarnpii. Oieh karena itu, perusahaan atau instansi pun diirarapkan iiapat beiieri.:sarna dengarr

iernbaga pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada mahasisua rintuk dapat nrenuenal

dunia kerja dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL),

Dinamika era globalisasi semakin rnelaju kencang, ditandai dengan pesatn\ a

perkernbangan ihnu pengetahuan dan teknologi. Implementasinya pun telah nrerarnb;iir

sampai ke berbagai lernbaga / organisasi, baik organisasiprofit maupun non proiit. Ha1 rni

menjadi tantangan serius bagi mahasiswa/ lulusan perguruan tinggi manapun. ) ang

noiabene akan meirggeluti dunia kerja (baik pada organisasi profit inaupull non profit). Bekal

pengetahuan fonlal dalarn arti menguasai teori saja tidaklah cukup untuk masuk/diterirna di

dunia kerja, akan tetapi juga dituntut untuk terampil (berkompeten) pada bidang keahlian

teftentu. Pergurtnn tinggi pun berupava membantu para rnahasisrvanya rnenjawab ta,ntaugan

tersebut, dengan memberikan beragam peiatihan keterampiian kerja, saiair satunya rneiaiur

Magang Kerja.

Progtam yang mengarahkan mahasiswa unhrk bersentuhan secara langsung dengan

dunia keria. Salah satu kurikulurn yang harus dilaksanakan oleh Penulis sebagai mahasisr,r'a

Strata Satu (Sl) Prodi Administrasi Publik, Universitas Medan Area adalalr melaksanakan

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan ini juga sebagai salah satu syarat untuk rnenyelesaikan mata

kuliah KKL. Kuliali kerja lapangan pada perusahaan sr.vasta atau instansi - instansi pernerintahan.

lral irii 'iirirakstidkan uiitiili menerapkan perrgetahnan yang diperoleh dikainpus derrgaii

lingkungan kerja yang sesungguhnya. Kuliah Kerja Lapangan dapat juga berfungsi sebagar
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pengenalan lingkungan kerja, sehingga dapat menarnbah wawasan dan pengalaman yang dapat

.iipergunakan masa sekarang dan masa yang akan datang. Selarna melaksanakan PKL di Kantor

KELURAHAN PEKAN LABUHAN saya harus rnematulri semua pelaturau yang ada di

Perusahaan tersebut dan urenvelesaikan selnua pekerjaan yang ciiberikan oieh instansi dengan

baik dan benar Karena hal tersebut akan menrbau'a nama baik diri sendiri maupuri Universitas.

Oleh karena t'tu, saya harus sungguh-sungcLrh dalam rnelaksanakan PKl..

Praktik kerja iapan{ran adaiair saiah satu benrLrk ilnpienrent.rsr :eC3r3 sl-srernatis cian sesuai

antara program pendidikan vang diarnbrl dengan prLrgranr pengua\aan kealrlran rang drperoleh

rnelalui kegiatan ke{a secara langsung didunra kerja untuk rnencapal trngkat keahlran tetlentri

ljniversitas Meda Area merupakan salah satu lernbaga pendidikan \ans rnernrirki Lreran peniing

iiaiam pernbentukan sumber daya manusia yang mencetak para sar-jana dan airir rnacira. tiaiarn

hal ini Universitas Medan Area terus rnelakukan pembaharuan dan perbarkan ,lalarn hal

penyesuaian kurikulum agar mahasrswa memiliki peugetahuan, kerrlarnpuan. dan keterarnpillan

Salah satunya dengan mengadakan program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang beitu.luan untrLk

tnempersiapkan mahasiswa untuk masuk ke tiunia kerja. Setiap mairasiswa diberi kesernpatan

mengirnplementasikan ilmu sesuai dengan program studi dan konsentrasi rnasing-masing ke

dalarn dunia kerja nyata. Bagi mahasiswa program studi pendidikan, kegiatan KKL dilaksanakan

dengan bobot 3 Sistem Kredit Semester (SKS). Sebagai mahasiswa Strata satu (Sl) pada

konsentrasi Pendidikan administrasi Pubiik F-akuitas iirnu Sosial cian thau politik , PKL

tnerupakan salah satu syarat yang hams dipenuhi oieh praktikan untuk mendapatkal gelar

Sarjana Pendidikan.

t.
| -r'-. '
t:

[..
fj
I
t

b

I

["
trj
Ir,

7UNIVERSITAS MEDAN AREA



1.2 Bidang yang diminati

Adapun Bidang yang dirninati dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan( KKL) ini

tdalah di bagian Pelayanan Umum/ Loket Pelayanan. Dalarn pelaksanaan pelayanan yang prirna

,ir Kelurairan Fekan Labultan rnasing-lnasing Kepala Seksi nternegarlg pelanannya unirft

nembantu masyarakat untuk membuat Su'at Pengantar dari Kelurahan sestni permintaan dari

:nasyarakat itu sendiri. Tetapi yang paling berperan dalam pelayanan prirna di Keluralian vaitu

>taff Pelayanan Utnuur, karena semua pelay'anan ,,-ang bersifat pembuatan Surat Pengantar

:rerlrllara pada Stai Peial'anan Urnurn.

Di dalam pembuatan Surat Pengantar \\ arsa rnas\ arakat it&r.r trrsr'rS \ Ang nrelrerltrkan

-rLtratPengantardari Keltraltan datang menuiu ke lc'.,ket pelaranen Lununr dengarr ntelnbaua.

. Surat Pengantar yang ditanda tangani dan di starnple olgh Kgpala LrngkrrnlAn sercn.Ipar-

I Foio Copy KTP (yang masih beriaku),

I Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Kornputer, serta

-i Dokumen lain sesuai dengan keperluan pemohon dan persyaratan vang diperlukan

Staf Pelayanan Urnutn menedma berkas yang dibar.va oleh warga atau orang \anu rnrir)

:tembuat Surat Pennoironan,Pengantar sesuai ciengan yang diperlukan oieir orang rersebur Dr

{elurahan Pekan Labuhan Staff Pelayanan Umum dibantu oleh dua orang mahasisua KKL

-ntttk tnembantu pelayanan pembuatan Surat Pengantar kepada warga yang mernbutuhkan.

Staff Pelayanan Urnum akan bertanya kepada warga atau masyarakat yang datang ke Loket

,'eiayanan apa keperiuan orang tersebut, dan memandu apabila masiir ada dokurnen yang masiir

'.rtrang lengkap untuk persyaratan rnernbuat Surat Pengantar dari Kelurahan. Jika orang tersebut

.irdah melengkapi persyaratan pada berkas -yang diserahkan ke loket pelayanan umum maka

.taflf Pelayanan lJmum memberikan kepada salali satu Staff bidang Pemerintahan atau Staff

-;dang Pembangunan untutri membuatkan Surat Pengantar ciari Keiurahan.

Setelah Surat Pengantar yaog dirninta oleh warga sudah selesai dibuat, staff Pelayanan

ntutn memberikan surat tersebut kepada salah seorang peiabat Kelurahan, untuk memberikan

,itda tangau serta di bubuhi stample Kelurahan, sebelum dikembalikan kepada warga atau orang

'-.isebut.
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ti Alasan memilih lokasi KKL

Adapun alasan memilih lokasi Kuliah Kerja Lapangan (KKt) Di Kantor Kelurahan Pekan

Labuhan antaralain adalah :

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman baru kepada mahasiswa mengenai kegiatan

didalam Kantor Kelurahan

2" Sesuai dengan konsentrasi Prodi Ilrnu Administasi Publik.

3. Mempelajari lebih dalam mengenai tugas adminisfiasi di Kantor Kelurahan. Selain itu,

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut:

l. Mengimplementasikan ilmu sesuai konsentrasi selama masa perkuliahan ke dunia kerja

sesungguhnya.

2. Menambah wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuen dan keterampilan

mahasiswa dalam dunia ke{a.

3. Untuk menambah pengalaman ssbelrrm tedun kemasy.rakat atau dunia kerja.

t_
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BAB TI

DESKRIPSI LOI(ASI KEGIATAN

2.1 Sejarah Lokasi KKL

Kelurahan Pekan Labuhan terletak pada ketinggian 2 Meter dari permukaan lau! dengan

keadaan suhu Rata-rata 32" Celcits dan Curah Hujan rd&rata per tahun 650 mm dan Luas

Wilayah : 360,5 Ha. Pada masa kerajron Deli, terdryd Dermaga Kerajaan Deti di Labuhan.

Letaknya berada di belakang kantor Kehrrahm P*m Iabuhm. Soderet dan di bagran depan

kantor kelurahan terdapat beb€rapa rumah kuoo. Bdtagai rmsaksi pcrdag;mgan yang terjadi di

masa lalu dilakukao di daerah ini. Karena iar oleh mas5raalr* da€rah ini disebrr sebaeai Pekan

Labuhan (Arti pekan disini adalah Pasr / tempat perdagangao). Kondisi umum geografis

kelurahan Pekan Labuhan merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan I^abuhan

Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa, perdagangan, permukiman, nelayan dar lain-

lain. Kelurahan Pekan Labuhan terdiri dari 31 (tiga puluh satu) lingkungan.

).2 Visi dan IVIisi

VISI

Visi merupakan gambaran tentang apa 1..arrg ingin dicapai di masa yang akan datang.

Dikaitkan dengan pembangunan daerah. visi Sekretariat daerah kota Medan pada dasarnya

lrredukst dari visi dan rnrsi kepala daerah terpilih Oleh karenanya, visi dan misi Sekretariat

Jaerah kota Medan dalatn 5 (luna) tahun rnenciatan-u diterlemahkan dari visr dan rnisi Walikota

lan Wakil Walikota terpilih untuk periode Tahun 2016 - 2021 Visi dan Misi tersebut kemudian

Ji.jabarkan lebih luas kedalarn tujuan dan sasaran pernbangunan yang disusun dengan

n e nipertimban gkan berbagai is u strate gis dan kebrj akan pemban gun an.

Visi Sekretariat Daerah Kota Medan merupakarr gambaran kondisi masa depan yang dicita

- citakan dapat terwujud dalam kurun wakflr lima tahun vaitu pada akhir tahun 2021. Sebagai

-atnbaran tentang apa -vang ingin dir.vujudkan diakhir periode perelrcanaan, maka visi tersebut

.:rpat disebut sebagai visi Sekretariat l)aerah kota Medan yang menggarnbarkan tujuan utarna

10
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:stlvelenggaraan Sekretariat Daerah pada umumnya. Untuk mencapai hal tersebLrt diatas, maka

.:rrLrnruskan visi Sekretariat Daerah kota Medan sebagai berikut :

Menjadi Organisasi Perangkat Daerah Penyusun Kebijakan yang Strategis dan

,'errgoordinasian Adrninistaratif Pemerintah Daerair vang Profesional untuk terw,ujudnya Tata

i)emerintahan vang baik.

\dapun makna yang terkandung daiam visi tersebut di atas dapat drlabarkan sebagai benkut :

I Organisasi Perangkat Daerah dalarn ha1 ini adalah sekretariat Daerah kota Medalt vans

dipirnpin oleh Sekretariat Daerah dan dibanhr oleh 4 (ernpat) Assiten sena rnerrbau ahi l l
(tiga belas) Bagian sesuai dengan Peraturan Daerah Kota \1edan \onror .l Tahun l0u9

Tentang Pembentrikan Orcanisasi dan Tata Ker-ja Daerah Kota \ledan

-r. Penl'ttsuuan Kebijakan rans Strategis drrnaksrrdkan Sekretirnat Daerah sel.a,'rrr r)rusnrS3Sr

yang bertans-qunEa\\'abuntuk rnenganalisa. inentaL.arakan d:n u1,-1apr31\31t altenratri -
alternatif sebagai bahan pertimban-uan kepala daerah dalarn nrengambrl kepLrtr.isan rang

bertalian dengan kebutulian masyarakat dan pernerintah secara cenrat untuk mencapar

sasaran khusus sesuai dengan peraturan perundang - undangan .vang berlaku

. Pengoordinasian Administratif Pemerintah daerah yang Profesionai bennakna Sekreranat

Daerall sebagai Organisasi yang mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknrs

daerah dalam lial pembinaan dan pelayanan administratif, pemantauan serta evaluasr

pelaksanaarr kebijakan pemerintah daerah secata rensponsi{ akuntabel, transparan, darr

kompeten sesuai dengar perainran perundang - imdangan yang beriaku.

I Sedangkan Tata Pemerintahan vang baik pula dapat diartikan sebagai Sekretariat Daerah

dalam rnelaksanakan fungsinya berdasarkan nilai nilai yang bersifat mengarahkan.

mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dengan prinsip - prinsip partisipasi.

penegakai<n iiukum. uansparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, keadilan efektif,

efisiensi, aliuntabel, dan visi yarng strategis.
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MISI:

Untuk mendukung visi Sekretariat Daerah Kota Medan tahun 2016 - 2021 diatas,

dirumuskar misi pembangunan sebagai berikut :

a. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan yang berkualitas dan berorientasi pada

kepentingan masyarakat.

b. Meningkatkan efek*ifitas penyelenggaffian administrasi pemerintahan dalam memberikan

peiayanan yang baik kepada perangkat daerah.

c. Mengembangkan sistem pelayanan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Oleh karena misi merupakan langkah utarna dalam mencapai visi "Menjadi Organisasi

Perangkat Daerah Penyusun Kebijakan yang Strategls dan Pengoordinasian Administaratif

Pemerintah Daerah yaag Profesional untuk terwujudnya Tata Pemerintahm yang baik", maka

Selaetariat Daerah Kota Medan berkewajiban dm bertanggungiawab dalam meningkatkan

efektivitas pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekreEriat yang

baik serta meningkatkan integrasi dan koordinasi pembangunan secara berkelanjutan.

MOTTO :

r MEDAN HARI INI LEBIH BAIK D,ARI HARI KEMARIN DAN HARI ESOK LEBIH

CERAH DARI PADA HARI iNI

12
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l.J StrukturOrganisasi

STRTIKTUR ORGANISASI TATA KERJA KELURAHAN PEKAN LABUHAN

Susunan Organisasi Kelurahan :

1. Kepala Kelurahan

2. Sekretaris Kelurahan

.1. Bendahara Fembantur

,tr. Seksi Tata Pemerintahan

5. Seksi TataPernbangunan

6. SeksiKetentraman dan Ketertiban Urnum

KEPALA KELURAHAN

KHAIRUN NASYIR T, SSTP, M.SP

SEKRETARIS LURAH

BELSASAR GULTOM. S.Sos

BENDAHARA
PEMBANTU

SYAWALUDDIN

SEKSI TATA

PEMERINTAHAN

HASTUTY A.GUSNITA

SEXSI TATA
PEMBAHGUAiT

NURAINUN

SEKSI KETENTRAMAN DAN
KTTERTIBAN UMUM

!'CGr FA-PESt',A','r'Ar-1YU SI
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. Tugas dan Fungsi Kepala kelurahan:

Lurah memputyai tugas pokok:

ivlenyeienggarakau urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kernasyarakatan.

Untuk n.relaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Kelurahan lnempuilyai fungsi :

I . Pelakasanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,

2. Pemberdayaanmasyarakat,

3. Pelayananmasvarakat,

4. Penyelenggaraan keteutrarnan dan keter-tiban untunt.

5. Pemeliharaan prasana dan tastlrtas peiar anan irilitil

6. PembinaLernbauakernasrarakatan

. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan:

Sekretaris Kelurahan memputryai tugas :

fvielakukan pembinaar adrir in i sti'asi ketata us aluan, kepe gawaiau,

dengan per{abaran tugas sebagai berikut .

I - Menyusun rencana kegiatan pen,velenggaran pemerintah, pelaksanaan pernbangunan dan

pernlrinaan ke masyarakatan.

2. Menyusun rencalla pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan

pernerintahan kel urahan.

3. Menyusuti rencana pernbinaan adrninistrasi dan disiplin kepegawaian.

4, Menyusun rencana dan pembinaan administrasi urusan ketatausaha, perlengkapan dan

rumah tangga.

T4
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5. Mengevalitasi hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksaan kegiatan kepada

Lurah sebagai pertanggung jai,r.aban pelaksanaan tugas.

Tugas Bendahara Pembantu

1. Membantu membuat perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan dan

1'ang ditetapkan;

2. Mengurus pencairan anggarari;

3. Melaksanakan administrasi keuangan;

4. Melaksanakan pembayaran tanssftsl keuangan;

5. Menjamin atas keamanan penyimpanan uang;

6. Membuat daftar perjalanan dinas (SP, dan kontrak

7. Membantu pelayanan konsumsi rapat dan lain-lain.

8. Membuat laporan keuangan secara online;

9. Membuat laporan keuangan bulanan kepada Sekretaris dan Ketua

10. Bertangguug jawab kepada Ketua untuk aspek keuangan

dana

. Tugas Seksi Pemerintahan:

.cksr Pernenlaharr rnernprrnyai tugas .

''lenyusun rencana dan penyiapan adrninistrasi penyelenggaraan tugas fugas Lunutn
-L'lnerintahan, pembinaan, penvelenggaran pernerintaan dan adrninistrasi kependudukan, dengan

. :niabaran tLrgas sebagai befikut :

I Menyusun rencana progTam penyelenggaraar pemerintah daerah dan tugas - tugas

nernerirrtelr

2. Menyusnn rencana program penyelenggaraan ketentraman dan keterliban umum.

15UNIVERSITAS MEDAN AREA



:i. Menyusun rencana program pernbinaan penyelenggran pemerintah kelurahan.

4. Menyusun prograln serta pernbinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

5. Melaksanakan pencatatan. pengurnnulan sefta pengolalian data pelaooran rnutasi

pendLrduk dan catatan sipil.

e Tugas Seksi Ketentramar dan Ketertihan:

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketenframan dan ketertiban.

2. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenhaman dan ketertiban.

3. Melaln:kan pembinaan, ketentaman, ketertiban den perlindungan masyarakat

4. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat

serta melakukan kegiatan pengumuman akibat Ssasana lainnya.

5. Membanfu pengawasan pelaksanan peratumn-peraturan daerah.

6. Membantu pelayanan perizinan keramaian.

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang

tugasnya.

. Tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan:

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekclnomian

dan pembangunan.

2. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasruan. pengusalra ekonomi

lemali dan kegiatan perekonomian lainnya.

3. Melakukan pelay'anan kepada masyarakat di bidang perekonornian dan pembangunan.
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4. Melakukan kegiatan dalarn rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat

dalam rneningkatkan perekonornian dan pelaksanaan dan pembangunan.

5. Membantu pernbinaan koordinasi pelaksanaan oembangunan serta meqjaga dan

memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan.

6. Melakukan administrasi perekonomian dan pernbangunan di kelurahan.

7. Mengumpulkan bahan dan men.vusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan.

8. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanran lang rnehputi.

pengaturan sara[a dan prasarana pengairan dan koordinasi clensan dinas dinas teknis

terkait.

9. Membantu pelavanan perizinan dr bidanq pL'inlrangLrnan dan perekrrnrrllrlarr

10. Melakukan tugas-ttrgas lain rang dibenkan ,.leh Lurair sesuai brdanc ts',a:1\A

3.7UNIVERSITAS MEDAN AREA



:.{ Waktu Pelaksanaan KKt.

Adapun Waktu pelaksanaan kegiatan PKL di Kelrrahan Pekan [.abuhan, Kecamatan

abtfian Kota Medan yang beralamat di Jalan KL Yos Sudarso, Pekan LatrLrhan, Kec. Medan

abtilran, Kota Medan, Sumatera Utara 20252, lndonesia. Pada bagian Loket Pelayanan. Adapun

.'elaksanaan PKL dimuiai dari 13 Juli 2020 sanrpai dengan 12 Agustus 2020. Dengan.iarn

crasional sebagai berikut

2.5 Lokasi KKL

Adapun lokasi Kuliah Kerja L4engan (KKL) itri b€rada diJalan. KL Yos Sufurso, Pekot

I-abuhan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Uwro 20252, Indonesio. Adapm batas-

batas wilayah adalah sebagai berikut :

:cbelah l]tara

iebelah Selatan

-iebelah Barat

,:ebelah'limur

: Berbatas dengan Keluraiian Belawan Bahari Keearttatan lv{edan Belauan

: Berbatas dengan Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan

: Berbatas dengan Kelurahan Labuhan Deli Kecarnatan Medan Marelan

. Berbatas den-uan Kelural,an Nelayan lndah Kecamatan Medan I-abuhan

HARI KERJA JAM KERJA JAM ISTIRAHAT

Senin s.d Kamis 08.00 s.d 16.00 12 00 s d 14 00

Jumat 08 00 s.d 16 00 12 00 s d l-1 00
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r'ta Penduduk Dalarn Lingkup Kelurahan

',.erciasarkan Kecamatau Dalam Angka, -iumlair penduduk keiurahan Pekan Labuhan sebagai

r'rikut :

Jurnlah Penduduk

Penduduk Dewasa

Jurnlah laki-laki

Jumlah Perempuan

Jurnlah KK

r .lumlah KK Miskin

. Jumiah Pendudtik Miskin

19377 jiwa Jumlah

t 15875 jiwa

9897 jiwa

9635 jiwa

4186 KK

3692 KK. atau sekitar I 8,8 1 %

+ 14768 jiwa
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BAB III

PELAKSANAAN PROGRAN,I

i.l Pelaksanaan KKL

Penulis melaksanakan kegiatan PKL di Kelurahan Pekan Labuhan,Kecamatan Medan

i-abuhan, Kota Medan yang beralamat di .ll. KI Yos Sudarso pada bagian Pela,vanan

i-oketlPelayanan Umutn. Adapun pelaksanaan PKL dimulai dari I3 luli 2020 sarnpai dengan 12

\gusttts 2020 Kegiatan dilaksanakan setiap hari senin sampai -jum'at Pukul 08.00 -- 16.00 jam

re{lal

3.2 T'ugas- tugas selama KKL

r\dapun tugas-tugas vang drlakukan pada saat KKL ini dengan penetapan tugas drbauian

Pelayalan Loket. Berikui iugas-tuilas tei seLitit

. Pempelajari kelenekapan data dalail pengrrnlsan surat nren\ urar

o Meneritra surat dari u'arga rintuk rnernbuat surat keteranqan Trdak \lernrlrkr Rurnah

r fulenerima surat dari warga untuk rnembuat surai keterangan Kurang lvialnpu

r Menerima surat dari warga untuk membuat surat keterangan Belurn menikah

. Menerima surat dari warga untuk membuat surat keterangan Prndah keluar/rnasuk

o Meneritna surat dari rvarga untuk rnembuat surat keterangan kematian

r Menerima surat dari rvarga untuk membuat surat keterangan Nikahai.A

r Menerima surat dari rvarga untuk membuat surat keterangan TanaLh

o Menerima surat dari rvarga untuk membuat surat keterargan Tidak Silang Sengkela

e Menerima sttrat dari r,varga rurtuli rnernbuat surat keterangan Pensiunan

r Menerima surat dari warga untuk mernbuat surat keterangan Akte Kelahiran

e Menerima surat dari warga untuk mernbuat surat keterangan Akte Perkawinan

. Meoertma sr-ra-t dari warga untuk membuat surat keterangan S K C KISKBB

o Menerima surat dari warga untuk membuat surat keteranean Penguasaan Fisik Tanah

r Menerirna surat dari warga untuk membnat surat keterangan Usaha

r Menerima surat dari r.l'arga untuk merlbuat surat keterangan Ahli Waris

e Dan lain-lain
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3.3 Prosedur Kerja

Kelurahan adalah pembagian wilayah adminishatif di Indonesia di baw.ah Kecamatan,

dalarn konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai

Perarrgkat Daerait Kabupaterr aiau Kota. Keiurahan dipirnpin oieh seorang Lurah yarrg'oerstaius

sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan

memiiiki hak mengatLr wilavahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat

diubah statusnya menjadi Kelurahan.

Sesuai ciengan Nomor 73 Tairun 2005, Keiurahan adalah iviiayair kerja Lurah sebagar

perangkat daerah kabupaten,lkota dalarn wilayah kecarnatan. Kelurahan dibentuk di uilarah

kecamatan. Pembentukan Kelurahan harus sekurang-kuransnva mernenuhi s\ arat

1 .lumlah Penduduk

l. Luas Wilavah

3. Bagian Wilayah KerSa

1. Sarana dan Prasarana Pemerintalran

Keiurairan yang kondisi rnasyarakat dan vvilatahnva tidak iagi rnernenuhr pers\aratan

dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebrh

dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lirna) tahun penyelenggaraan pemerintaharr

keltrahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pernbentukkan, penghapusan dan penggabrmgarr

keiurairan diaitrr ciengan Perattran Daerah KabupatenlKota dengan berpedornan pada Perarrran

Menteri. Kelurahan dipirnpin oleh Lurair yang berada dibawah dan bertanggtrng jawab kepada

t3upatil Walikota rnelalui Cantat.

Lurah diangkat oleh Waiikora atas usui Camat dari Pegawai Negeri Sipii. Lurah

lllempunyai tugas rnenyelenggarakan umsan pemerintahan, pembangllnan dan kernasyarakatar.

Selain tugas itu, Lurah melaksanakarl urusan pernerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Urtsan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan rnemperhatikan prinsip

.'iisiensi dan peningkatan akuntabiiitas. Pelirnpahan urusan pemerintairan, disenai dengan sarana.

prasarana, pernbiayaan dan personil. Pelinrpahan urusan penrerintatran ditetapkan dalanr

peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
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Keuangan Kelurahan bersurnber dari :

1. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya,

2. IJantuan Petnerintah, Pemerintah Provinsi, Pernerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan

pihak ketiga.

Tugas Pokok Kantor Kelurahan

Bertugas menyelenggarakan urusan pemerilrtahaan, pernbanglrnan dan kernasyarakalarr
<eda untsan yang dilimpalikan oleh Walikota sesuai der-rgan kebutuhan kelurahan dengan

:itemperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

Fungsi Kelurahaan

1 . Melaksanakan kegiatan pemberdar aan rna-sr arakat

2. Menvelenggarakan ketentrarnan dan ketertiban urnum

3. Mengkoordinasikan perneliharaan prasarana dan fasilitas umum

4. Membina lembaga kemasyarakatan

5. Membina dan mengendalikan administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga

6. Melaksanakan pelayanan masvarakat Srang nienjadi ruang lingkup tugasnya

7 " Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya
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BAB Iv

PEIIBAHASA\ DA\ H.{SIL

1.1 Pembahasan

A. Konsep Kinerja

Kinerja adalah tentang tnelakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai darr peke4aan tersebut.

Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagairnana cara rnengerjakannya. Sedangkan

pengertian kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), dapat diartikan sebagai

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaall

Jalanr rnervujudkan sasaran. tujtmn, misi dan visi organisasi. Dalarn konteks organisasi

pernerintah, kinerja instansi pernerintah adalah rnengenai garnbaran tingkat pencapaian sasaran.

ittaupul tujuan instansi pernerintah sebagar penjabaran dan risi. misi dan strategi instansi

penterittiah vanB lnellgindikaskan tingkat keberhasilan dair kegagaiarr pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan progratn dan kebijakan ),ang ditetapkan.

Di dalarn buku Sistern Administrasi Negara Republik Indonesia, penilaran kinerja adalah

salah satu tahapan penting dalam siklus pembangunan sumber daya *rnusia, baik di sektor

publik maupun swasta. Penilaian kinerja ini merupakan proses pengukuran terhadap tingkat

penyelesaian tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai selarna masa tertentu dengan

rnenggunakan instrumen yang sesuai dengan karakter tugas tersebut. Adapun substansr instrunren

pengukuran kineria ini terdiri dari aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan

tugas dan dapat diukur rnelalui :

a. Prestasi kerja (achievement)

b. Keahlian (skitl)

c. Perilaku (attitude)

d. Kepemimpinan (leadership/
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1. Pegawai Negeri

Pegawai Negeri Sipil adalah orang vang bekerja pada pemerintah atau Negara. Adapun

nenurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal I ai'at (3)

:nenyatakan bahwa "Pegar.+.ai Negeri Sipil 1,'ang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara

,ndonesia yang memenuhi svarat tefientu, diangkat sebagai pegarvai Aparatur Sipil Negara

ASN) secara tetap oleh pejabat pernbina kepegawaian untuh menduduki jabatan pernerintahan".

\lentrrut uU No. 43 Tahun I999 Pasal 2 ayat (2') Pegar,vai Negeri sipil dibagi menjadi ( I ) Pegawai Negeri

irpil Pusat, (2)Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pernberi la1'anan (melavani) keperluan ora.ng atau

rnasyarakat yal1g melnpunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan

tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian unr.rrn pelat'anan pubiik rnellru'ut Undang-

tJndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelal anan Publik Pasal 1 avat ( I ) menvatakan bah*a:
'ilelayanan pubiik adaiair kegiatan atau rangkaian kegiatan ciaiam rangdia pemenuhan kebutuiran

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-Llndarlgan bagi setiap warga Negara dan penduduk

atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik".

Sementata pengertian umurn peiayanan pubiik nlenurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 63IKEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yarg

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penerima pelayanan mauplrrl pelaksanaan ketentuan peraturafl penrndang-undalgan selanjutnya

dinyatakan bahwa penyeienggara peial'anan pubiik aciaiair instansi Pemerintah.

3. Kelurahan

Kelurahan adalah wilayali kerja lurah sebagai perangkat daerah kabr-rpaten atau kota.

Kelurahan dipimpin oleh seorallg lurah yang berstatus sebagai Pegarvar Negeri sipil (PNS).

Kelurahan berada di wilayah perkotaan. Kelurahan rnerniliki hrgas rnenyelenggarakan

pemerintahan, pernbangunan, dan penyelenggaraan trrusan pemerintah di wilayahnya.
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Kelurahan mempuny'ai firngsi sebagai koordinator jalannya pemerintahan, pernbina di

lasyarakat, meniugkatkan partisipasi mas-yarakat dengan gotong royong, urembina ketentrarnan

Jan ketertiban umum. Lenrbaga pernerintahan kelurahan terdiri dari kepala keiurahan dan

-rerangkat kelurahart 1'ainr Kepaia Keiurahan, Sekretaris keiurairan, Seksi-seksi rneiiputi seksi

:ata pemerintahan, seksi ekonomi dan pembangunan , Seksi sosial kernasyarakatan dan

^etertibau.

1.2 Hasil

A. Fokus

\dapun yang menjadi fokus dalarn laporan ini vaitLr sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada pernbahasan sebelurnnr.a maka kinerta pesa\\ai dalarn pelar,-anan

publik yang dirnaksud dalam hal ini adalah kinerja pegariai Kelurahan Pekan Labuhan

Kecamatan Medan Labuhan dalam mernberikan pela.'.-anan kepada rnasyarakat. Adapun

snbstansi instrumen pengukuran kinerja dalam hai ini terdiri dri aspek-aspek yang

berpengaruh terhadap pelaksanaan tLrgas yang diukur atau dinilai berdasarkan 4 (ernpat)

indikator yaitu :

o Prestasi kerja {achieventent),

r Keahlian tskill).

Perilaku krtt itttdel drn

Kepemimpinan ( I ectdc r s h i p)

2. Faktor-faktor yang rnenghambat

dimaksud adalah segala sesuatu

internal dan faktor eksternal.

kinerja pegawai dalam pelayanan publik yang

yang menghambat kine{a pegawai meliputi faktor
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\. Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Pekan Labuhan

Berdasarkan pendapat dari Lembaga Administrasi Negara dalarn buku Sistem Administrasi

\egara Republik Indonesia menerangkan bahua gambaran mensenai tingkat pencapaian

pelirksanaan suatu kegiatan, program, kebr3aksanaan daiarn me*ujudkar] sasaran, tujuan, rnisi

dan visi organrsasi. Dalam konteks organisasi perrerintah, kiner.ja instansi pemerintah adalah

rnengenai gambaran tingkat pencapaian sasaran, atauptm tujuan instansi pemerintah sebagai

penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pernerintah yang mengindikasikan tingkat

keberirasiian dan kegagaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan pro-srarn dan kebijakan

i'ang ditetapkan.

Begitu pula kinerja pegar.vai sebagai bagian dari instansi pernerintah lurus berperan aklif

dalarn menunjukkan kinerjan-va terutama dalarn hal bidang pelayanan publik. Kinerja pegaw'ai

dalarn pelayanan publik sangat drbutuhkan, sebab den-ran kinerja ini akan diketahui seberapa

iaLrh kemampuan pegau'ai dalam melaksanakarl tugas. Oleh karena itu, untuk rnengetahui

seberapa jauh kernarnpuan dan keberhasrlan peganai dalani rnelaksanakan trrsas. maka perlu

diadakan penilaiari kinerja. Peirilaiarr kinerja ini nrerupakan proses pen-uukuran terhadap tingi<at

penvelesaian tugas-tugas yang dilakukan oleli pegarvai selama masa tertentu dengan

menggunakan inshumen yang sesuai dengan karakter tugas tersebut.

Adapun substansi instrumen pengukuran kinerja dalam hal inr terdiri dari aspek-aspek vang

iretpengaruh terhadap pelaksanaan tugas yang diukur atau dinilai berdasarkan 4 (empat)

iridikator sebagai berikut:

a. Prestasi kerja {uchievement)

Prestasi keria pegawai dalarn hal ini merupakan hasil ker.ja pegawai dalam menjalankan

tugas baik secara kualitas rnauplln kuantitas ker-ia. Dari segi kuaiitas keria pegawai Kelurahan

Pekan l,abuhan telah menghadirkan pelayanan -vang baik kepada rnasyarakat dar:i segi pelayanan

fisik yang dinilai dari kcbersihan dan kcriyamanail nffingan kantor.

Keluralian Pekan I-abtrhan bahkan telah membuktikan dan menunjukkan prestasi yang

rnembanggakan dalarn pernberian lavanan prima kepada masyarakat. Hal inr dibuktikan dengan

prestasi yang diraih. Adapun Prestasi yang pemah diraih oleh Kantor Kelurahan Pekan Labuhan

sebagai berikut :
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r Juara 2 BGRM (Bakti Gotong Royong Masyarakat)

o Juara I Lomba l{atinya PKK ( Halaman Asri Tentram Indah)

r Juara 2 PKK Tingkat Kota Medan Menuju Jalan protokol

r Juara 1 Tingkat Medan, Keluarga Harmonts

r Juara I Lornba Pos YandLr Balrta Tingkat Kota Medan

. Juara 1 Lornba Pos Yandu Balita Tingkat Provinsi

r "luara I Adrninistrasi PAi]D Tinskat Kecamatan

b. Keahlian (skil\

Berdasarkan Wawancara menunjukkan bahwa dari segi keahlian pegawai Kelurahan pekan

Labuhan Kecamatan Medan LabLrhan, Kota Medan memiliki beberapa pegawar yang rnahir

rnengoperasikan kornputer seiringga bisa bekerja ciengan baik, sedangkan pegawai yang

keahiiannya rnasih kurang dalarn hal tersebut rrengatasi kekurangannya dengan melakgkan

pelatihan rnandirr yakni belajar dan rnemperoleh ilrnu dari pegau,ai r,anc lain l,,ang lebih

berpengalarnan.

c. Perilaku (uttilude)

Perilaku adalah sikap atau tingkah lzku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa

dalarn tugas-tugasnya. Perilaku dalarn hal ini mencakup disiplin, kornunikasi yang baik, tanggrur-r

jawab, dar keramahan pegawai. Berdasarkan wawancara pegawai Keiurahan Pekan Labuiran

rnenun-jukan bahwa menyangkut kedisiplinan pega\\.ai dapat diketahui dengan melihat claflar

hadir rnastrli dan pulang pega,,vai. Pegawai sudalr irarus berada di kantor jam 08 00 WlB.

Sedangkan dalam benttrk keratlahan dan komunikasi pegarvai telah rnenunjukkan sikap vang

ramah cian sopan kepada masyarakat seiringga masyarakat iebih rnuciah berkornunikasi lnalpun

menyarnpaikan keluliannva terkait pelayanan yan g diterirna.
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d. Kepemimpinan(leadership)

Berdasarkan data hasil wawancara dan penl)'ataan dari beberapa infonnan, Kelurahan

Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labulran rnernpu])'ai sosok pemimpin atau lurah vang tegas

dan disipiin ierhadap anggotanya, daiam irai ini pimpinan selaiu mensinstruksikan kepacia

pegawai unttrk datang ke kantor lebih arval. Sikap disiplin dari seorang pernimpin rnemang

sailgat diperlukan karena perilaku pemirnpin menjadi cerminan dan contoli sikap bagi

anggotanya.

B. Faktor-Faktor yang Menghamhat Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di

Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan

Dalam melaksanakan kmerjanl'a sekaligLrs pelaksanaan tugas dzur tanggung jalvab, ban-vak

laktor yang menjadi pengharnbat bagi pega\\al khusunva dari aspek pelalanan publik. adapun

1'ang rnenjadi faktor pengharnbat krner-ja pegau'ai dalanr pelaranan pubiik di Kelurahan Pekan

Labuhan Kecamatan Medan Labuhan. dapat dikelompokkan rnenladi dua bagian. 1'aitu sebagai

berikut:

a. Faktor Internal (yang berasal dari dalarn)

dapat diketahui faktor internal yang menjadi hambatan dalam peningkatan kinerja pegawai

dalarn pelayanan publik di kantor Kelurahan Pekan Labuhan yaitu:

l) Sarana dan prasarana yang belurn memadai, dalarn hal ini pegar,vai membutuhkan beberapa

Fasilitas kursi tunggu dari beberapa unit kursi rnengalami kerusakan sehingga beberapa

warga tidak nyarnan untuk rnendudukinya. Juga beberapa unit komptiter yang ada saat ini

di kantor Kelurahan Mallawa hanya ada 3 unit kornputer dan I unit kornpLrter mengalami

kerusakan. Kornputer ini sangat dibutuhkan terutama untuk menginpr-rt data berupa sllrat-

surat pengantar seperti KTP, Karhr Keluarga, Akta Kelahiran. dan lain-iarn r ang sangat

<iibutuhkan oleh m asvarak at.
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It Masih ada pegawai yang belurn rnahir menggunakan kompnter. pegarvai yang keahliannya

masih kurang dalarn hal tersebut mengatasi kekurangannl'a dengan rnelakukan pelatihan

rnandiri yakni belajar dan memperoleh ilmu dari pegarvai yang lain .vang lebih

berpengaiaman.

.l) Beberapa Kepling terlarnbat dalam rnenghadiri Apel di Senin pagi. dalam hal dengarr

alasan terterltu seperli adanya keperluan rnendesak dengan keterbatasan ,uvaktu di pagi hari

rnenyebabkal tnasih ada pegawai yang terlambat karena mengerjakan berbagai urusan lain

cii iuar kantor terutama yang lnenyangkut nnrsan rumah tangga.

b. Faktor Eksternal (),ang berasal dari luar)

Berdasarkan faktor eksternal 1'ang rnenjadi harnbatan dalam peningkatan kinerja pega,*ai

dalarn pelayanan publik vaitu.

i. Masyarakat yang kurartg rneiengkapi data lang drbutuhkan. dalam iral ini terkadang

nrasyarakat yang datang rnengurus surat pengantar dr kantor kelurahan kurang melengkapi

data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses laranan lang diinginkan. Dalarn iral ini

pula masyarakat kurang rnenyadan pentingnya kelengkapa berkas untuk sebuah kelancaran

pengurusan.

2. Masyarakat cenderung bersikap tidak sabaran, dalam hal ini masih banyak oknum

masyarakat ketika melakukan pengltrusan menginginkan datanya cepat diinput balrtrian

menawerkarr biaya yang lebih tinggi asalkan data yang diinginkan cepat selesai dan tidak

menunggu dalam lvaktu yang lama.

3. Masyarakat di Pekan labuhan kebanyakan rnerniliki masyarakat yang tingkat

pendidikannya yang kurang mernadai rnaka akan rnenimbulkan proses sosialisasi dan

kornunikasi yang buruk. Ketika ada orang 1,ang berbicara namun dia tidak tau bagaimana

mengatur kata-kata, dari siniiah akan tirnbui masaiah ciaiam rnasyarakat tersebut.
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BAB V

PENT TTJP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti menyaiikan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. maka

tibalah pada bab ini peneliti menarik kesirnpulan yaitu seba-eai berikut:

l. Kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Kelurahan Pekan Labuhan Kecarnatan Medan

Labulran yang dinilai berdasarkan kriteria prestasi (achievemeiirT, keahhan (sktll1. perilaku

(cttlitude) dan kepemimpinan (leadership) telah menunjukkan hasil yang baik. hal ini

dikarenakan Keluarahatr Pekan Labulian telah banyak rneraih prestasi diberbagai bidang.

Prestasi ini sudah mernbuktikan bahrva kinerja pegawai dalam pelayanan publik maupul]

parlisipasinl,'a di Kelurahan Pekan Labuhan sLrdah terrnasuk baik.

2. Faktor petrghambat kinerja pegarvai iialarn peiayanan pubiik di Keiuralran Pekan l,atruhan

Kecarnatan Medan Labuhan yaitu terdin dari faktor internal nreliputi, (a) sarana dan

prasarana yang belum memadai, (b) Beberapa pegawai ada yang belurn mahir

urenggunakan komputer , (c) Beberapa Kepling belunr menerapkan disiplin waktu.

Seriangkan Fakior ekstemai meiiputi (a) masyarakat yang kurang meiengkapi data yang

dibutuhkan- (b) masyarakat yang cendertmg bersikap tidak sabaran pada saat pelayanan,

(c) Proses Sosialisasi dan Komunikasi yang kurang baik.

Upaya yang dilakukan untt& rneningkatkan kinerja pegawai dalarn pelav-anan di Kelurahan

Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan meliputi. (a) mengatasi keterbatasan sarana

yang kurang mernadai dengan rnenggunakan sarana lain (b) menrngkatkan kinerja pegau.ai

dengari rnelatiit sikap disiplm"(c) rnelakukarr pciatihan rnanciiri.
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5.2 Saran

Setelah melakukan Praktek Kerja Lapangan, rnaka sarau dari penulis adalah peserta PKL

iebih rnernperhatikan pengarahan, serta apabila ada ketidakpahaman selama PKl, agar dapat

,liberi penjelasan dan diberi birnbingan. Bagi maliasis*'a 1'ang akan mengajukan PKL di

Kelurahan Pekar Labuhan Kecamatan Medan Labuhan. sebaiknl'a dapat rnetnalrami ihnu-ihnLr

tentang Pelayanan terlebih dahulu terutama untuk rnernudahkan dalarn menjalankan sistem

Pelayanan yang ada dalarn Kelurahan. Demrkian kesimpuian dan sarart dari oenulis.
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:
DAFTAR PUSTAKA

* https ://dokumen.tips/doQuments/contohJaporan-magang-kerja.html

* https://id.wikipedia.org/wiki/Pekan-Labuhan.-Medan-Labuhan.-Medan

* https://kotakusumut.com/pustaka/profi1-kelurahan/medan/mdnlabuhan/olb.pdf

* https:/humas,pemkomedan. go.id./profilhumgs l asp

* http://dedysanjayal30.blogspot.cprn/2015/08/laporan-pkl-di-kelurahan-kemasan-

kediri,html

l3 htFs://www.academia.edu/23485778/ANALISA-SISTEM-PELAYANAN-KELURAH

AN
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PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN LABUHAN

KELURAHAN PEKAN LABUHAN
Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 19 No. 324 Medan - 20253

DAFTAR NILAI KKL

I'elah dilaksanakan Kuliah Ke{a Lapangan (KKL) Mahasrs*a Proqratn Studi Administrasi

?Lrblik Fakultas Ihnu Sosial dan lhnu Politik Universitas Medan Area den-uan data sebagai

:rerikut :

Nama : Intan Bidara

NPM

Periode

:178520022

: 13 Juli s.d l2 Agustus 2020

Lokasi KKL : Kantor Kelurairan Pekarr Labuhan

Maka dari kegiatan tersebut telah dilakukan penilaian denqan materi rneliputi :

NO Jenis Kegiatan Nilai
I Disiplin 9r
2 Keriasarna

-i Inisiatif 9s
4 Sikap Keria g{
5 Etika Berkomunikasi gr

Jurnlah 4to
Nilai Rata-Rata gr

Dernikian penilaian ini dibuat, terima kasih atas perhatiannl,a dan kerjasamanya.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Adrninistrasi Publik

,.-2

{;*,
ti*x
<, l

2 Agustus 2020

\ina Angelia, S.Sos.,M.Si
t{k

g0
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DAFTAR GA},IBAR

l. Struktur Organisasi Kelurahan Pekan Labuhan

LabuhanAlur Pelayanan Kantor Kelurahan Pekan

_q

;
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3. Persyaratan Pengurusan Administrasi Kartu Keluarga dan KTp

4. Piala Prestasi Pekan Labuhan
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5. Foto Bersama Pegawai dan Staff Kelurahan
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UNIVERSITAS MEDAT{ AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL I}Ah{ ILMU POLITIK

Kampus I :JalanKolamNomor 1 iredan EstatdJalan PBSI Nomor 1 I (061 ) 7366878, 73601 68, 7364348, 7366781, Fax.(061 i 7366998 lr4edan 20223

Kampus ll :JalanSetiabudiNomor 79 I JalanSeiSerayuNonrorT0 A, I (061 ) 8201 994, Fax. (061 ) 8226331 Medan 20122

Weisfe. www.uma-ac.d E-nnil. univ-medanar@uma.ac.id

NAMA

\PM

PROGRAM STUDI

INST,4.NSI KKL

DAFTAR HADIR

TNTAN BIDARA

178520022

ADMINISTRASI PUBLIK

KANTGR KELURAHAN PEKAN LABUHAN, MEDAN

NO
}IARI

/TANGGAL

P Sianp
KetMasuk Keluar Masuk Keluar

Jam Paraf Jam Paraf Jam Paraf Jaxn Dorof

1.
SENIN

13 Juli 2020
08.0t) 12.00 13.00 16.00

2.
SELASA

l4 Juli 2020
08,00 12.00 13.00 16.00

J.
N A NT II\r{-DU

15 Juli 2020
08.00 12,00 13.00 16.00 I

I

4.
KAMIS

16 Juli 2020
08 00 12.00 13.00 16.00 k

5.
JUMAT

1'7 Juli 2020
08.00

{.

r[. r2.00 % 13.00 fr

,/
L

t6.00
tt

6.
SENIN

20.luli 2020
08.00

it')

,(\ 12.00 A
v
v i3.00 t,? 16.00 t

l, SELASA
21 luli2020 08.00

,/
12.00 ( 13.00 & r6.00 Yr\

la
RABU

22 lvli 2020
08.00 ) 12.00 p- 13.00 ( { 16.00 ( I

v.
KAMIS

23 luli 2020
08.00

'l
(

)
I l.vu v 13.00 ( \- 16.00

10
JUMAT

24 Juli2U2U
08 00 ( I 12.00

'[.,
(w 13.00

t{

\

r 6.00 7\
tl SEt'.,-IN

27 Juli2020
08.00 )

v 12 00 ) ) 13.00
!

{. 16.00
V
A-

t2
SELASA

28 Juli 2020
08.00 ('

)
12.00

(
13.00 ,Y- 16.00 D

13
RABU

29 luli2020
08.00

I
1-/ t2.00 ,K 1 3.00 4

l^
16.00 \

Y

L4
KAN,{IS

30 Juli 2020
08.00

(
12.00

,1
13.00 ( 16.00 ) /

t(lJ.
JUMAT

3l Juli 2020
08.00 AI 12.00

i
i J.UV 1

')
v 16.00 I

) :q
t

.'...'

:
n
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Kampus I

Kampus ll

U}{IVE,RSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

:JatanKohmi{omor '1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 E (06 1 ) 7366878, 73601 68, 7364348, 7366781, Fax.(061 ) 7366998 l/edan 20223

:JalanSetiabudiNomor 79 / JalanSeiserayuNomorT0 A, I (061) 8201994. Fax. (061) 8226331 Medan 20122

Websile: www. uma.ac.d E-mail. univ-medanar @ uma.ac.id

\o HARI
/TANG.GAL

Paei Siangl
Masuk Kelr ar Masuk Keluar Ket

Jam Paraf Jam Paraf Jam Paraf Jam Paraf

16,

SENIN
03 Asustus

2020
08.00

&
12.00

t')L
(\

13.00
0,t 16.00

,(

t7
SELASA

04 Agustus
2420

08.00
nt/

ft
12.00 I)L 13.00

Dk(\ 16.00 p

i8.
RABU

05 Agustus
2020

08.00
dp 12.00

&
I 3.00 ( 16.00

t)

,f
l9

KAMIS
06 Agustus

2420
08.00 I) 12.00 & 13.00 Ka\ 16.00 ?

24.
JUMAT

07 Agustus
2024

0B.00 I 12.00 + 13.00 ( 16.00 r
zt.

SE,NIN
10 Agustus

2020
08.00 L

\
12.00 L

\
1 3.00 x(

16.00
{

22.

SELASA
I I Agustus

2020
08.00 L(\ 12.00 ( I 3.00 L 16.00

,n

k
23.

RABU
12 Agustus

2020
08,00 4

1,) On ,f 13 00 ,p 16.00 (

4@".*,.
?Fr:#-+:-

:
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UNIVERSITAS MEDAI\ AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL T}AN ILMU POLITIK

Kampus I :JalanKolamNomor 1 lr,rledan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 8(061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781 , Fax.(061) 7366998 iJedan 20223

Kampus ll :JalanSetiabudiNomor 79 / JalanSeiSerayuNomorT0 A, A (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122

Websde: yrww.uma-ac.d E-rnil: univ_me&narea@uma.ac.id

r'AMA

\PM

PROGRAM STUDI

1NSTANSI KKL

NO
HARI/

TAi\GGAL
SENIN

i 13 Juli 2020

KAMIS
16 Juli 2020

JUM'AT
17 Ju1i2020

SENIN
20 Juli 2020

Penetapan KI(l dibidang

Penerimaan pengurusan

Penerimaan pengurusan

mampu

Penerimaan pengurusan

menikah

Dan lain-lain

Loket Pelayanan

surat pindahan

surat kurang

surat belum

AGENDA HARIAN

INTAN BIDARA

178s20022

ADMINISTRASI PUBLIK

KANTOR KELURAHAN PEKAN LABUI-{AN, MEDA}-tr

1.

2.

3.

t

1. Penerimaan surat akta kelahiran

2. Penerimaan pengurusan Kartu Keiuarga

3. Pemberian surat belum menikah

4. Pemberian surat keterangan belum

memiliki rumah

5. Dan lain-lain

l. Penerimaan surat mandah

2. Pemberian surat pengajuan Beasiswa

3. Pemberian surat pengantar Perkarvinan

4. Pemberian surat tlelum m€rniliki rumah

5. Dan larn-lain

URAIAN KEGIATAN
PARAF

KOORI}INATOR

SELASA
t4I]Jli2020

1. Memberikan Surat izin KKl kepada Kantor
Kei urahan Pekan Labuhan

_i

{

I

t.

i2. a-l----\
RAR{]

15 Juli 2020

4
(
<

,r

4.

5. 4
6"
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UNIVERSITAS MEDAI{ AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL T}AN ILMU POLITIK

Kampus I :JalanKolamNomor 1 Medan EstatelJalan PESI Nomor 1 E {061 ) 73668f8, 73601 68, 7364348, 7366781, Fax,(061 ) 7366998 t\,{edan 20223
Kampus ll :JalanSetiabudiNomor 79 I JalanSeiSerayuNomorT0 A, E (061) 8201994, Fax. {061) 8226331 Medan 20122

lilrebsfe: www.uma.ac.U E-mail: univ_rnedaaare@uma.ac.id

\o HARI/
TANGGAL

KAMIS
23 J]oJi2020

l. Penerimaan surat pengurusan Karfu Keluarga
(KK) baru

2. Penerimaan sural pern)'ataat Tidak l\,Ierniliki
Rumah

3. Pemberian surat Keterangan Kematlan

4.Dan lain-lain

t. Peinberian Sru'at Keterangail Tidak Mampu
2. Pemberian Surat Keterangan Domisili
3. Pemberian Surat Keterangan lt4andah

4. Penedmaan Surat Permohonan KK baru

5. Penerirnaan Surat Pennohonan Pindah

6. Dan lain-iain

URAIAN KEGIATAN PARAF
KOORDINATOR

SELASA
21 Juli2020

l.Pemberian surat pennohonan kartu keluarga
(KK) baru

2. Pemberian surat pengantar Perkarvinan

3.Pemberian surat pengajuan Beasisr.va

4. Pemberian surat pindah WNi
5. Penerimaan surat Mandah

5.Dan lain-lain

1 .Penerimaan surat keterangan Kernatian

2.Pemberian surat pengajuan Beasiswa

3.Pemberian surat keterangan miskin
4.Dan iain-lain

JUMAT
24 Juli2020

1. Pernberian surat Keterangan pildah
2. Pemberian surat Keterangan Tanah

3. Pemberian surat pennohonan Pindah

4. Pemberian surat Keterangan Kelahiran
5. Dan lain-lain

SENIN
27 ldi2020

1. Pemberian surat Pindah

2. Pe;nberian surat Pengantar Perkarvinan

3" Penerimaan Surat Karfu Indonesia Pintar-

4. Pernberian Surat Pennohonan KK baru

5. Pemberian Surat Keterangan Kematian
6. Dan Lain-lain

SELASA
28 Juli 2020

RABTI
29 rluJi?aza

I. Pernberian Surat Pennohonan Pindah

2. Pemberian Surat Pengantar KK baru

1

8.
DAPTII\/\UU

22 Jali2020

9.

10.

-4
lt.

+

t2.

I
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UNIVERSITAS ME,DAN ARE,A
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I :JalanKoiamNomor 1 l\redan Estate/Jalan PBSI Nomor 1E{061}7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax.(061} 7366998 lr4edan 20223
Kampus ll :JalanSetrabudiNomor 79 / JalanSeiSerayuNomorTo A, I (061) 8201994, Fax. (061) 8220331 Medan 20122

liYebsrte: www uma.ac. id E-nnil : univ_medanarea@uma.ac.id

KAMIS
30 Juli 2020

JUMAT
3 t Jlflt tvtu

SENIN
3 Agustus

2020

KAMIS
6 Agustus

2420

3. Pernberian Surat Keterangan Belrun Memiliki
Rumah

1. Pernberian Surat Keterangan Tidak Mampu
,5. Dan Lain-lain

1. Pemberian surat Keterangan Belum Menikah
2. Pernbenan surat Keterangan Kematian
3 Pernbenan Surat Pennohonan Pindah

4. Penerunaan Surat Pengantar Perkawinan

5. Penerirnaan Surat Kurang N{arnpu

6. Dan Lain-lain

1. Pemberim srrat Kurmg M*mpu
2. Pe*srimaan surat Psngantar Perkawinan

3. Pernberian Surat Kurag Mampu
4. Pemberian Sural Keterangan menerima

Pensiun

5. Dar Lain-lain

l. Pemberian surat Keteratrgan Belum Menikah
2. Pemberian surat Keterangan Domisili
3. Penerimaan surat Pengantar Perkawinan

4. Dan Lain-lain

a_\lv,1-

T}RAIAN KEGIATAN PARAf,'
KOORDINATOR

SELASA
4 Agustus

20202

l. Pemberian surat Keterangan Kelahiran
2. Penerimaan surat Keterangan Belum Menikah
3. Penerimaan surat Keterangan Dornisili
4. Penerimaan surat Keterangan Mandah

5. Dan Lain-lain

RABU
5 Agustus

2020

l. Pernberian surat Keterangan NPWP
2. Pemberian surat Keterangan Mandah

3. Pemberian surat Keterangan Belum Menikah
4. Pentberian surat Keteralgan Dourisili
5. Dan Lain-lain

JUIvIAT
7 Agustus

2020

l. Pemberian surat Pengantar Perkarvinan
2. Perilberian sumt Ketemngan Pindah

3. Pembedan surat Pengantar KK bar"u'clrganrar NN ualu 
I

4. Dan lain-lain 
I

NO HARLI
TANGGAL

14.

4
I5.

16. _i
It

17"

18.

19.

)

24.

{

.4

:Q

;,

;
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UNTVE,RSITAS ME,DAI\ AREA
FAKTJLTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I :Jalanreiarna'lomor 1 Mecian Estate/Jalan PBSI Nomor 1E(061) 7366878, 7360168,7364348, 7366781, Fax (061) 7366998 irialan 20223
Kampus ll :JalanSethbLrdiNomor 79 / JalanSeiS€rayuNomorT0 A, E (061) 8201994, Fax. (001) 8226331 Medan 20122

Websrte y*lv uma.ac.id E-mail: univ medanarea@uma.ac.id

\Uxa-rn 6.,ltr s.rtr\

TjRAIAN{ KEGIATANT

l. Pernberial surat Keterangan Tidak Mampu
2. Pemberian surat Keteransan Kernatian
3. Pernberian surat Keterangan Tidak \4ampu
4. Dan Lain-lain

StrLASA
11 Agustus

2Q2()

l. Penerimaan surat Keterangal Tidak \'lampu
2. Pemberian surat Keterangan Kernatian
3. Pernberian surat Keterangan Perkan inan
4. Dan Lain.lain

RABU
12 Agustus

2020

l. Pemberian surat Keterangan Tidali \,larnpu
2. Dan Lain-lain
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: Selesai Kuliah Kerja Lapangan.

Nama

NPM

INTAN BIDARA

178520022

KECAMATAN MEDAN LABUHAN
KELURAHAN PEKAI{ LABUHAN

Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 19 No. 324 Medan - 20253

Medan, 12 Agustus 2020

Kepada Yth

Dekan Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik

Universitas Medan Area

di -
Medan.-

Sehubungan Surat A.n. Dekan Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik yang

ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Nomor : 366iFlS 0105 2Nlll202A,

Tanggal 13 Juli 2020, Hal : lzin Kuliah Kerja Lapangan (KKL), atas nama Mahasiswa:

Benar telah menyelesaikan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dari tanggal 13 Juli

2A20 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 di Kelurahan Pekan Labuhan

Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.-

LURAH PEKAN LABUHAN

ffT.ffiN,y")2:y

rt0

il

F,r

h

T, S.STP, MSP
7 200112 1 001
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