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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah merupakan tonggak baru dalam hubungan antara pusat dan daerah. 

Dikatakan demikian, bahwa undang-undang tersebut telah mampu merubah 

paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan 

terciptanya titik pertumbuhan yang menyebar diberbagai daerah di tanah air. 

Semangat perubahan itu menghendaki pemerintah mereposisi diri sebagai 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pelimpahan 

kewenangan, sehingga daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi yang diilhami oleh Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 09 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Akan tetapi, mengenai dasar hukum tentang kecamatan tetap 

berlandaskan kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

mana UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinilai sebagai solusi 

tepat bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Hal ini didasari oleh adanya hak, kewajiban dan kewenangan bagi daerah untuk 

mengatur serta mengurus rumah tangga daerah oleh daerah itu sendiri guna 

mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 
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ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan “Pemerintah daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya, kecuali  urusan pemerintahan  yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.
1
Kewenangan otonomi luas yang 

dimaksudkan adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan  pemerintah yang 

mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali  kewenangan di 

bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, 

agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah.
2
 

Sehubungan dengan ini, Sarundajang menegaskan: Penyelenggaraan 

otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan 

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 

berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu 

penyelenggaraan otonomi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pokok yaitu : 

a. Mengembangkan kehidupan demokrasi 

b. Peran serta dan prakarsa masyarakat 

c. Pemertaan dan memperhatikan potensi 

d. Keanekaragaman daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia
3
 

Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah di dalam masyarakat 

demokratis dewasa ini, yakni ditandai dengan pelimpahan sebagian kewenangan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan 

                                                           
1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) 

2
 Ikhsan  Darmawan, Analisis Sistem Politik Indonesia,(Bandung: Alfabeta,2013) h.142 

3
 Sarundajang, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Kata Hasta, 2005) h. 

146 
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daerah sendiri.Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilakukan dalam rangka 

mempererat kembali keutuhan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat terhadap bentuk 

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan.
4
 

Pergeseran dominansi tersebut secara langsung maupun tidak langsung 

tentunya berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan daerah, termasuk 

tingkat pemerintahan kecamatan yang menjadi fokus penelitian. Kecamatan 

merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah 

kota. 

Mencermati eksistensi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang terletak di 

wilayah Kabupaten dan/atau Kota, maka Camat selaku kepala pemerintahan 

kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda pemerintahan kecamatan 

dimaksud. Di sinilah tugas dan kewenangan Camat ditantang dalam konteks 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kesejahteraan 

masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakannya sebaik mungkin, 

karena kinerja kecamatan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi 

perangkat daerah lainnya. 

Dapat dipahami, bahwa Camat mengemban serangkaian tugas dan 

kewenangan yang harus dijalankan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Di dalam rumusan ayat (1) Pasal 225 UU No. 

23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas: 

                                                           
4
Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-20014,Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, (Jakarta: Sekretariat  Jenderal MPR RI,2012), h.176 
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a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (6); 

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau 

kelurahan; 

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat 

Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan 

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Merujuk pada rumusan tugas camat di atas,  maka dapat ditegaskan bahwa 

Camat mengemban tugas sebagai koordinator dalam berbagai kegiatan di wilayah 

kekuasaannya, baik itu menyangkut pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan 

pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban maupun pelayanan masyarakat dan 

tugas lainnya. 

Camat merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab 

menangani sebagian urusan otonomi daerah, khususnya di daerah kabupaten/kota. 

Pasal 226 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “Selain melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan 

pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota”.  

Keberadaan Camat sebagai perangkat daerah merupakan perpanjangan 

tangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan roda pemerintahan 

baik secara administratif maupun fungsional. Artinya Camat bertanggung jawab 
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kepada Bupati atau Walikota selaku Kepala Daerah di wilayah Kabupaten/Kota 

atas tugas-tugas yang telah dilimpahkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

sehingga Camat harus berusaha menjalankan tugas-tugas pemerintahan maupun 

pelayanan masyarakat (public server) tersebut secara optimal. 

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Camat, diyakini mampu 

memberikan kontribusi cukup besar bagi kelancaran pencapaian tujuan otonomi 

daerah yang diharapkan, karena kecamatan adalah suatu instansi pemerintahan 

yang berhadapan langsung dengan masyarakat di daerah Kabupaten/Kota. Dengan 

demikian efektivitas kinerja Camat memimpin penyelenggaraan pemerintahan, 

mengkoordinir pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan 

masyarakatnya dalam segala bidang menjadi tuntutan logis dewasa ini. 

Tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh Camat tidak semata urusan 

pemerintahan, tetapi berbagai kewenangan lain yang telah dilimpahkan oleh 

Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Camat harus mampu 

mengkoordinasikan Kepala Desa/Kelurahan serta instansi terkait dalam rangka 

mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana 

yang diharapkan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada 

pelaksanaan tugas Camat yang angka (g), yaitu membina dan mengawasi 

penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, khususnya di dalam membina 

segala kegiatan khususnya di bidang kepemudaan yang dilaksanakan oleh Karang 

Taruna. 
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Konsekuensinya Camat selaku kepala pemerintahan tingkat kecamatan yang 

membawahi beberapa desa/kelurahan itu hendaklah melakukan pembinaan dalam 

penyelenggaraan kegiatan Karang Taruna. Dengan perkataan lain, Camat 

mengemban tugas membina penyelenggaraan kegiatan Karang Taruna di 

desa/kelurahan yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan 

atau program kerja maupun pembinaan langsung. Tujuan yang diharapkan adalah 

mendukung optimalisasi penyelenggaraan Karang Taruna di bidang kepemudaan 

yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya kepada 

para pemuda yang berada di kawasan kecamatan tersebut. 

Tugas Camat membina penyelenggaraan Karang Taruna sangat penting 

artinya dalam rangka mendukung kesiapan Karang Taruna yang ada untuk 

menjalankan kegiatan kepemudaan khususnya di dalam kesejahteraan sosial 

masyarakat yang baik. Hal ini dapat dimaklumi karena kecamatan merupakan 

ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan yang langsung berhadapan 

dengan masyarakat luas, sehingga pembinaan terhadap Karang Taruna dapat 

mempengaruhi keberhasilan pemerintahan kecamatan pula. Oleh sebab itu, Camat 

diharapkan mampu menjalankan tugasnya membina penyelenggaraan Karang 

Taruna dengan baik. 

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan Karang Taruna seperti yang 

dirumuskan di dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor : 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna adalah sebagai 

pembina umum di Daerah. Peran tersebut harus dilaksanakan oleh setiap Camat, 

termasuk Camat Kecamatan Rumbai Pesisir yang membawahi 6 desa/kelurahan 



 
 

7 
 

yang mana di setiap desa/kelurahan mempunyai Karang Taruna di dalamnya. 

Namun yang penulis teliti adalah Karang Taruna Kecamatan Rumbai Pesisir. 

Dari observasi peneliti di lapangan terlihat bahwa, pembinaan terhadap 

karang taruna di Kecamatan Rumbai Pesisir belum maksimal dilakukan. Mengapa 

hal tersebut terjadi dan bagaimana peran Camat di dalam kegiatan Karang Taruna. 

Atas dasar itulah penelitian ini perlu dilakukan dengan judul: “PERAN CAMAT 

DALAM PEMBINAAN KARANG TARUNA (Studi Kasus di Kecamatan 

Rumbai Pesisir Pekanbaru)”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang 

dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya tentang 

Camat dan sebagai objeknya adalah peran Camat dalam pembinaan Karang 

Taruna di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis 

membuat perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Camat dalam pembinaan Karang Taruna di Kecamatan 

Rumbai Pesisir? 

2. Apa saja faktor penghambat Camat dalam melakukan pembinaan Karang 

Taruna di Kecamatan Rumbai Pesisir?  
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peran Camat dalam pembinaan  Karang Taruna di 

Kecamatan Rumbai Pesisir. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi Camat 

dalam pembinaan Karang Taruna. 

2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Memberikan masukan pada pemerintah Kecamatan Rumbai Pesisir 

dalam hal ini yang dimaksud adalah peran Camat dalam membina 

Karang Taruna. 

b. Bagi penulis, untuk mengembangkan kemampuan berfikir penulis 

melalui karya ilmiah dan sebagai penerapan dari berbagai teori yang 

pernah penulis dapatkan selama dalam perkuliahan. 

c. Berfungsi sebagai referensi tambahan bagi Jurusan Ilmu Hukum 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

 

E. Metode Penelitian 

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian sangatlah menentukan 

keberhasilan dalam suatu penelitian sebagaai berikut : 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu 

yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian merupakan 

sesuatu pencarian terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan.
5
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris 

yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau 

terhadap masyarakat, yakni yang berhubungan dengan pembinaan 

terhadap karang taruna. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini 

adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas 

mengenai peran camat dalam pembinaan Karang Taruna Kecamatan 

Rumbai Pesisir Pekanbaru. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan 

Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, dikarenakan lokasi ini merupakan pusat 

pemerintahan Kecamatan Rumbai Pesisir yang dipimpin oleh Camat, 

yang sekaligus juga sebagai pembina dan penggerak Karang Taruna yang 

merupakan bagian dari pembangunan kemasyarakatan, sehingga perlu 

dilihat peran camat dalam pembinaan terhadap Karang Taruna tersebut. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan 

orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat 

                                                           
5
Moh. Nazir, Metode Penelitian. (Jakarta ,Ghalia Indonesia, , 1998)  h.13 
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yang sama.
6
 Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian 

dari populasi yang ada.
7
 

Populasi dalam penelitian ini adalah Camat Rumbai Pesisir 1 

orang, Kasi Kesejahteraan Sosial (Kessos) sebanyak 1 orang, Ketua 

Karang Taruna Rumbai Pesisir 1 Orang, dan Tokoh Masyarakat (Ketua 

RT) sebanyak 3 orang yang berdekatan dengan Kantor Camat Rumbai 

Pesisir. Oleh karena populasi tidak jumlah cukup besar, maka penulis 

mengambil seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian, dengan 

metode total sampling. Gambaran mengenai populasi dan sampel tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL. I 

POPULASI DAN SAMPEL 

NO Jenis Populasi Populasi Sampel (%) 

1 Camat 1 1 100 % 

2 Kasi Kesejahteraan Sosial (Kessos) 1 1 100 % 

3 Ketua Karang Taruna Kecamatan 1 1 100 % 

4 Tokoh Masyarakat (Ketua RT) 3 3 100% 

Jumlah 6 6 100% 

Sumber: Data lapangan, 2016 

 

 

4. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
6
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2007), h.118  
7
Ibid, h.119  
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a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat 

lokasi penelitian,
8
 dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-

pihak yang berhubungan dengan pembinaan terhadap Karang Taruna di 

Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang 

terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya,
9
 yang berhubungan dengan masalah 

dalam penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik 

pengumpulan data antara lain: 

a. Observasi 

Yaitu pengamatan yang merupakan suatu metode pengumpulan data 

pada penelitian sosiologis.
10

 penulis mengadakan pengamatan secara 

langsung ke lapangan tentang objek penelitian yaitu permasalahan 

peran Camat dalam membina Karang Taruna di Kecamatan Rumbai 

Pesisir, objek di sini yaitu Camat Kecamatan Rumbai Pesisir 

Pekanbaru dengan melakukan pencatatan yang dianggap perlu 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Wawancara 

                                                           
8
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2008), h.30  
9
Ibid, h.30  

10
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 

67 
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Yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan Camat 

Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Wawancara yaitu wawancara 

langsung atau melakukan tanya jawab dengan pimpinan mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 

c. Studi Kepustakaan 

Cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui 

membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan 

publikasi yang tersedia di pustakaan. 

6. Metode Analisa Data 

Penelitian diperoleh dari wawancara dan observasi. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara diolah dan disajikan dengan cara 

menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, 

singkat, dan rinci. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

metode induktif yakni, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus 

kepada hal-hal yang bersifat umum. Hal-hal yang bersifat khusus dalam 

penelitian ini adalah isi dan pelaksanaan Peran Camat dalam pembinaan 

Karang Taruna Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu 

analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Di dalam 

penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah 

mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya 

disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan 



 
 

13 
 

buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan 

tentang hal yang bersangkutan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini maka 

penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian, dan sitematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisi gambaran umum Kecamatan Rumbai Pesisir, 

visi misi, struktur organisasi, dan ruang lingkup Kecamatan Rumbai 

Pesisir. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

  Tinjaun teoritis yang berisikan prinsip-prinsip yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang meliputi tinjauan umum 

tentang peran Camat dalam pembinaan Karang Taruna Kecamatan 

Rumbai Pesisir Pekanbaru. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini dipaparkan hasil penelitian tentang Peran Camat 

dalam pembinaan Karang Taruna Kecamatan Rumbai Pesisir  

Pekanbaru kemudian teori-teori yang melandasi skripsi ini yang 
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diperoleh dari tinjauan pustaka dan Faktor-Faktor penghambat peran 

Camat dalam pembinaan Karang Taruna Kecamatan Rumbai Pesisir 

Pekanbaru. 

BAB V : PENUTUP 

  Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran 

 

 


