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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Pemerintahan Kecamatan di Indonesia 

1. Pengertian Kecamatan 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai 

Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan 

dipimpin oleh camat. 

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah 

menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan 

Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau 

dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi : 

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan 

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda 

Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah 
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3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan 

yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan DPRD 

kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan 

kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk 

mendapat persetujuan.
14

 

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2008, dan diubah lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan 

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan 

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru disebutkan bahwa, 

Kecamatan mempunyai tugas pokok: 

(1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota 

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

(2) Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
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b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

f. Membina penyelenggaraan kelurahan; 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan.
15

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan, 

pemerintah menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan 

pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan 

pembinaan tersebut meliputi : 

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 

desa dan Kepala Desa 

b. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi desa dan Kepala Desa 

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa 
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d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala 

Desa 

e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala 

Desa ditingkat Kecamatan 

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada Bupati 

atau Walikota 

Menurut Kansil, fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan 

terhadap desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom 

melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.16 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten/kota. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten/kota sebagai kepala 

wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Selain 

menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas 

kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan 

aktif membantu penyelenggaraan kegiatan Desa. 

2. Tugas dan Fungsi Camat 

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut : 

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai 

tugas: 
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 Kansil, C. ST, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 119 
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a. menyelenggaraan 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. 

(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan 

pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i 

dibebankan kepada yang menugasi. 
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(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.
17

 

Selain tugas tersebut di atas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, 

hal ini diatur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagai berikut : 

(1) 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. 

(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai 

dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada 

Kecamatan yang bersangkutan. 

(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman 

pada peraturan pemerintah. 

3. Peran Camat 

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 

pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam 

lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi posisi sebuah posisi, 

diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 
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pekerjaan tersebut. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat 

dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang 

menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut. 

Definisi Camat yaitu kepala pemerintahan daerah di bawah bupati/walikota 

yang mengepalai kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2008 Tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Camat adalah pemimpin dan 

koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang 

dalam pelaksanaan tugas nya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan 

dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
18

 

Dengan demikian maka secara sederhana menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, peran camat dapat didefinisikan  

sebagai : “seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas 

bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan 

pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Pedoman tersebut 

di atas hendaknya dapat dipakai oleh seorang camat sebagai manajer puncak di 

organisasi kecamatan, karena peranan camat sangat penting dalam usaha 

meningkatkan kinerja perangkat kecamatan yang diharapkan mampu memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat 

mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan 
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desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai pimpinan harus 

mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil dalam 

membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa tersebut.  

 

B. Teori Peranan dan Pembinaan 

1. Konsep Peranan 

1.1. Pengertian Peranan 

Peran juga disebut dengan kedudukan (status). Secara sosiologis, suatu 

kedudukan merupakan posisi sosial dalam masyarakat, dalam artian vertikal. 

Artinya, apabila seseorang sosiologi berbicara mengenai kedudukan, maka dia 

akan memperbincangkan kedudukan yang tinggi, sedang, atau rendah. 

Secara umum peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait 

oleh kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok di masyarakat. Disini 

dapat diartikan bahwa setiap orang memiliki perilaku yang berbeda-beda sesuai 

dengan kedudukan yang ia miliki dalam suatu struktur sosial atau kelompok. 

Mengenai pengertian peranan, banyak para ahli mempunyai beberapa 

pendapat yang berbeda-beda. Menurut Margono Slamet Peranan adalah 

“mencakup tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang 

menempati posisi di dalam status sosial”. 

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “Peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status) yang apabila seseorang melaksanakan hak dan 
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kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu 

peranan.19 

Menurut Wibawa menyatakan bahwa peranan adalah keseluruhan hubungan 

perilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa peranan 

merupakan seperangkat harapan-harapan yang mencakup tindakan atau perilaku 

seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang diberikan kedudukan dalam 

melaksanakan hak dan kewajibannya diharapkan mampu melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya. 

1.2. Syarat-Syarat Peranan 

Menurut Levinson dalam Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa syarat 

peranan mencakup 3 hal, yaitu : 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 
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 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 

h. 268 
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Menurut Kusnadi ada 3 peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi, 

yaitu :20 

1. Peran pribadi (interpersonal role), mengacu pada hubungan antara 

pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun di luar 

organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peranan yang berbeda,  

yaitu : 

a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi 

b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawai bekerja 

secara produktif, efektif, dan efisien dan mempengaruhi mereka 

bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan 

2. Peranan berkaitan dengan informasi (Informasi Role) dimana pimpinan 

merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerja sama antar 

pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan 

dilibatkan dalam tiga hal yaitu : 

a. Memantau secara terus menerus, memperoleh data, pesan, atau 

informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan 

b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan 

keseluruh organisasi 

c. Sebagai juru bicara 

3. Peran Keputusan (Decision Role), dalam hal ini pimpinan memainkan 

empat peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber 

daya, dan juru runding 
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 Kusnadi, Pengantar Manajemen, (Malang: Unibraw Press, 2005), h. 358 
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2. Konsep Pembinaan 

2.1. Pengertian Pembinaan 

Pembinaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau 

pernyataan lebih baik. 

Menurut Mangunhardjana, pembinaan adalah suatu proses belajar dengan 

melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki, dengan tujuan membantu orang 

menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan 

kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru 

untuk mencapai tujuan hidup kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.21 

Lebih lanjut lagi Mangunhardjana mengatakan bahwa pembinaan membantu 

orang untuk mengenal hambatan-hambatan baik yang ada di dalam situasi hidup 

dengan melihat segi-segi positif dan negatifnya, serta menemukan cara-cara 

pemecahannya. Pembinaan dapat menimbulkan serta menguatkan motivasi orang 

untuk mendorongnya mengambil dan melaksanakan salah satu cara yang terbaik 

guna mencapai tujuan dan sasaran hidupnya, tetapi pembinaan hanya mampu 

memberi bekal. 

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membentuk tingkah 

laku seseorang dalam melaksanakan kegiatan demi mencapai hasil yang efektif 

dan efisien. 
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Mangunhardjana, Pembinaan Arti dan Metodenya, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 12 
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2.2. Fungsi dan Tujuan Pembinaan 

Perlu diketahui bahwa pembinaan bermaksud untuk mengembangkan 

individu-individu, kelompok, dan atau seluruh sistem dalam organisasi secara 

keseluruhan. 

Tujuan pembinaan menurut Nurholis adalah :22 

a. Diarahkan untuk menjamin tugas-tugas pemerintah dan pembangunan 

secara berdaya guna dan berhasil guna 

b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan 

bekerja 

c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat 

Pancasila, UUD 1945 dan Negara 

d. Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi 

e. Diarahkan pada penyaluran penyebaran dan pemanfaatan pegawai 

f. Diarahkan kepada pembimbing sistem karir dan pembinaan prestasi kerja 

2.3. Teknik Pembinaan 

Menurut Ndaraha, teknik yang diperlukan untuk melakukan pembinaan 

melalui :23 

a. Pendidikan 

b. Latihan (penataran, upreading, kursus, dan sebagainya) 

c.  Lokakarya (workshop) 

d. Bimbingan lapangan (penyuluhan, laboratorium dan sebagainya) 
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 Hanif Nurholis, Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 

h.133 
23

 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2001), h.168 
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e. Penerangan 

f. Pertemuan, diskusi, musyawarah 

g. Pers, radio dan TV 

h. Literatur dan sebagainya 

i. Instruksi-instruksi 

j. Teladan 

 

C. Tinjauan Umum Karang Taruna 

1. Pengertian Karang Taruna 

Karang taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi 

muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya 

di bidang kesejahteraan sosial.24 

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 Tentang 

Pedoman Dasar Karang Taruna, dinyatakan bahwa Karang  Taruna adalah 

organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap 

anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan 

tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di 

wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. 25 

2. Sejarah Karang Taruna 

Di indonesia terdapat bermacam-macam organisasi kepemudaan. Ada 

organisasi yang bertaraf nasional, ada yang bertaraf regional, dan ada pula yang 

bertaraf lokal. Salah satu organisasi pemuda yang ada ialah Karang Taruna. 
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 Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. 
25

 Pasal 1Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 
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Karang artinya tempat, Taruna artinya remaja atau pemuda. Jadi Karang Taruna 

adalah tempat kegiatan para remaja. 

Karang Taruna sejak kelahirannya pada tanggal 26 September 1960 di 

kampung Melayu, Jakarta terus mengalami perkembangan yang cukup berarti, 

baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Jumlahnya terus bertambah ditandai 

dengan tumbuhnya hampir di setiap desa/kelurahan. Boleh dikatakan bahwa 

hampir disetiap desa/kelurahan telah terbentuk wadah pengembangan generasi 

muda di bidang kesejahteraan sosial. 

Dari sudut pandang yuridis formal, keberadaan Karang Taruna telah 

memiliki berbagai ketentuan yang dapat digunakan sebagai landasan operasional. 

Ketentuan tersebut antara lain : 

Ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1983 yang menetapkan Karang Taruna 

sebagai salah satu wadah pengembangan generasi muda, di samping OSIS, KNPI 

dan Pramuka dan lain-lain, keputusan Menteri Sosial RI. Nomor : 

13/HUK/KEP/1/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna, 

Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor : 11/HUK/1988 tentang Pedoman Dasar 

Karang Taruna dan terakhir Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 77/HUK/2010 

tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. 

Pedoman Dasar Karang Taruna ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri 

Sosial RI Nomor : 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yang 

merupakan landasan hukum terhadap keberadaan Karang Taruna sebagai 
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organisasi sosial kepemudaan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial 

yang berada diseluruh penjuru Negara kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam perjalanan sejarahnya, Karang Taruna telah melakukan berbagai 

kegiatan, sebagai upaya untuk turut menanggulangi masalah-masalah 

Kesejahteraan Sosial terutama yang di hadapi generasi muda di lingkungannya, 

sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat kemampuan masing-masing. 

Pada mulanya, kegiatan Karang Taruna hanya sebatas pengisian waktu 

luang yang positif seperti rekreasi, olahraga, kesenian, kepanduan (pramuka), 

pendidikan keagamaan (pengajian) dan lain-lain bagi anak yatim, putus sekolah, 

tidak sekolah, yang berkeliaran dan lain sebagainya. Dalam perjalanan sejarahnya, 

dari waktu ke waktu kegiatan Karang Taruna telah mengalami perkembangan 

sampai pada sektor Usaha Ekonomis Produktif (UEP) yang membantu membuka 

lapangan kerja/usaha bagi pengangguran dan remaja putus sekolah. 

Organisasi Karang Taruna didirikan dan dibina oleh Departemen Sosial. 

Karang Taruna terdapat hampir di seluruh Indonesia. Nama Karang Taruna 

disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Anggota karang taruna ialah 

para pemuda, terutama yang putus sekolah dan menganggur. Jika tidak diberikan 

tambahan pendidikan yang berupa berbagai keterampilan dan kreatifitas, mereka 

dapat menimbulkan banyak masalah. Kenakalan remaja sampai pada tindak 

kriminalitas bisa dan mudah berkembang pada remaja yang menganggur. Melalui 

pendidikan Karang Taruna diharapkan para remaja memperoleh penyaluran. 

Mereka menjadi aktif dan produktif. Akhirnya mereka dapat hidup secara mandiri. 
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3. Tujuan Karang Taruna 

Adapun asas karang taruna yaitu pancasila dan tujuan karang taruna itu 

sendiri antara lain:26 

a. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang 

berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki 

kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, 

menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan 

sosial, khususnya generasi muda. 

b. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama 

generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh 

serta berkelanjutan. 

c. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat 

terutama generasi muda; dan 

d. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan 

potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.  

4. Fungsi dan Tugas Karang Taruna 

Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karang Taruna memiliki tugas pokok 

secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi 

muda dan kesejahteraan sosial.  

Sementara itu fungsi Karang Taruna adalah sebagai berikut:27 

                                                           
26

 Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 
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1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi 

muda 

2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, 

perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat 

setiap anggota masyarakat terutama generasi muda 

3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif 

4. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung 

jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk 

berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan 

6. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal 

Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

D. Hubungan Karang Taruna dengan Camat 

Organisasi Karang Taruna terdapat di wilayah Rukun Warga (RW), desa, 

dan kecamatan. Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda untuk 

menyalurkan pendapat dan kreativitas nya. Karang Taruna merupakan lembaga 

pemberdayaan masyarakat di bawah pembinaan kepala desa dan camat. Karang 

Taruna dapat memupuk persatuan dan kesatuan di antara generasi muda. 

Setiap karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama 

dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi 

berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang di hadapi generasi muda, 

                                                                                                                                                               
27

Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 
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baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi 

muda di lingkungannya. 

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 menyebutkan 

bahwa pembina Karang Taruna meliputi : 

a. Pembina utama 

b. Pembina umum  

c. Pembina fungsional; dan 

d. Pembina teknis 

Menurut Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 Camat 

berperan sebagai Pembina Umum Karang Taruna yang mana dalam hal ini Camat 

dibantu oleh Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang berperan sebagai 

Pembina Fungsional Karang Taruna. 

 


