
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR :  240/KEP.60–DSP3A/2017 
 

TENTANG 
 

PENGUKUHAN FORUM PENGURUS KARANG TARUNA 
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG 

MASA BHAKTI 2016-2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa Karang Taruna merupakan salah satu 
organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui 
keberadaannya dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial;  

  b.  bahwa sesuai Berita Acara Hasil Sidang Formatur 
pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Enam bulan 
November tahun Dua Ribu Enam Belas telah 
dilaksanakan sidang Formatur Pengurus dan 
Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten 
Sumedang Masa Bhakti 2016-2021 sepakat 
menetapkan komposisi dan personalia Pengurus 
Karang Taruna Kabupaten Sumedang Masa 

Bhakti 2016-2021;  

  c.  bahwa sesuai Pasal 25 (1) dan ayat (2) Peraturan 
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 / 
Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang 
Taruna, pengukuhan forum pengurus Karang 
Taruna di lingkup Kabupaten  ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 
Pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna 
Tingkat Kabupaten Sumedang Masa Bhakti 2016-
2021; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 



Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5430); 

  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

  4.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 
tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; 

  5.  Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten  Sumedang  (Lembaran Daerah  
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11); 

  6.  Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Karang Taruna (Berita Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2006 Nomor 4 Seri E); 

    

   MEMUTUSKAN : 
    

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN 
FORUM PENGURUS KARANG TARUNA TINGKAT 
KABUPATEN SUMEDANG MASA BHAKTI 2016-2021 

   

KESATU : Mengukuhkan  Forum Pengurus Karang Taruna 
Tingkat Kabupaten Sumedang Masa Bhakti 2016-
2021 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Keutusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   
  Ditetapkan di  Sumedang 

pada tanggal 27 Januari 2017 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 
 
 
 

EKA SETIAWAN 
 



LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG 
NOMOR : 240/KEP.60–DSP3A/2017 

TENTANG 
PENGUKUHAN FORUM PENGURUS 
KARANG TARUNA TINGKAT KABUPATEN 
SUMEDANG MASA BHAKTI 2016-2021 

 
SUSUNAN FORUM PENGURUS  

KARANG TARUNA TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG 
 
 
A.  Pembina 

 I.  Pembina Umum : Bupati Sumedang 
 II.  Pembina Fungsional : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak  

 III.  Pembina Teknis : Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumedang 

     

B.  Pengurus Harian 

 I.  Ketua : Muhammad Yusuf 
  Wakil Ketua I : U. Dedi Suherlan 
  Wakil Ketua II : Ade Kusmaya 
  Wakil Ketua III : Agus Bustamul Aripin, SE 
  Wakil Ketua IV : Dadang Koswara 
  Wakil Ketua V : Hidayat 
  Wakil Ketua VI : Novie Rahayani 
  Wakil Ketua VII : Rahmat Hidayat 
  Wakil Ketua VIII : Jujun Juhanda 
     
 II.  Sekretaris : Andre Y. Mochtar, SE 
  Wakil Sekretaris I : Iwan Setiawan 
  Wakil Sekretaris II : Hendra Purwadhi, S.Sos.,M.Si. 
  Wakil Sekretaris III : Ruhiat 
  Wakil Sekretaris IV : Mumu Supriatna 
  Wakil Sekretaris V : Wawan 

  Wakil Sekretaris VI : Cuncun Alpian 
  Wakil Sekretaris VII : Agus Ucok 
  Wakil Sekretaris VIII : Ellan R. Nagari 
     
 III.  Bendahara : Riki Sanjaya 
  Bendahara I : Yusuf Supriatna 
  Bendahara II : Sofie 
  Bendahara III : Agus Samsudin 
     
 IV.  Bidang-bidang :  
  a. Organisasi dan Peningkatan Kapasitas Kepengurusan : 
  1. Ketua : H. dede Nanang Nurjaman 
  2. Anggota : 1) Asep Adianto 

2) Acep Komarudin Hidayat, S.Kom. 
3) Yadi Supriadi 
4) A. Erika 

     
     
     



  b. Hubungan Masyarakat, Publikasi, dan Pengembangan 
Komunikasi: 

  1. Ketua : Drs. Daden Sutrisno 

  2. Anggota : 1) Endrawan Kusumo 
2) Dedi Asmara 
3) Evi 
4) Yudi Purwana 

     
  c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan: 
  1. Ketua : Sutisna 
  2. Anggota : 1) Eka Hermana 

2) Deden Somantri 
3) Hendi 
4) Wawan Suanda 

     
  d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial: 
  1. Ketua : Dede Nanang 
  2. Anggota : 1) Diki Ismaludin 

2) Soni 

3) Iman Sugiharso, S.S. 
     
  e. Bidang Bantuan, Pelayanan, dan Rehabilitasi Sosial: 
  1. Ketua : Ari Akbarirunian 
  2. Anggota : 1) Aam Sutriaman 

2) Hendri Gundari 
3) Dasep Hermawan 

     
  f. Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengembangan 

Masyarakat Desa: 
  1. Ketua : Dedeng Saeful Rahman, S.Pdi. 
  2. Anggota : 1) Ade Wahyu 

2) Rudiandi Wahidin 
3) Mardi Garnadi 
4) Devi 

     
  g. Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi: 

  1. Ketua : Emom Ruskiman 
  2. Anggota : 1) Ira Solihati, SE 

2) Hendrik Hendriana 
3) Dian Hermawan 
4) Dadang Taryana 

     
  h. Kependudukan, Kepeloporan, dan Kewanitaan: 
  1. Ketua : Leni Maya Dewi 
  2. Anggota : 1) Rina 

2) Sri 
3) Cecep Nazili 

     
  i. Bidang Olahraga, Seni, Budaya, dan Rekreasi: 
  1. Ketua : M. Suherman 
  2. Anggota : 1) Cucu Nugraha 

2) Roni Irhaman 
     
     
     



  j. Bidang Lingkungan Hidup dan Kepaariwisataan: 
  1. Ketua : Mulyana 
  2. Anggota : 1) Rika Rahim Ma`ruf, S.Pd. 

2) Zoel Simamorang 
     
  k. Bidang Hukum, Advokasi, dan Hak Asasi Manusia: 
  1. Ketua : Yan Mahal Rizzal, SH., MH. 
  2. Anggota : 1) Nurul Ramdani Fitriadi, SH 

2) Taufik Karisma, S.Sos. 
3) Faidin Sinaga, SH. 

     
  l. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental: 
  1. Ketua : Kosam 
  2. Anggota : 1) Witarya 

2) Hamli 
 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 
 

 
 

EKA SETIAWAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG 
NOMOR : 240/KEP.60–DSP3A/2017 

TENTANG 
PENGUKUHAN FORUM PENGURUS 
KARANG TARUNA TINGKAT KABUPATEN 
SUMEDANG MASA BHAKTI 2016-2021 

 
 

URAIAN TUGAS FORUM PENGURUS  
KARANG TARUNA TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG 

 
 
A.  Pembina 

 I.  Pembina Umum :  
  Pembina Umum memiliki tugas: 

Melakukan pembinaan umum dan mengukuhkan 
kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) 
Kabupaten. 

 II.  Pembina Fungsional :  

  Pembina Fungsional memiliki tugas melakukan pembinaan : 
a. Secara fungsional; 
b. Bimbingan keorganisasian Karang Taruna; 
c. Program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan 

pengembangan Karang Taruna selaku Orsos 
kemasyarakatan Kepemudaan di desa/kelurahan; dan 

d. Secara fungsional di dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, 
komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada 
kepengurusan FPKT Kecamatan, Kabupaten. 

  III.  Pembina Teknis :  
  Pembina Teknis memiliki tugas : 

Memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan 
terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya 
dalam pelaksanaan program. 

B.  Pengurus Harian 

 I.  Ketua :  
  a. Kewenangan : 

 
Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan– keputusan 
dan kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis 
(politis) melalui kesepakatan dalam forum rapat Pengurus 
Pleno (RPP). 

b. Tanggungjawab : 
 
Mengkoordinasikan penyelenggaraan organisasi dan program 
kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal 
kepada RPP dan forum TKS pada akhir masa baktinya. 
 

c. Tugas : 
 
1. Memimpin rapat – rapat pengurus pleno dan rapat – rapat 

pengurus harian. 
2. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/ 

kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan 
kesepakatan dalam RPP. 
 



3. Mewakili organisasi untuk menghadiri acara/upacara 
kenegaraan tertentu atau agenda strategis lainnya. 

4. Bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat 

yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan 
organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar 

5. Bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang 
agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber 
dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi 

6. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh 
pengurus organisasi 

7. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan 
strategi dan kebijakan Karang Taruna dalam rangka 
pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi 
reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian 
cita-cita dan tujuan organisasi. 

8. Mengoptimalkan fungsi dan peran Wakil Ketua agar 
tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. 

9. Dalam kondisi darurat, ketua berhak mengambil 
kebijakan sesuai anggaran dasar. 
 

 II.  Wakil Ketua I :  

  a. Kewenangan : 
 
Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan 
kebijakan organisasi di Bidang Organisasi dan Peningkatan 
Kapasitas Kepengurusan dan Bidang Hubungan Masyarakat, 
Publikasi, dan Pengembangan Komunikasi.  
 

b. Tanggungjawab : 
 
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggara program kerja di Bidang Organisasi dan 
Peningkatan Kapasitas Kepengurusan dan Bidang Hubungan 
Masyarakat, Publikasi, dan Pengembangan Komunikasi dan 
mempertanggungjawabkan kepada ketua. 
 

c. Tugas : 

 
1. Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi 

Bidang Organisasi dan Peningkatan Kapasitas 
Kepengurusan dan Bidang Hubungan Masyarakat, 
Publikasi, dan Pengembangan Komunikasi. 

2. Mewakili Ketua apabila berhalangan untuk setiap 
aktifitas dalam roda organisasi. 

3. Merumuskan segala kebijakan Bidang Organisasi dan 
Peningkatan Kapasitas Kepengurusan dan Bidang 
Hubungan Masyarakat, Publikasi, dan Pengembangan 
Komunikasi . 

4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di 
Bidang Organisasi dan Peningkatan Kapasitas 
Kepengurusan dan Bidang Hubungan Masyarakat, 
Publikasi, dan Pengembangan Komunikasi. 
 
 
 
 



 III.  Wakil Ketua II : 

  a. Kewenangan : 
 

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan 
Bidang Penelitian dan Pengembangan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial. 
 

b. Tanggungjawab : 
 

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan 
Bidang Penelitian dan Pengembangan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial dan Bidang kerohanian dan Pembinaan 
Mental.  

 
       
c. Tugas : 

 
1. Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk 

setiap aktivitas Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan 

Bidang Penelitian dan Pengembangan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial. 

2. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan 
berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk 
disetujui oleh forum RPP. 

3. Merumuskan segala kebijakan Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan 
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. 

4. Memimpin rapat-rapat organisasi Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan 
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. 

5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan Pengembangan 
Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Penelitian 
dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial. 
 

 IV.  Wakil Ketua III : 

  a. Kewenangan : 
 

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
Bidang Bantuan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan 
Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengembangan 
Masyarakat Desa. 
 
 

b.  Tanggungjawab : 
2.       

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan  
penyelenggaraan Bidang Bantuan, Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial dan Bidang Penanggulangan Bencana 
dan Pengembangan Masyarakat Desa  
 
 

 
 
 



 
c. Tugas : 

3.       

1. Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk 
setiap aktivitas-aktivitas dalam Bidang Bantuan, 
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang 
Penanggulangan Bencana dan Pengembangan 
Masyarakat Desa. 

2. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan 
berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk 
disetujui oleh forum RPP. 

3. Merumuskan segala hal yang berhubungan dengan 
Bidang Bantuan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan 
Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengembangan 
Masyarakat Desa. 

4. Memimpin rapat-rapat organisasi di Bidang Bantuan, 
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang 
Penanggulangan Bencana dan Pengembangan 
Masyarakat Desa. 

5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan 

Bidang Bantuan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan 
Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengembangan 
Masyarakat Desa. 

 
 V.  Wakil Ketua IV : 
  a. Kewenangan : 

 
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi dalam Bidang Pengembangan Ekonomi Skala 
Kecil. 
 

b.  Tanggungjawab : 
2.       

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan Bidang Pengembangan Ekonomi Skala 
Kecil. 

 

c. Tugas : 
3.       

1. Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk 
setiap aktivitas-aktivitas dalam Bidang Pengembangan 
Ekonomi Skala Kecil. 

2. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut 
anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh 
forum RPP. 

3. Merumuskan segala hal yang berhubungan dengan 
Bidang Pengembangan Ekonomi Skala Kecil. 

4. Memimpin rapat-rapat organisasi di Bidang 
Pengembangan Ekonomi Skala Kecil. 

5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan 
Bidang Pengembangan Ekonomi Skala Kecil0. 

 
 
 
 
 



 VI.  Wakil Ketua V : 

  a. Kewenangan : 
 

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi dalam Bidang Kependudukan, Kepeloporan dan 
Kewanitaan. 
 

b.  Tanggungjawab : 
2.       

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan Bidang Kependudukan, Kepeloporan 
dan Kewanitaan. 
 

c. Tugas : 
3.       

1. Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk 
setiap aktivitas-aktivitas dalam Bidang Kependudukan, 
Kepeloporan dan Kewanitaan. 

2. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut 
anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh 

forum RPP. 
3. Merumuskan segala hal yang berhubungan dengan 

Bidang Kependudukan, Kepeloporan dan Kewanitaan. 
4. Memimpin rapat-rapat organisasi di Bidang 

Kependudukan, Kepeloporan dan Kewanitaan.  
5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan 

Bidang Kependudukan, Kepeloporan dan Kewanitaan. 
 

 VII.  Wakil Ketua VI : 

  a. Kewenangan : 
 

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi dalam Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan 
Rekreasi. 
 

b.  Tanggungjawab : 
2.       

1. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Rekreasi. 
 

c. Tugas : 
3.       

1. Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk 
setiap aktivitas-aktivitas dalam Bidang Olahraga, Seni, 
Budaya dan Rekreasi. 

2. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut 
anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh 
forum RPP. 

3. Merumuskan segala hal yang berhubungan dengan 
Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Rekreasi. 

4. Memimpin rapat-rapat organisasi di Bidang Lingkungan 
Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Rekreasi. 

5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan 
Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Rekreasi. 

 
 



 VIII.  Wakil Ketua VII : 

  a. Kewenangan : 
 

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi dalam Bidang Lingkungan Hidup dan 
Kepariwisataan. 
 

b.  Tanggungjawab : 
2.       

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup dan 
Kepariwisataan. 
 

c. Tugas : 
 

1. Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk 
setiap aktivitas-aktivitas dalam Bidang Lingkungan Hidup 
dan Kepariwisataan. 

2. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut 
anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh 

forum RPP. 

3. Merumuskan segala hal yang berhubungan dengan 
Bidang Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan. 

4. Memimpin rapat-rapat organisasi di Bidang Lingkungan 
Hidup dan Kepariwisataan. 

5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan 
Bidang Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan. 

 
 IX.  Wakil Ketua VIII : 

  a. Kewenangan : 
 

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi dalam Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi 
Manusia. 
 

b.  Tanggungjawab : 
2.       

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi 
Manusia. 

 
c. Tugas : 

3.       
1. Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk 

setiap aktivitas-aktivitas dalam Bidang Hukum, Advokasi 
dan Hak Asasi Manusia. 

2. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut 
anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh 
forum RPP. 

3. Merumuskan segala hal yang berhubungan dengan 
Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia. 

4. Memimpin rapat-rapat organisasi di Bidang Lingkungan 
Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia. 

5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan 
Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia. 

 



 X.  Sekretaris :  

  a. Kewenangan : 
 

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi 
dan penyelenggaraan roda organisasi. 
 

b. Tanggungjawab : 
 
Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi 
bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan 
mempertanggung jawabkan kepada ketua. 
 

c. Tugas : 
 
1. Bersama Ketua menandatangani surat masuk dan keluar 

pengurus. 
2. Bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja 

Keuangan TKK atau otorisator keuangan ditubuh 
pengurus. 

3. Membuat surat menyurat perlengkapan karang taruna 
4. Bertanggungjawab untuk setiap aktifitas di bidang 

administrasi dan tata kerja organisasi. 
5. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 

organisasi di bidang administrasi dan tata kerja 
organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi 

6. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi 
di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri 
rapat-rapat pleno dan rapat pengurus harian. 

7. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal 
organisasi antara bidang 

8. Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui 
konsolidasi internal dan menejemen konflik yang 
representive. 

9. Membuat risalah dalam setiap pertemuan / rapat-rapat 
organisasi baik RPP maupun rapat pengurus harian (RPH) 

10. Mengusulkan dan memfasilitasi kebutuhan organisasi 

dalam pengadaan akomodasi, logistik dan travel 
organisasi. 
 

 XI.  Wakil Sekretaris I : 

  a. Kewenangan :  
 

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi bersama-sama ketua I dalam bidang administrasi 
dan penyelenggaraan roda organisasi sesuai bidang yang 
ditanganinya. 

 
b. Tanggungjawab : 

 
Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan 
tata usaha organisasi dan mempertanggungjawabkannya 
kepada Sekretaris. 

3.       
 
 



c.  Tugas : 
 

1. mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk 

setiap aktivitas kesekretariatan tata usaha organisasi. 
2. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 

organisasi di bidang yang di tangani Ketua 1. 
 

 XII.  Wakil Sekretaris II 

  a. Kewenangan : 
 
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi bersama-sama ketua II dalam bidang administrasi 
dan penyelenggaraan roda organisasi sesuai bidang yang 
ditanganinya.. 
 

b. Tanggungjawab : 
 

Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan 
tata usaha organisasi dan mempertanggungjawabkannya 
kepada Sekretaris. 

3.       

c. Tugas : 
a.       

1. Mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk 
setiap aktivitas dibidangnya. 

2. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi dibidang yang ditangani oleh Ketua II. 

   
 XIII.  Wakil Sekretaris III : 

  a. Kewenangan :  
 

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi bersama-sama ketua III dalam bidang 
administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi sesuai 
bidang yang ditanganinya. 

 
b. Tanggungjawab : 

 
Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan 
tata usaha organisasi dan mempertanggungjawabkannya 
kepada Sekretaris. 

3.       
c.  Tugas : 
 

3. mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk 
setiap aktivitas kesekretariatan tata usaha organisasi. 

4. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi di bidang yang di tangani Ketua III. 
 

 XIV.  Wakil Sekretaris IV : 

  a. Kewenangan :  
 

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi bersama-sama ketua IV dalam bidang 
administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi sesuai 
bidang yang ditanganinya. 



 
b. Tanggungjawab : 

 

Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan 
tata usaha organisasi dan mempertanggungjawabkannya 
kepada Sekretaris. 

3.       
c.  Tugas : 
 

1. mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk 
setiap aktivitas kesekretariatan tata usaha organisasi. 

2. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi di bidang yang di tangani Ketua IV. 
 

 XV.  Wakil Sekretaris V : 
  a. Kewenangan :  

 
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi bersama-sama ketua V dalam bidang 
administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi sesuai 

bidang yang ditanganinya. 
 
b. Tanggungjawab : 

 
Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan 
tata usaha organisasi dan mempertanggungjawabkannya 
kepada Sekretaris. 

3.       
c.  Tugas : 
 

1. mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk 
setiap aktivitas kesekretariatan tata usaha organisasi. 

2. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi di bidang yang di tangani Ketua V. 
 

 XVI.  Wakil Sekretaris VI : 
  a. Kewenangan : 

 
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi bersama-sama ketua VI dalam bidang 
administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi sesuai 
bidang yang ditanganinya. 
 

b. Tanggungjawab : 
 

Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan 
tata usaha organisasi dan mempertanggungjawabkannya 
kepada Sekretaris. 

 
c. Tugas : 

 
1. Mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk 

setiap aktivitas dibidangnya. 
2. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 

organisasi dibidang yang ditangani oleh Ketua VI. 
 



 XVII.  Wakil Sekretaris VII 

  a. Kewenangan : 
 

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi bersama-sama ketua VII dalam bidang 
administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi sesuai 
bidang yang ditanganinya. 
 

b. Tanggungjawab : 
 

Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan 
tata usaha organisasi dan mempertanggungjawabkannya 
kepada Sekretaris. 

 
d. Tugas : 

 
1. Mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk 

setiap aktivitas dibidangnya. 
2. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 

organisasi dibidang yang ditangani oleh Ketua VII. 

 
 XVIII.  Wakil Sekretaris VIII : 
  a. Kewenangan : 

 
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi bersama-sama ketua VIII dalam bidang 
administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi sesuai 
bidang yang ditanganinya. 
 

b. Tanggungjawab : 
 

Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan 
tata usaha organisasi dan mempertanggungjawabkannya 
kepada Sekretaris. 

 
e. Tugas : 

 

1. Mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk 
setiap aktivitas dibidangnya. 

2. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi dibidang yang ditangani oleh Ketua VIII. 

 
 XIX.  Bendahara : 
  a. Kewenangan : 

 
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan 
kekayaan organisasi. 

 
b. Tanggungjawab : 
 

Mengordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan 
dan kekayaan organisasi dan mempertanggungjawabkan 
kepada ketua. 

 
 



c. Tugas : 
 
1. Mewakili Ketua terutama untuk setiap aktivitas di bidang 

pengelolahan kekayaan dan keuangan organisasi. 
2. Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja 

Keuangan TKK atau otorisator keuangan ditubuh 
pengurus. 

3. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi di bidang pengelolahan kekayaan dan 
keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. 

4. Memimpin rapat-rapat organisasi dibidang pengolahan 
kekayaan dan keuangan organisasi,menghadiri rapat-
rapat pleno dan rapat pengurus harian. 

5. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan 
roda organisasi. 

6. Mencari terobosan relasi dan donator. 
7. Membuat RAPBO (Rancangan Anggaran Pendapatan 

Belanja Organisasi). 
 

 XX.  Bendahara I : 

  a. Kewenangan : 
 

Membuat dan mengesahkan keputusan organisasi bersama-
sama bendahara dalam pengelolaan dalam pengawasan dan 
pemeriksaan kekayaan keuangan. 

 
b. Tanggungjawab : 

 
Mengoordinasikan seluruh aktivitas 
pengelolaan/pembukuan keuangan organisasi dan 
mempertanggungjawabkan kepada bendahara. 

 
c. Tugas : 

 
1. Mewakili bendahara apabila berhalangan hadir terutama 

untuk setiap aktivitas dibidang pengelolaan kekayaan 
dan keuangan organisasi. 

2. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi tentang system pembukuan keuangan 
organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. 

3. Menyelenggarakan aktivitas pembukuan terhadap 
transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara 
rutin. 
 

 XXI.  Bendahara II : 
  a. Kewenangan : 

 
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi bersama sama bendahara dalam hal pengelolaan 
keuangan organisasi. 

 
b. Tanggungjawab : 
 

Mengkkoordinasi seluruh aktivitas pengelolaan/pembukuan 
keuangan organisasi dan mempertanggungjawabkannya 
kepada Bendahara. 



3.       

c. Tugas : 

 

1. Mewakili Bendahara apabila berhalangan terutama 
untuk setiap aktivitas yang berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan organisasi. 

2. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi dibidang yang ditangani oleh Ketua I. 
 

 XXII.  Bendahara III : 

  a. Kewenangan : 
 

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan 
organisasi bersama sama bendahara dalam hal pengelolaan 
keuangan organisasi. 

 
b. Tanggungjawab : 
 

Mengkkoordinasi seluruh aktivitas pengelolaan/pembukuan 
keuangan organisasi dan mempertanggungjawabkannya 

kepada Bendahara. 
3.       

c. Tugas : 

 
1. Mewakili Bendahara apabila berhalangan terutama untuk 

setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan organisasi. 

2. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi dibidang yang ditangani oleh Ketua II. 

 

 XXIII.  Bidang-bidang : 

  a. Organisasi dan Peningkatan Kapasitas Kepengurusan : 
  1. Kewenangan : 

 
Menyelenggarfakan segala aktivitas pengembangan 
organisasi dan pengembangan hubungan kerjasama 
kemitraan. 

 
2. Tanggungjawab : 

 
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan pengembangan keorganisasian dan 
pengembangan hubungan kerjasama kemitraan serta 
mempertanggungjawabkannya kepada Wakil Ketua II. 
 

3. Tugas : 
 

a) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi tentang keorganisasian dan pengembangan 
hubungan kerjasama kemitraan sesuai dengan visi 
dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan 
organisasi;  

b) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan 
berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk 

disetujui oleh forum RPP;  
 



c) Mendata dan menginventarisir aktivitas 
pengembangan hubungan kerjasama kemitraan 
dengan pihak lain;  

d) Menyelenggarakan aktivitas keorganisasian dalam 
rangka Kaderisasi dan mengembangkan hubungan 
kerjsama kemitraan dengan pihak lain;  

e) Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan 
pihak lain untuk mengembangkan aktivitas kemitraan. 

 
  b. Hubungan Masyarakat, Publikasi, dan Pengembangan 

Komunikasi: 
  1. Kewenangan : 

 
Menyelenggarakan segala aktivitas Hubungan 
Masyarakat, Publikasi, dan Pengembangan Komunikasi 
Karang Taruna mulai dari perencanaan hingga laporan. 
 

2. Tanggungjawab : 
 
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 

penyelenggaraan aktifitas program kerja dan 
pelaksanaan kebijakan organisasi bidang Hubungan 
Masyarakat, Publikasi, dan Pengembangan Komunikasi 
Karang Taruna serta mempertanggungjawabkan kepada 
Ketua. 

 
3. Tugas : 

 
a) Menjalin kemitraan dengan kelembagaan dan 

masyarakat 
b) Mengkoordinasikan seluruh anggota jika ada 

agenda/keputusan mengenai suatu kegiatan 
organisasi 

c) Menjalin kerjasama dengan organisasi lainnya. 
d) Proaktif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi 

dalam masyarakat dengan berbagai bentuk kegiatan. 
e) Membuat buku laporan kegiatan. 

f) Membuat rencana/program kerja yang akan datang 
dan evaluasi yang sudah dikerjakan dalam bentuk 
laporan tulis dan atau lisan. 

g) Memberi laporan pertanggungjawaban kepada Ketua 
Pemuda. 

h) Menyusun program kerja Menyebarkan undangan 
pertemuan.  

i) Menginformasikan penuh tentang program Karang 
Taruna kepada anggota maupun non anggota. 

j) Menjalin kerja sama dengan organisasi lain atau 
instansi yang berwenang. 

k) Mencari celah atau relasi dalam upaya peningkatan 
organisasi. 

l) Membina kerjasama dengan pihak luar atau dalam 
untuk peningkatan pemuda-pemudi. 

m) Pembuatan madding. 
 
 
 



  c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan: 

  1. Kewenangan : 
 

Menyelenggarakan segala aktivitas Bidang Pendidikan 
dan Pelatihan Karang Taruna mulai dari perencanaan 
hingga laporan. 
 

2. Tanggungjawab : 
 
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan aktifitas program kerja dan 
pelaksanaan kebijakan organisasi Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan Karang Taruna serta 
mempertanggungjawabkan kepada Ketua. 
 

3. Tugas : 
 
a) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 

organisasi tentang system dan mekanisme 
pelaksanaan program kerja bidang pendidikan dan 

pelatihan sesuai dengan visi dan misi organisasi 
untuk menjadi kebijakan organisasi. 

b) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan 
berikut anggaran program kegiatan setiap tahunnya 
untuk disetujui oleh Rapat Pengurus Pleno (RPP). 

c) Mendata dan menginventarisir aktivitas pendidikan 
dan pelatihan yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji 
menjadi bahan pengembangan lebih lanjut. 

d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam 
pemberdayaan pemuda dan masyarakat pada 
umumnya. 

e) Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan 
pihak lain untuk mengembangkan aktivitas 
pendidikan dan pelatihan bagi warga Karang Taruna 
maupun masyarakat pada umumnya. 

f) Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. 
 

  d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial: 
  1. Kewenangan : 

 
Menyelenggarakan segala aktivitas Pengembangan 
Ekonomi yang Terkait dengan Kelompok Usaha Bersama 
dan Koperasi Karang Taruna mulai dari perencanaan 
hingga laporan. 

 
2. Tanggungjawab : 

 
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan aktifitas program kerja dan 
pelaksanaan kebijakan organisasi Kelompok Usaha 
Bersama dan Koperasi Karang Taruna serta 
mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua. 

 
 
 



3. Tugas : 
 
a) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 

organisasi tentang system dan mekanisme 
pelaksanaan program kerja Bidang Kelompok Usaha 
Bersama sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk 
menjadi kebijakan organisasi. 

b) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan 
berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk 
disetujui oleh RPP. 

c) Mendata dan menginventarisir aktivitas Kelompok 
Usaha Bersama yang sudah ada untuk diteliti dan 
dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut. 

d) Membuat Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi 
untuk dikembangkan sebagai Wirausaha atau 
kemandirian Warga Karang Taruna. 

e) Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan 
pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Kelompok 
Usaha Bersama dan Koperasi. 
 

  e. Bidang Bantuan, Pelayanan, dan Rehabilitasi Sosial: 

  1. Kewenangan : 
 
Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi yang terkait 
dengan Pengembangan usaha-usaha kesejahteraan sosial 
mulai dari perencanaan hingga pelaporan 
 

2. Tanggungjawab : 
 
Mengkkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan aktivitas proram kerja dan pelaksanaan 
kebijakan organisasi dalam bidang pengembangan usaha-
usaha kesejahteraan sosial, serta 
mempertanggungjawabkannya kepada Wakil Ketua 1. 
 

3. Tugas : 
 

a) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi tentang system dan mekanisme 
pelaksanaan program kerja bidang pengembangan 
usaha-usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan visi 
dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan 
organisasi. 

b) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan 
berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk 
disetujui oleh forum RPP. 

c) Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan 
pihak lain untuk mengembangkan dan 
memberdayakan aktivitas pengembangan usaha-usaha 
kesejahteraan sosial baik yang bersifat khusus bagi 
warga Karang Taruna  Indonesia maupun bagi 
masyarakat pada umumnya. 

d) Menyelenggarakan aktivitas gerakan masyarakat 
dalam bidang usaha-usaha kesejahteraan sosial. 
 
 



 
  f. Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengembangan 

Masyarakat Desa: 

  1. Kewenangan : 
 
Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi yang terkait 
dengan Penanggulangan Bencana dan Pengembangan 
Masyarakat Desa mulai dari perencanaan hingga 
pelaporan 
 

2. Tanggungjawab : 
 
Mengkkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan aktivitas proram kerja dan pelaksanaan 
kebijakan organisasi dalam bidang Penanggulangan 
Bencana dan Pengembangan Masyarakat Desa serta 
mempertanggungjawabkannya kepada Wakil Ketua 1. 
 

3. Tugas : 
 

a) Merumuskan dan mengusulkan rencana 
pembangunan yang berpartisipatif. 

b) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat 
c) menanamkan dan pemupukan rasa persatuan dan 

kesatuan masyarakat desa / kelurahan 
d) Menggali serta memanfaatkan potensi dan 

menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat 
untuk pembangunan 

e) Memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda 
dalam pembangunan 

f) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi tentang system dan mekanisme 
pelaksanaan program kerja bidang Penanggulangan 
Bencana dan Pengembangan Masyarakat Desa sesuai 
dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi 
kebijakan organisasi. 

g) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 

organisasi tentang system dan mekanisme 
pelaksanaan program kerja bidang Penanggulangan 
Bencana dan Pengembangan Masyarakat Desa sesuai 
dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi 
kebijakan organisasi. 

h) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan 
berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk 
disetujui oleh forum RPP. 

i) Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan 
pihak lain untuk mengembangkan dan 
memberdayakan aktivitas Penanggulangan Bencana 
dan Pengembangan Masyarakat Desa. 

j) Menyelenggarakan aktivitas gerakan masyarakat 
dalam bidang usaha-usaha kesejahteraan sosial. 

 
 
 
 
 



  g. Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi: 

  1. Kewenangan : 
 

Menyelenggarakan segala aktivitas pengembangan 
ekonomi skala kecil dan koperasi. 
 

2. Tanggungjawab : 
 

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan aktivitas program kerja dan 
pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang 
pengembangan ekonomi skala kecil dan koperasi serta 
mempertanggungjawabkannya kepada Ketua II. 
 

3. Tugas : 
a.        

a) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi tentang sitem dan mekanisme pelaksanaan 
program kerja bidang pengembangan ekonomi skala 
kecil dan koperasi sesuai dengan visi dan misi 

organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. 
b) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan 

berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk 
disetujui oleh forum RPP; 

c) Mendata dan menginventarisir aktivitas 
pengembangan ekonomi skala kecil dan koperasi yang 
sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan 
pengembangan lebih lanjut. 

d) Menyelenggarakan aktivitas bimbingan, konseling 
usaha dan pendampingan dalam rangka 
pengembangan ekonomi skala kecil dan koperasi 
melalui aktivitas edukasi dan advikasi baik secara 
temporer maupun rutin; 

e) Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan 
pihak yang lain untuk pengembangan  ekonomi skala 
kecil dan koperasi baik yang bersifat khusus bagi 
warga KT maupun bagi masyarakat pada umumnya.; 

f) Menyelenggarakan aktivitas gerakan masyarakat 
dalam bidang pengembangann ekonomi skala kecil 
dan koperasi. 
 

  h. Kependudukan, Kepeloporan, dan Kewanitaan: 

  1. Kewenangan : 
 

Menyelenggarakan segala aktivitas bidang 
kependudukan, kepeloporan, dan kewanitaan. 
 

2. Tanggungjawab : 
 

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan aktivitas program kerja dan 
pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang 
kependudukan, kepeloporan, dan kewanitaan serta 
mempertanggungjawabkannya kepada Ketua II. 

 
 
 



3. Tugas : 
a.        

a) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 

organisasi tentang sitem dan mekanisme pelaksanaan 
program kerja bidang kependudukan, kepeloporan, 
dan kewanitaan sesuai dengan visi dan misi organisasi 
untuk menjadi kebijakan organisasi. 

b) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan 
berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk 
disetujui oleh forum RPP; 

c) Mendata dan menginventarisir aktivitas 
pengembangan pembangunan bidang kependudukan, 
kepeloporan, dan kewanitaan yang sudah ada untuk 
diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih 
lanjut. 

d) Menyelenggarakan aktivitas bimbingan, konseling 
usaha dan pendampingan dalam rangka 
pengembangan pembangunan bidang kependudukan, 
kepeloporan, dan kewanitaan melalui aktivitas 
edukasi dan advikasi baik secara temporer maupun 

rutin; 
e) Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan 

pihak yang lain untuk pengembangan pembangunan  
bidang kependudukan, kepeloporan, dan kewanitaan 
baik yang bersifat khusus bagi warga KT maupun bagi 
masyarakat pada umumnya.; 

f) Menyelenggarakan aktivitas gerakan masyarakat 
dalam bidang kependudukan, kepeloporan, dan 
kewanitaan. 
 

  i. Bidang Olahraga, Seni, Budaya, dan Rekreasi: 
  1. Kewenangan : 

 

Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi 
pengembangan Sumber Daya Manusia yang terkait 
dengan Olahraga dan Seni Budaya mulai dari 
perencanaan hingga laporan. 

 

2. Tanggungjawab : 
 

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan aktifitas program kerja dan 
pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang 
Olahraga, Seni,  Budaya dan Rekreasi serta 
mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua. 

 
3. Tugas : 

 

a) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi tentang system dan mekanisme pelaksanaan 
program kerja Bidang Olahraga dan Seni Budaya sesuai 
dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi 
kebijakan organisasi; 

b) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan 
berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk 

disetujui oleh RPP; 
 



c) Mendata dan menginventarisir aktivitas Olahraga dan 
Seni Budaya yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji 
menjadi bahan pengembangan lebih lanjut; 

d) Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan 
dalam rangka melalui aktivitas diBidang Olahraga dan 
Seni Budaya baik secara temporer maupun rutin 
melalui klub-klub dan sanggar-sanggar seni budaya; 

e) Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan 
pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Olahraga 
dan Seni Budaya khususnya bagi Warga Karang Taruna 
maupun masyarakat pada umumnya; 

f) Menyelenggarakan Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni 
Secara Berkala. 
 

  j. Bidang Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan: 
  1. Kewenangan : 

 
Menyelenggarakan segala aktivitas Pengembangan 
Ekonomi yang Terkait dengan Kelompok Usaha Bersama 
dan Koperasi Karang Taruna mulai dari perencanaan 

hingga laporan. 
 

2. Tanggungjawab : 
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan aktifitas program kerja dan 
pelaksanaan kebijakan organisasi Kelompok Usaha 
Bersama dan Koperasi Karang Taruna serta 
mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua. 
 

3. Tugas : 
 
a) Melaksanakan Kebersihan Lingkungan; 
b) Mengadakan perlombaan kebersihan; 
c) Melaksanakan penghijauan; 
d) Membuat tempat Pembuangan Sampah (TPS); 
e) Penarikan swadaya masyarakat desa tidak rutin. 

 

 

  k. Bidang Hukum, Advokasi, dan Hak Asasi Manusia: 

  a. Kewenangan : 
 
Menyelenggarakan segala aktivitas pengembangan 
Hukum, Advokasi dan HAM. 
 

b. Tanggungjawab : 
 
Mengkkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan aktivitas program kerja dan 
pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang Hukum, 
Advokasi dan HAM serta mempertanggungjawabkannya 
kepada Ketua I. 
 
 
 

 
 



c. Tugas : 
 

a) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 

organisasi tentang sitem mekanisme pelaksanaan 
program kerja di bidang Hukum, advokasi dan HAM 
sesuai dengan Visi dan Misi organisasi, untuk menjadi 
kebijakan organisasi; 

b) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan 
berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk 
disetujui oleh forum RPP; 

c) Mendata dan menginventarisir aktivitas Hukum, 
advokasi dan HAM yang sudah ada untuk diteliti, 
dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut; 

d) Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan 
dalam rangka pemberdayaan remaja/pemuda melalui 
aktivitas bidang Hukum, Advokasi dan HAM baik 
secara temporer maupun rutin melalui lembaga-
lembaga keagamaan, perkumpulan keagamaan remaja 
yang bersifat koordinatif; 

e) Mmembangun hubungan kerjasama kemitraan dengan 

pihak lain untuk mengembangkan Hukum, advokasi 
dan HAM baik yang bersifat khusus bagi warga KT 
maupun bagi masyarakat pada umumnya. 
 

  l. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental: 

  1. Kewenangan : 
 

Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi 
pengembangan Sumber Daya Manusia yang terkait 
dengan Kerohanian, Pendidikan dan Pelatihan mulai dari 
perencanaan hingga laporan. 

 
2. Tanggungjawab : 

 
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 
penyelenggaraan aktifitas program kerja dan 

pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang 
Kerohanian, Pendidikan dan Pelatihan serta 
mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua. 

 
3. Tugas : 

a) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 
organisasi tentang system dan mekanisme 
pelaksanaan program kerja Bidang Pendidikan Dan 
Pelatihan sesuai dengan visi dan misi organisasi 
untuk menjadi kebijakan organisasi; 

b) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan 
berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya unruk 
disetujui oleh RPP; 

c) Mendata dan menginventarisir aktivitas Pendidikan 
Dan Pelatihan yang sudah ada untuk diteliti dan 
dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut; 



 

d) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan dalam 

pemberdayaan pemuda dan masyarakat pada 
umumnya; 

e) Mendata dan menginventarisir aktivitas Kerohanian 
Dan Pembinaan Mental yang sudah ada untuk diteliti 
dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut; 

f) Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan 
dalam rangka melalui aktivitas diBidang Kerohanian 
Dan Pembinaan Mental baik secara temporer maupun 
rutin melalui lembaga-lembaga keagamaan, 
perkumpulan keagamaan remaja yang bersifat 
Koordinatif; 

g) Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan 
pihak lain untuk mengembangkan aktivitas 
Kerohanian Dan Pembinaan Mental khususnya bagi 
Warga maupun masyarakat pada umumnya; 

h) Menyelenggarakan Peringatan Hari-Hari Besar 
Keagamaan. 

 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 
 
 
 

EKA SETIAWAN 


