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BAB III 

TINJAUAN TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN TENTARA 

NASIONAL INDONESIA DALAM MENCEGAH TERJADINYA BAHAYA 

LATEN DI WILAYAH TERITORIAL KODIM 0618/BS KODAM III 

SILIWANGI 

 

A. Tugas Dan Kewenangan TNI Dalam Mencegah Terjadinya Bahaya 

Laten Di Wilayah Teritorial Kodim 0618/BS Kodam III Siliwangi 

1. Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia 

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara 

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan 

terhadap keutuhan bangsa dan negara.

59 

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) undang-

undang nomor 34 tahun 2004 dilakukan dengan: 

a. Operasi militer untuk perang. 

b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk: 

1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata; 

2) mengatasi pemberontakan bersenjata; 

3) mengatasi aksi terorisme; 

4) mengamankan wilayah perbatasan; 

5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 

6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan 

kebijakan politik luar negeri; 

7) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta 

keluarganya; 

                                                 
59 Undang-Undang Nomor 34, Tentara Nasional Indonesia, 2004 
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8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan 

pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan 

semesta; 

9) membantu tugas pemerintahan di daerah; 

10) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang 

diatur dalam undang-undang; 

11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan 

perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di 

Indonesia; 

12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, 

pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 

13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan 

(search and rescue); serta 

14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan 

penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan 

penyelundupan. 

Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 ini yang 

dimaksud dengan: 

1) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk 

mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan 

segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara. 

2) Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang 

bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, 

wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta 

dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan 

diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut 

untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, 

dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 
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3) Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan 

untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara. 

4) Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada 

tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan 

negara. 

5) Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang 

siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. 

6) Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang 

telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna 

memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan 

komponen utama. 

7) Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan 

kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. 

8) Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber 

daya alam, dan sumber daya buatan. 

9) Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam 

bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat 

didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. 

10) Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah 

ditingkatkan dayagunanya untuk kepentingan pertahanan 

negara. 

11) Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya 

manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk 

kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung 

kepentingan nasional. 

12) Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia. 

13) Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 

14) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

pertahanan. 
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15) Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia. 

16) Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Laut, dan Kepala Staf Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Udara. 

2. Tugas Pokok Kodim 0618/BS Sesuai Organisasi Kodim 0618/BS 

Kodam III Siliwangi, Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 96 

Tahun 2014 

a. Kodim 0618/BS Bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan 

teritorial dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam.60 

b. Tugas DANDIM 0618/BS 

1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan untuk 

mencapai tugas pokok 

2) Memelihara dan meningkatkan kelancaran Perawatan 

Personil, Pengamatan serta Administrasi Logistik 

3) Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggota 

4) Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan 

personil dalam rangka kesiapan oprasi 

5) Memelihara dan meningkatkan mental, hokum, disiplin, 

serta tata tertib di lingkungan satuan 

6) Memelihara sejarah kesatuan dan tradisi satuan 

7) Koordinasi dengan aparat terkait dalam rangka membantu 

mencegah, mengatasi dan memulihkan kondisi di wilayah 

perkotaan 

8) Mengkoordinasikan dengan aparat terkait dalam rangka 

pelaksanaan Pengamanan VIP dan VVIP serta kegiatan 

protokoler negara lainnya di wilayah 

9) Mengkoordinasikan dengan aparat terkait dalam rangka 

membantu pemerintah kota dalam menyiapkan POTNAS 

menjadi kekuatan aspek darat yang disiapkan secara dini, 

meliputi wilayah pertahanan serta kuat mendukung, yang 

                                                 
60 Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (PERKASAD) Nomor 96 Tahun 2014 
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dilakukan dengan cara oprasi militer perang dan oprasi 

militer selain perang yang bersifat non tempur, yang 

pelaksanaanya didasarkan pada kepentingan pertahanan 

Negara 

10) Koordinasi dengan aparat terkait dalam rangka membantu 

pemerintah kota penyelenggara pelatihan dasar wajib militer 

bagi warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

11) Koordinasi dengan aparat terkait dalam rangka membantu 

pemkot dalam berdayakan komponen pendukung 

12) Koordinasi dengan aparat terkait dalam rangka membantu 

tugas pemerintah kota untuk memberikan bantuan 

kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam, 

pengungsian, rehab infrastruktur dan mengatasi masalah 

akibat pemogokan serta konflik komunal 

13) Membangun, memelihara, menguatkan dan memantapkan 

kemanunggalan TNI-RAKYAT 

14) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

PANGDAM (Panglima Kodam) tentang binaan teritorial di 

wilayah 

c. Tugas KASDIM (Kepala Staf Kodim) 0618/BS 

1) Mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi segala 

kegiatan staf agar sesuai dengan program kerja 

2) Merumuskan, menjabarkan dan memberikan petunjuk atau 

mengarahkan dari setiap kebijakan pimpinan kepada staf dan 

kesatuan pelaksana 

3) Mengkoordinasikan pembuatan laporan dari staf dan satuan 

pelaksana sebagai bahan laporan kepada komando atas 

4) mengusahakan terjamin dan terpeliharanya koordinasi antara 

eselon pembuat pimpinan, eselon pelayanan dan eselon 

pelaksana 
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5) mengkoordinasikan penyusunan program kerja kodim sesuai 

dengan rencana program penyelenggaraan kodam 

6) mengkoordinasikan penyusunan rute wilayah pertahanan, 

dengan rt atau rw serta melaksanakan koordinasi dan 

memberikan saran kepada pemda dalam rencana bangunan 

agar tidak merugikan kepentingan pertahanan 

7) menyampaikan pertimbangan dan saran staf kepada 

pimpinan mengenai hal-hal yang menyangkut bidang 

tugasnya 

3. Kemampuan dan batas kemampuan sesuai organisasi Kodim 0618/BS 

Kodam III Siliwangi, PERKASAD (Peraturan Kepala Staf Angkatan 

Darat) Nomor 96 Tahun 2014.61 

a. Kemampuan 

1) Mampu menyelenggarakan bhakti TNI dalam rangka 

membantu tugas pemda untuk wujudkan kesejahteraan 

masyarakat 

2) Mampu menyelenggarakan pembinaan WANWIL (bantuan 

wilayah) dengan rekrut komponen cadangan dan kompnen 

pendukung untuk melaksanakan LATDASMIL (latihan 

dasar militer) 

3) Mampu menyelenggarakan komunikasi sosial dengan aparat 

pemerintah, komponen masyarakat dan keluarga besar 

tentara TNI 

4) Mampu menyelenggarakan pendataan geografi, demografi, 

kondisi sosial, sumber daya alam, sumber daya manusia dan 

sumber daya bangunan untuk kepentingan ruang alat dan 

kondisi juang yang tangguh demi kepentingan pertahanan 

Negara 

5) Mampu menyelenggarakan fungsi inteler dalam rangka 

pendukung tugas pokok 

                                                 
61 Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (PERKASAD) Nomor 96 Tahun 2014 
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6) Mampu menyelenggarakan fungsi pendukung logistik 

wilayah untuk mendukung komponen strategi dalam 

menyelenggarakan oprasi tempur 

7) Mampu memberikan bantuan kepada pemerintah daerah 

8) Mampu memberikan bantuan kepada POLRES di bidang 

keamanan wilayah bila diminta 

9) Mampu melaksanakan pengamanan VIP dan VVIP secara 

terbatas serta kegiatan protokoler lainnya 

10) Mampu menyusun dan menyiapkan ruang untuk 

menyelenggarakan tempur di darat, baik dalam rangka 

oprasi militer perang maupun oprasi militer selain perang 

yang bersifat tempur 

b. Batas kemampuan 

1) Terbatas dalam atasi bencana alam yang berskala nasional 

2) Terbatas dalam menyelenggarakan oprasi militer untuk 

perang secara berdiri sendiri 

3) Terbatas dalam atasi konflik komunal, vertikal maupun 

horizontal 

4) Terbatas dalam atasi oprasi militer skala besar 

5) Terbatas dalam wujudkan kesiapan kekuatan mendukung 

dan tersedianya komponen cadangan serta mendukung 

dalam rangka menyelenggarakan oprasi militer perang 

maupun oprasi militer selain perang yang bersifat tempur 

 

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh TNI Kodim 0618/BS Dalam Mencegah 

dan Menangani Ancaman Bahaya Laten Di Wilayah Teritorial Kodim 

0618/BS Kodam III Siliwangi 

1. Kendala Yang Dihadapi oleh Anggota Kodim 0618/BS Kodam III 

Siliwangi 

a. Kendala yang dihadapi anggota Kodim 0618/BS 

Dilihat dari aspek subyek pembinaan territorial dan obyek 

pembinaan teritorial wilayah pembinaan territorial dan territorial 
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Kodim dalam rangka menciptakan pembinaan territorial wilayah 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya ancaman 

bahaya laten yaitu, material piranti lunak dan dari luar yaitu 

Bidang Geografi, Demografi dan kondisi social lingkungan 

masyarakat. 

Faktor Intern yaitu Dengan adanya berbagai keterbatasan 

yang ada, baik menyangkut masalah personil dan materil 

ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas maupun masalah piranti 

lunak, membuat kemampuan Kodim saat ini masih jauh dibawah 

kemampuan yang diharapkan. Kemantapan Koter untuk dapat 

melaksanakan pembinaan territorial secara berdaya dan berhasil 

guna, harus ditinjau dari segi kemantapan organisasi, personil, 

sebagi obyek Binter, materil dan fasilitas kerja dan piranti lunak 

sebagai saran dan prasarana pendukung terlaksananya tugas 

Binter, kelemahan pada salah satu segi akan menghambat 

pencapaian sasaran secara keseluruhan. 

b. Kekuatan personil pembina territorial Kodim 0618/BS 

1) Personil Keadaan personil yang ada terutama pada 

pelaksanaan Bimbingan territorial dilapangan ( Kodim, 

Koramil ) ditinjau dari segi masa dinas cukup lama dan 

mempunyai pengalaman di satuan lama, hal ini dapat 

dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas Bimbingan 

territorial. 

2) Material, Adanya dukungan kendaraan bermotor kepada 

pelaksnaan Bimbingan teritorial di lapangan ( Kodim, 

Kormil ) walaupun untuk Babinsa belum secara keseluruhan 

mendapatkannya. 

Babinsa yang tersebar di seluruh desa atau kelurahan di 

Indonesia tentunya menghadapi berbagai permasalahan dalam 

mendeteksi, mencegah, menangkal, dan menangani ancaman 

bahaya laten di tengah masyarakat. Berikut ini akan diuraikan 
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kendala/permasalahan apa saja yang dihadapi Babinsa, antara 

lain : 

 

 

1) Sumber Daya Manusia. 

Dari aspek kuantitas, jumlah Babinsa di Indonesia 

memang relatif banyak yang tersebar di semua desa dan 

kelurahan di Indonesia. Namun demikian, dihadapkan pada 

luas wilayah dan kompleksitas topografi Indonesia, maka 

jumlah Babinsa yang dimiliki oleh TNI AD khususnya di 

wilayah teritorial Kodim 0618/BS Kodam III Siliwangi 

masih relatif sedikit. Sebagai gambaran, 1 Babinsa 

kadangkala harus meng-cover 2 sampai 3 Desa / Kelurahan 

sehingga membuat kinerja personil Babinsa menjadi kurang 

optimal. Ditambah lagi dengan pluralitas permasalahan yang 

dihadapi di tengah masyarakat yang sangat majemuk, 

sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas personil Babinsa 

dalam mendeteksi ancaman bahaya laten. 

Dari aspek kualitas, personil Babinsa masih menghadapi 

permasalahan kompetensi, yang terlihat dari aspek 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan 

sikap/perilaku (attitudes). Ditinjau dari aspek pengetahuan, 

tidak semua personil Babinsa memiliki tingkat pendidikan 

formal yang memadai, rata-rata lulusan SMA/SMU, dan 

masih jarang yang tingkat pendidikannya strata 1 (S1). 

Ditinjau dari aspek keterampilan atau keahlian, belum semua 

personil Babinsa mampu menguasai kemampuan bahasa 

lokal dari tempat bertugasnya, masih lemah penguasaan adat 

istiadat masyarakat dan masih kurang optimal dalam 

memahami budaya, karakter masyarakat, dan kondisi sosial 

budaya masyarakat setempat. Ditinjau dari aspek mentalitas, 

sikap atau perilaku, masih ada personil Babinsa yang kurang 
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merakyat, kurang dikenal masyarakat, dan kurang bersikap 

arogan alias mentang-mentang sebagai anggota TNI 

Angkatan Darat. 

Dari gambaran aspek kualitas personil Babinsa tersebut, 

dapat dinyatakan bahwa lemahnya pengetahuan, kurangnya 

keterampilan, dan sikap atau perilaku yang kurang 

mencerminkan sapta marga dan sumpah prajurit, tentunya 

mempengaruhi pelaksanaan tugas personil Babinsa dalam 

mendeteksi ancaman bahaya laten di tengah masyarakat. 

Sebagian kecil personil Babinsa menjadi kurang tanggap, 

kurang waspada, dan kurang membaur dengan masyarakat 

dalam mendeteksi dan mencegah ancaman bahaya laten 

yang berada di tengah masyarakat. 

2) Anggaran 

Alokasi anggaran untuk personil Babinsa sampai dengan 

saat ini masih sangat minim sebagai konsekuensi dari alokasi 

anggaran pertahanan negara yang masih rendah, sehingga 

mempengaruhi alokasi anggaran untuk operasional Babinsa. 

Padahal, dukungan anggaran yang besar dan memadai 

merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan pelaksanaan 

tugas pokok Babinsa dalam mendeteksi ancaman bahaya 

laten di tengah masyarakat. 

Alokasi anggaran yang diperlukan untuk personil 

Babinsa cukup besar, baik dukungan anggaran operasional 

dan anggaran rutin, khususnya uang saku, uang transportasi, 

uang makan, dan uang komunikasi atau koordinasi. Selama 

ini, personil Babinsa dituntut untuk turun ke kampung-

kampung atau dusun-dusun, sambang desa, sambung 

kampung, dan sambang dusun untuk bertemu dan 

bersilaturahmi dengan semua tokoh masyarakat, tokoh 

agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat 
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lainnya. Semua itu tentunya memerlukan anggaran untuk 

makan, bensin, pulsa, dan lain-lain. 

  

3) Sarana Prasarana 

Sarana prasarana yang dimiliki oleh personil Babinsa 

masih kurang lengkap untuk mendukung pelaksanaan tugas 

pokok personil Babinsa dalam mendeteksi dan mencegah 

ancaman bahaya laten di tengah masyarakat. Sarana 

prasarana berupa peralatan komunikasi, peralatan 

transportasi, fasilitas kantor Babinsa, dan peralatan 

pendukung lainnya masih sangat minim sehingga 

berpengaruh terhadap kinerja personil Babinsa. 

Sebagai gambaran, belum semua personil Babinsa yang 

ditempatkan di desa atau kelurahan, didukung dengan 

kendaraan bermotor roda 2, yang sebenarnya sangat penting 

untuk mendukung mobilitas dan manuver personil Babinsa 

dalam melakukan kunjungan, silaturahmi, dan safari ke 

ormas, LSM maupun berbagai organisasi keagamaan 

lainnya, termasuk pesantren, masjid, dan menghadiri 

pengajian keagamaan lainnya, untuk mendeteksi benih-

benih pemikiran ancaman bahaya laten dan radikalisme di 

wilayah masyarakat dan khususnya di wilayah teritorial 

Kodim 0618/BS Kodam III Siliwangi. 

Belum lagi dukungan peralatan komunikasi berupa HT 

atau HP yang sangat penting bagi personil Babinsa untuk 

melakukan komunikasi dan koordinasi, baik komunikasi 

kepada atasan maupun komunikasi kepada warga 

masyarakat. Belum semua personil Babinsa diberikan HP 

atau HT untuk mendukung tugasnya di tengah masyarakat, 

sehingga selama ini komunikasi menggunakan HP pribadi 

dengan uang pulsa secara pribadi. Padahal, peralatan 

komunikasi sangat penting untuk mendukung tugas lapor 
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cepat dan temu cepat dalam rangka deteksi dini, cegah dini, 

dan tangkal dini. 

 

4) Metode 

Pelaksanaan metode atau sistem yang diterapkan oleh 

personil Babinsa masih kurang efektif dan efisien. Selama 

ini, belum semua masyarakat mengetahui siapa personil 

Babinsa yang ada di desa atau kelurahannya masing-masing. 

Masyarakat desa atau kelurahan belum tahu siapa nama 

Babinsanya, bertempat tinggal dimana, berapa nomor HP 

nya, melalui cara apa bisa ditemui, dan untuk apa saja 

menemui Babinsa. 

Artinya, sistem dan metode sosialisasi harus 

dilakukan oleh Babinsa untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang keberadaan Babinsa di desa atau 

kelurahan, berikut manfaat, arti penting, dan nilai strategis 

Babinsa bagi keamanan lingkungannya masing-masing. 

Perlu ada mekanisme anev atau monev terhadap kinerja 

personil Babinsa, berupa mekanisme pemberian buku saku, 

buku harian, log book, mekanisme pelaporan, evaluasi, dan 

pemberlakuan reward dan punishment secara transparan, 

profesional, akuntabel, bersih dan jujur. 

 

C. Upaya Yang Diterapkan TNI Kodim 0618/BS Dalam Mencegah Dan 

Menangkal Ancaman Bahaya Laten Di Wilayah Teritorial Kodim 

0618/BS Kodam III Siliwangi 

1. Pemberdayaan Babinsa personil Pembina territorial 

Upaya yang diterapkan TNI Kodim 0618/BS dalam mencegah dan 

menangkal ancaman bahaya laten di wilayah teritorial Kodim 0618/BS 

Kodam III Siliwangi yaitu mengingat begitu pentingnya posisi, 

signifikansi dan peran Babinsa dalam mencegah ancaman bahaya laten 

dan aksi radikalisme di tengah masyarakat yang marak belakangan ini, 
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maka diperlukan pemberdayaan Babinsa untuk meningkatkan kapasitas, 

kredibilitas, kapabilitas, dan kompetensi Babinsa sehingga akan 

mencapai target kinerja maupun capaian kinerja sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat. 

Pemberdayaan Babinsa harus berpegang teguh pada aspek sumber 

daya organisasi, berupa aspek personil, anggaran, sarana prasarana, dan 

metode, yang akan diuraikan sebagai berikut :  

a. Personil 

Ditinjau dari aspek kuantitas personil, pemberdayaan 

Babinsa dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah 

personil Babinsa di setiap desa atau kelurahan di seluruh 

Indonesia. Diperlukan penambahan jumlah Babinsa sehingga 

akan memenuhi rasio ideal, yakni : satu desa atau kelurahan : 

satu Babinsa, sehingga akan dapat meningkatkan kinerja 

Babinsa dalam mendeteksi dan mencegah ancaman bahaya laten 

di tengah masyarakat. 

Ditinjau dari aspek kualitas personil, pemberdayaan Babinsa 

dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan personil 

Babinsa, seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan Babinsa 

secara rutin oleh Dandim dan Danramil sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang 

berkaitan dengan deteksi dini, cegah dini, komunikasi sosial, 

maupun pemahaman ajaran agama, aliran kepercayaan, dan 

deradikalisasi. 

Selain itu, diperlukan pemberdayaan Babinsa dari aspek 

keterampilan dan keahlian, baik keterampilan berbahasa lokal, 

bahasa daerah, pemahaman nilai-nilai kearifan lokal, adat 

istiadat, hukum adat, maupun dinamika sosial di tengah 

masyarakat tempat Babinsa ditugaskan. Harapannya, agar 

supaya Babinsa lebih cepat beradaptasi, fleksibel, dan 

akomodatif, maka hendaknya penempatan personil Babinsa 

menerapkan prinsip : “the local boy for the local job”. Artinya, 
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personil Babinsa yang ditugaskan di desa atau kelurahan 

seyogyanya berasal dari daerah yang bersangkutan, sehingga 

dapat memudahkan komunikasi sosial dan memiliki ikatan 

psikologis dengan masyarakat setempat. 

Ditambah lagi dengan pemberdayaan Babinsa terhadap 

aspek sikap, perilaku, moralitas, atau mentalitas, yang 

hendaknya selalu dijaga dan dipelihara oleh setiap Babinsa62. 

Meskipun Babinsa berada di tengah masyarakat setiap harinya, 

namun Babinsa adalah personil TNI Angkatan Darat yang harus 

tetap memegang teguh sapta marga dan sumpah prajurit, 

menjaga sikap, perilaku, dan perbuatan yang profesional, 

transparan, terpuji dan bermoral. Babinsa harus mampu menjadi 

teladan dan “role model” bagi masyarakat sehingga masyarakat 

akan dengan senang dan nyaman untuk aktif dan interaktif 

melaporkan berbagai gejala ancaman bahaya laten dan 

radikalisme di wilayahnya masing-masing.  

b. Anggaran 

Alokasi anggaran rutin dan anggaran operasional untuk 

Babinsa harus ditingkatkan sebagai bagian dari program 

pemberdayaan Babinsa untuk mendeteksi, mencegah dan 

menindak aksi ancaman bahaya laten di tengah masyarakat. 

Anggaran operasional dan anggaran rutin harus terpenuhi 

dengan baik sehingga Babinsa memiliki kekuatan, kapasitas, dan 

mobilitas tinggi dalam mencegah dan menangkal ancaman 

bahaya laten di setiap desa atau keluarahan. 

Sudah selayaknya dibuat kebijakan standar tentang indeks 

uang makan, uang saku, uang komunikasi, dan uang transportasi 

guna mendukung Babinsa setiap harinya di tengah masyarakat. 

Babinsa harus didukung dengan anggaran yang memadai, 

sehingga mereka akan melakukan tugasnya dengan baik di 
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tengah masyarakat. Babinsa bisa fokus bekerja dan 

melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan 

konsisten. Tanpa adanya alokasi anggaran yang memadai maka 

Babinsa tidak akan bekerja secara optimal di tengah masyarakat 

desa dan kelurahan. 

c. Sarana Prasarana 

Sarana prasarana, logistik, dan peralatan pendukung sangat 

penting bagi Babinsa untuk melaksanakan tugas pokok di tengah 

masyarakat dalam mendeteksi ancaman bahaya laten. Babinsa 

harus dilengkapi dengan peralatan transportasi berupa 

kendaraan bermotor roda dua untuk melakukan sambang desa 

dan memudahkan manuver dan mobilitas mendatangi tokoh 

agama maupun tokoh masyarakat lainnya. Peralatan komunikasi 

berupa HT maupun HP harus pula dimiliki oleh Babinsa dan 

penting dipenuhi oleh TNI Aangkatan Darat agar supaya 

Babinsa dapat melaporkan secara cepat setiap kejadian dan 

peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. 

Peralatan kantor, berupa ATK, markas Babinsa di desa atau 

keluarahan dan segala kebutuhan logistik lainnya harus dimiliki 

oleh Babinsa. Selama ini, Babinsa masih menumpang kantornya 

di balai desa dan bersandar pada Kepala Desa. Babinsa harus 

dipenuhi peralatan, fasilitas, dan logistik yang memadai 

sehingga akan mendukung kinerja Babinsa dalam mendeteksi, 

mencegah, dan menangkal ancaman bahaya laten di tengah 

masyarakat.  

d. Metode 

Sistem dan metode kerja Babinsa di tengah masyarakat 

merupakan sebuah keharusan agar supaya Babinsa 

melaksanakan tugas pokok secara benar, profesional dan 

modern63. Babinsa harus mampu diberikan pedoman, petunjuk 
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dan arahan agar supaya bekerja secara maksimal dan optimal di 

tengah masyarakat desa dan kelurahan. Diperlukan rancangan 

sistem sosialisasi yang efektif kepada Babinsa agar supaya 

Babinsa mampu dikenal oleh setiap penduduk di desa atau 

kelurahan. 

Babinsa diwajibkan untuk membuat buku catatan harian atau 

buku saku yang berfungsi untuk mencatat semua kegiatan setiap 

harinya, diwajibkan menemui penduduk di setiap dusun atau 

kampung setiap harinya, dan melakukan anjangsana ke semua 

tokoh masyarakat dengan bukti buku catatan atau buku saku 

yang ditandatangani oleh warga atau penduduk yang ditemui dan 

dikunjunginya. Selain itu, diperlukan juga foto sebagai 

dokumentasi dan bukti kepada atasannya atau Danramilnya 

masing-masing. 

Babinsa didorong untuk melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat nya masing-masing untuk lebih mengenal. Babinsa 

harus dikenal di tengah masyarakat dimana setiap warga desa 

harus mengetahui keberadaan Babinsa, manfaat Babinsa, tugas 

Babinsa, dan tujuan Babinsa di tengah masyarakat Desa. 

Babinsa dirancang untuk memberikan alamat, No HP dan 

bahkan memiliki media sosial sebagai sarana untuk sharing 

informasi, tukar pengalaman, pelaporan, pengaduan, maupun 

berbagai kepentingan administrasi lainnya, khususnya 

sosialisasi kepada masyarakat oleh Babinsa tentang pentingnya 

menjaga keamanan lingkungan dari ancaman bahaya laten 

melalui siskamling, poskamling, ronda keliling, dan 

kewaspadaan dini lainnya. 


