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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan 

Tugas Bintara Pembina Desa (BABINSA) Di Desa Long Bagun Ulu Dalam 

Wilayah Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. Latar belakang 

dari penelitian ini adalah Penelitian pelaksanaan tugas Babinsa dalam 

mewujudkan suatu wilayah binaannya yang aman terkendali. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini dalam metode  deskriptif kualitatif, 

yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan 

tentang variable, yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Miles dan 

Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di 

Komando Distrik Militer (KORAMIL) 03 Long Bagun, di Desa Long Bagun 

Ulu dalam wilayah Kecamatan Long Bagun. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pelaksanaan tugas Bintara Pembina Desa (BABINSA) yang 

dilaksanakan dalam wilayah binaannya sudah terselenggara secara optimal, 

dan semua kegiatan Babinsa dalam memberikan pembinaan teritorial di Desa 

Long Bagun Ulu didukung sepenuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat dan 

instansi terkait dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.Faktor pendukung 

dari pelaksanaan tugas Babinsa di Desa Long Bagun Ulu, mendapat dukungan 

dari pemerintah desa yang berpartisipasi secara nyata dalam memberikan 

sarana yang dibutuhkan Babinsa dalam pelaksanaan tugasnya di desa. Faktor 

penghambat dalam pelaksanaan tugas Babinsa di Desa Long Bagun Ulu, 

keadaan dilapangan keadaan cuaca, medan jalan yang rusak jadi harus ekstra 

berhati-hati dalam perjalanan. Dalam melaksanakan tugas yang diemban 

Babinsa, di desa sudah terselenggara optimal dalam memberikan pembinaan 

teritorial di Desa Long Bagun Ulu, masyarakat Desa juga sangat mendukung 

kegiatan Babinsa yang bertujuan membantu pembangunan di desa. Babinsa 

harus bisa cepat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang menjadi wilayah 

binaannya, pelaksanaan tugas teritorial yang Babinsa selenggarakan 
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diharapkan berguna bagi masyarakat di desa, memberikan pemahaman 

tentang keberadaannya di desa agar kehadirannya tidak menimbulkan 

kesalahpahaman kepada masyarakat di wilayah binaannya.  

 

Kata Kunci : pelaksanaan tugas, bintara pembina desa (BABINSA), 

pengamanan wilayah. 

 

Pendahuluan 
Babinsa sebagai mitra masyarakat diharapkan mampu menanggulangi 

masalah sosial yang dapat mengganggu utuhnya persatuan dan bertugas 

memberikan informasi awal terkini tentang kondisi dan situasi wilayah bagi 

pasukan tempur yang bertugas di wilayahnya. Semuanya harus  di laporkan 

pada komandannya pada kesempatan pertama.  

Babinsa juga melakukan kesatuan di masyarakat dengan cara sering aktif 

dalam kegiatan masyarakat di wilayah binaannya dan juga aktif dalam 

melakukan kegiatan yang meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat 

sehingga terciptanya kondisi yang aman dalam suatu wilayah. Seiring 

pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu, yang mana Kabupaten Mahakan Ulu 

merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang di sahkan dalam 

sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di Gedung DPR RI tentang 

rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Kecamatan Long Bagun, sebagai 

Kecamatan Induk, Kecamatan yang terletak langsung di Kabupaten kota dari 5 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, Desa Long Bagun Ulu, 

merupakan desa yang berada di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam 

Ulu.  

Komunitas adat yang ada di wilayah Long Bagun Ulu adalah masyarakat 

Dayak Bahau Busang. Desa Long Bagun Ulu juga menjadi akses perekonomian 

masyarakat, dan merupakan tempat persinggahan bagi masyarakat yang 

melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long 

Apari yang terletak di ulu sungai Mahakam (Pedalaman) Kabupaten Mahakam 

Ulu, 2 (Dua) kecamatan yang juga merupakan Kecamatan yang berbatasan 

langsung dengan Serawak Negara Malaysia, sehingga Kabupaten Mahakam 

Ulu menjadi Kabupaten Perbatasan, karena berbatasan langsung dengan Negara 

Malaysia.  

Dalam menyikapi pentingnya Babinsa di wilayah binaan di berbagai 

daerah untuk mempertahankan hak hidup bangsa dengan angkatan bersenjata 

dan pertahanan sipil serta dengan pengawasan imigrasi dan perdagangan di 

Indonesia seperti di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, 

khususnya Masyarakat desa, maka pembinaan teritorial pada dasarnya 

merupakan unsur potensi wilayah geografi, demografi, dan kondisi masyarakat 

yang mampu menciptakan suatu kekuatan kewilayahan. Tangguh dalam 

mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap 



eJournal Pemerintahan Integrattif, Volume 6, Nomor 3, 2018: 304-313 

 

 

306 

kelangsungan hidup masyarakat serta jalannya pembangunan nasional dan 

pembangunan pedesaan dalam wilayah Kecamatan Long Bagun. 

Melihat kondisi masyarakat dalam wilayah Kecamatan Long Bagun 

seperti keadaan geogafi, demografi, akses jalan dalam pembangunan, serta 

sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang dan munculnya berbagi 

kepentingan masyarakat. Serta permasalahan yang muncul secara umum dalam 

masyarakat desa seperti konflik lahan antar desa, konflik yang berasal dari 

kalangan anak muda, masalah yang diakibatkan masuknya proyek atau 

perusahaan dalam lingkungan masyarakat sehingga memunculkan kepentingan 

individu dan sekelompok masyarakat yang semata-mata ingin mendapatkan 

keuntungan dan yang paling sering dijumpai adalah masalah minuman 

beralkohol.  

Permasalahan pembangunan pedesaan yang bermasalah seperti 

masyarakat yang tidak menerima tanahnya dibangunkan bangunan dan 

meminta ganti rugi, permasalahan politik serta permasalahan sosial masyarakat 

lainnya. Dalam pelaksanaan tugas Babinsa diperhadapkan dengan berbagai 

permasalahan sosial masyarakat. pengamanan wilayah oleh Bintara Pembina 

Desa (BABINSA) di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu sangat 

penting untuk dilaksanakan karena Babinsa Bertanggung jawab atas pelaporan 

dan pengawasan kondisi demografi, kondisi sosial masyarakat yang berdampak 

pada pertahanan nasional, terutama pengamanan wilayah perbatasan.  

Maka sangat perlu kerjasama antar masyarakat dan Babinsa untuk 

sosialisasikan kesadaran bela negara di wilayah yang menjadi wilayah 

pembinaan teritorial, agar wilayah pembinaan teritorial dapat terlaksana dengan 

baik. Dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan yang aman dan terkendali 

merupakan tugas dari aparat kepolisian dan terkadang tidak mampu 

mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena luasnya 

wilayah yang dijangkau seperti desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Long 

Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Pengamanan 

 Pengamanan adalah suatu bentuk dan upaya yang dilakukan untuk 

menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Setiap pengamanan yang 

dilakukan diharapkan dapat memberikan kesuksesan dan memperkecil resiko 

yang akan terjadi secara nyata maupun tidak nyata. 

Menurut (Mc Crie,2007:5) pengamanan adalah upaya perlindungan yang 

dilakukan terhadap sesuatu agar tidak terjadi kerugian. 

Fayol (dalam Mc Crie, 2007:12) fungsi pengamanan untuk 

mengidentifikasi kerentanan, melakukan evaluasi terhadap resiko, kontrol 

terhadap resiko dan menghindari terjadinya resiko finansial. Fayol (dalam Mc 

Crie, 2007:12) fungsi pengamanan untuk mengidentifikasi kerentanan, 
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melakukan evaluasi terhadap resiko, kontrol terhadap resiko dan menghindari 

terjadinya resiko finansial. 

 

Wilayah        

 Pengertian wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki 

karakteristik tertentu dan berbeda dengan wilayah yang lain. Istilah lain dari 

wilayah yang umum digunakan dalam memahami konsep wilayah adalah 

region. Setiap wilayah memiliki ciri-ciri tertentu.  

Misalnya, wilayah desa mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda dengan 

wilayah kota dengan melihat beberapa aspek baik fisik mau pun sosial.  

 Contoh yang lain, sebagian wilayah dari permukaan bumi dapat disebut 

sebagai wilayah pertanian karena setiap orang di wilayah tersebut memiliki 

sebidang tanah dengan luas tertentu, menanami tanahnya dengan tanaman 

tertentu, dan memiliki alat-alat pertanian tertentu.   

Berikut ini beberapa pengertian wilayah yang diungkapkan oleh para ahli 

geografi (dalam Khosim : 2007) :  

-Menurut Cressey (dalam Khosim 2007:119) :Wilayah (region) adalah 

keseluruhan dari lahan, air, udara,dan manusia dalam hubungan yang saling 

menguntungkan. Setiap region merupakan satu keutuhan (entity) yang batasnya 

jarang ditentukan secara tepat.  

-Menurut R. E. Dickinson (dalam Khosim 2007:120) : Wilayah adalah daerah 

tertentu yang terdapat sekelompok kondisi fisik yang telah memungkinkan 

terciptanya tipe-tipe ekonomi tertentu. 

 

Babinsa 

 Buku pedoman pelaksanaan tugas Babinsa (dalam Saputra 2003:11), 

pengertian Babinsa adalah pelaksanaan DANRAMIL dalam melaksanakan 

fungsi pembinaan teritorial di pedesaan yang bertugas pokok melatih rakyat 

dan memberikan penyuluhan di bidang pertahanan negara serta pengawasan 

fasilitas atau prasarana untuk negara di pedesaan. 

Konsep Babinsa adalah merupakan kepanjangan dari Bintara Pembina Desa 

yang berada di bawah Koramil.  

 Babinsa adalah pelaksana pembinaan teritorial yang berhadapan langsung 

dengan masyarakat desa serta dengan permasalahan yang penuh dengan 

kemajemukan.Oleh karena itu sesuai dengan tekad TNI dalam rangka ikut 

berperan aktif  dalam pelaksanaan pembangunan Nasional yang bertumpu pada 

pembangunan masyarakat desa, maka Babinsa harus mempunyai kemampuan 

yang memadai agar memacu masyarakat desanya aktif dalam pembangunan. 

Babinsa dituntut memiliki kondisi mental serta motivasi yang tangguh (nilai 

juang yang tinggi), tingkat profesionalisme yang memadai dan kemampuan 

yang dapat diandalkan. Melaksanakan fungsi pembinaan dan bertugas pokok 

melatih rakyat dalam penyuluhan bidang Hankam serta pengawasan fasilitas 

dan prasarana Hankam di pedesaan. 

http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-ciri-jenis-desa.html
http://www.pengertianahli.com/2013/07/pengertian-geografi-menurut-para-ahli.html
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Metode Penelitian  
 Penelitian ini dilakukan di Desa Long Bagun Ulu Kantor Koramil 

Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan Key informant 

yang diambil dan ditunjuk oleh peneliti adalah Komandan Rayon Militer Bapak 

Rahman Sahanung (Komandan Koramil/Kecamatan Long Bagun) Sebagai 

informant Bapak M. Supriadi (TNI AD, Babinsa Desa Long Bagun Ulu) 

Kepala Desa Long Bagun Ulu Bapak Petrus Higang Lasah SE dan masyarakat 

Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. 

Penelitian ini. 

 Menggunakan metode Purposive Sampilng.  Penelitian ini bersifat 

Deskriftif Kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara 

lain : (1) penelitian kepustakaan (Library Research), (2) Penelitian Lapangan 

(Field Work Reseacrh), (a) observasi, (b) Wawancara (c) Penelitian dokumen. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh maka penulis menggunakan teknik 

analisis, yaitu (1) metode pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian 

data, (4) Penarikan Kesimpulan. 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 Babinsa merupakan kunci utama dalam membaca dan mendeteksi 

ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat merusak sendi-sendi 

pertahanan dan keamanan negara. Babinsa juga merupakan pelaksana dari 

(Komandan Komando Komando Rayon Militer/Long Bagun) dalam 

melaksanakan fungsi pembinaan teritorial di desa. 

1. Pelaksanaan tugas Bintara Pembina Desa (BABINSA) dalam pengamanan 

wilayah di Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten 

Mahakam Ulu. 

a. Memberikan penyuluhan kesadaran Bela Negara (BINTER). Fungsi 

pembinaan Teritorial yang dilakukan oleh Babinsa dalam pengamanan 

wilayah dalam Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, 

dalam memberikan penyuluhan kesadaran bela negara (BINTER) yang 

dilakukan oleh Babinsa yang berhubungan dengan prencanaan, 

penyusunan, pengembangan, pengerahan serta pengendalian potensi 

wilayah. Binter merupakan salah satu fungsi utama TNI AD dan 

merupakan bagian dari tugas pokok TNI AD. Dalam memberikan 

penyuluhan kesadaran bela negara (BINTER) kepada masyarakat yang 

di berikan oleh Babinsa pada TNI Manunggal Membangun Desa 

(TMMD) ke-98 yang pertama kalinya di Kabupaten Mahakam Ulu 

(Mahulu), pada Rabu 04 Mei 2017 dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan Keutuhan NKRI. Babinsa sangat berharap apa yang 

diberikan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di desa, sehinggah 

pengamanan wilayah teritorial, dan tanggung jawab yang dijalankan 

berjalan sesuai dengan yang di harapkan. 
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b. Memberikan Penyuluhan Pembangunan, Masyarakat Desa di Bidang 

Hankam Negara Kegiatan TNI Manunggal Membina Desa (TMMD) k-

98 pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu 

(MAHULU) pada, Rabu 04 Mei 2017 yang dipusatkan di Desa Long 

Bagun Ulu, dan perencanaan ke depannya akan dilaksanakan 3 (Tiga) 

kali dalam setahun disetiap desa yang ada dalam wilayah Kabupaten 

Mahakam Ulu, dan pelaksanaan (TMMD) pada tahun 2018 akan 

dipusatkan di Desa Long Bagun Ilir, kegiatan ini yang dianggap mampu 

dalam membantu meningkatkan kesejahtraan masyarakat dalam 

pembangunan desa, di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.   

c. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pembina desa 

yang diharapkan mampu dalam menjalankan tugas yang bisa mengubah 

keadaan dimana Babinsa di tetapkan dalam bertugas agar wilayah yang 

menjadi wilayah binaannya dapat berkembang menjadi lebih baik 

sesuai dengan yang di harapkan dari segi pembangunan maupun dari 

tingkat keamanan di Desa Long Bagun Ulu. Dengan memberikan 

penyuluhan pembangunan pertahanan negara yang disebut juga 

pertahanan nasional segala usaha untuk mempertahanakan kedaulatan 

negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap 

bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan 

negara. 

d. Melatih satuan perlawanan rakyat  dalam menjalankan tugas selalu 

mendengarkan arahan dari atasan saya Komandan Koramil sebelum 

menjalankan tugas saya di desa dalam memberikan pelatihan untuk 

membina masyarakat dalam menanggulangi serangan dari luar dan 

dalam daerah dengan menerapkan kembali fungsi Wankamra/Hansip 

dan ikut melatih anggota pramuka, serta memberikan pelatihan bela diri 

dan panjat tebing kepada Anggota Pramuka dan anak remja di Desa 

Long Bagun Ulu dalam wilayah Kecamatan Long Bagun. Dalam 

wilayah binaannya Babinsa juga melatih Anggota Pramuka latihan 

Semi Militer dalam melatih panjat tebing yang dilakukan didepan 

kantor Koramil Kecamatan Long Bagun, serta melatih ilmu beladiri dan 

selain menjadi pengalaman itu juga dapat digunakan untuk mejaga 

keamanan di lingkungan sekitar dan juga mengembangkan pemahaman, 

pengetahuan serta keterampilan siswa-siswi Pramuka binaanya. 

Pentingnya pembinaan yang dilakukan oleh Babinsa sebagai 

perwujudan dari strategi perang semesta. 

e. Memberikan Pengawasan Fasilitasi/Prasarana Hankam Di Pedesaan 

Babinsa merupakan aparat atau angkatan bersenjata yang kami anggap 

mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada dalam suatu wilayah 

terutama dalam wilayah-wilayah yang dianggap masih 

terisolir/tertinggal, Babinsa dianggap sebagai ujung tombak dalam 

wilayah binaanya. Maka segala upaya Babinsa lakukan agar wilayah 
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yang menjadi binaannya dalam kondisi yang aman dan damai dapat 

terkontrol upaya dengan melakukan pengawasan fasilitasi Hankam 

Negara, seperti yang dilakukan Babinsa di Desa Long Bagun Ulu, yang 

saya ketahui berdasarkan laporan Babinsa kepada sayasetiap hari 

melakukan pengawasan atau patroli di darat, dengan menggunakan 

sepeda motor yang disediakan pemerintah Desa Long Bagun Ulu. 

Babinsa telah diberikan tuntunan pendidikan khusus dibidang teritorial 

maupun penataran-penataran lain sebagainya, agar Babinsa dapat 

mengupayakan semua kegiatan dapat dioptimalkan. 

f. Memberikan Laporan Kepada Komandan Komando Rayon Militer    

Tentang Kondisi Sosial Di Pedesaan Secara Berkala Babinsa di Desa 

Long Bagun Ulu mengemban tugas dan tanggung jawab yang berkaitan 

dengan lingkungan masyarakat dan memberikan laporan secara lisan 

dan dengan telpon kepada DanRamil/Long Bagun dan juga dengan 

melakukan pendataan tentang kondisi sosial di Desa Long Bagun Ulu 

secara berkala kepada Komandan Komando Rayon Militer yang harus 

dilakukan dengan mendata jumlah penduduk di Desa Long Bagun Ulu, 

masyarakat Desa Long Bagun Ulu merupakan masyarakat yang cukup 

banyak dengan jumlah penduduk 1.306 jiwa, 188 KK dan Desa Long 

Bagun Ulu merupakan desa wisata yang ada dalam wilayah Kecamatan 

Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. disamping itu saya juga 

membuat rencana kegiatan harian, minggu, bulanan dan memelihara 

data, mengumpulkan data-data geografi, demografi, SDA (Sumber 

Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), Sumber Daya Buatan serta 

kondisi sosial masyarakat yang berada di wilayah binaan Desa Long 

Bagun Ulu yang menjadi tugas dan pertanggungjawaban saya kepada 

DanRamil atau Komando atas untuk di tindak lanjuti. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas Bintara 

Pembina Desa (BABINSA) dalam pengamanan wilayah di Desa Long 

Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.  

 Pelaksanaan tugas Babinsa adalah sarana dan prasarana yang meliputi:  

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Babinsa dalam pengamanan 

wilayah di desa binaannya yaitu 

a. Peranti lunak, seperti buku-buku petunjuk pembinaan teritorial yang 

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan teritorial di 

wilayah binaan desa. 

b. Peranti keras, dengan tersedia sarana transportasi dan komunikasi serta 

sarana penunjang lainnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan 

dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan teritorial terutama 

pada pembinaan wilayah meliputi wilayah yang cukup luas serta 

terselenggara komunikasi dalam mendukung sistem pelaporan 

c. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Babinsa dalam 

pengamanan wilayah di desa binaannya yaitu kenakalan anak-anak, 
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remaja dan pemuda-pemuda yang ada di desa, adanya budaya-budaya 

yang tidak baik dari luar yang mempengaruhi anak-anak di desa. 

 Kenakalan anak-anak di desa seperti merokok, minuman dari Permipan 

(salah satu bahan pembuat kue) jika difermentasikan akan membentuk alkohol 

dan dikonsumsi secara berlebihan membuat orang hilang kesadaran dalam 

bertindak, dan pengaruh lainnya. Jika melihat kondisi ini sangat 

memprihatinkan karena masih anak-anak atau masih anak SMP kelakuan sudah 

seperti itu dan masih dalam pengawasan orang tua, tapi ketika nanti keluar dari 

desa melanjutkan ke perguruan tinggi akan lebih parah jika tidak ditangani 

selagi masih ada di lingkungan masyarakat di desa dan orang tua, ada beberapa 

yang menjadi pokok-pokok terjadinya penghambatan dalam pelaksanaan tugas 

Babinsa di desa sebagai berikut : 

Faktor Alam, Cuaca, Kenakalan anak remaja, Sarana yang diperlukan 

dalam pelaksanaan tugas Babinsa di desa, Medan jalan yang di tempuh 

Babinsa. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan penelitian lapangan tentang pelaksanaan Tugas Bintara 

Pembina Desa (BABINSA) dalam pengamanan wilayah di Desa Long Bagun 

Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Babinsa menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dan instansi terkait 

dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat meningkatkan perasaan bela 

Negara, seperti penyuluhan pembangunan kepada masyarakat yang 

diselenggarakan di lamin adat Desa Long Bagun Ulu. 

b.  Penyuluhan pembangunan masyarakat desa dibidang Hankam di pedesaan 

dalam wilayah Desa Long Bagun Ulu yang dilaksanakan di lamin adat, 

demikian juga kegiatan-kegiatan fisik dengan memberikan pengobatan 

gratis dan bazar sembako yang bersifat positif. Penyuluhan pembangunan 

masyarakat di bidang Hankam Negara dilaksanakan di Sekolah Menengah 

Atas (SMAN) 01 Long Bagun, kepada pelajar dan guru-guru dan didukung 

sepenuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Long Bagun Ulu. 

c. Babinsa melatih satuan perlawanan rakyat dengan menerapkan kembali 

fungsi Wankamra/Hansip melalui kegiatan jaga malam dan melatih 

Anggota Pramuka panjat tebing yang dilaksanakan di Koramil/Long 

Bagun serta memberikan pelatihan bela diri di SMAN 01 Long Bagun. 

d. Pengawasan fasilitasi dan prasarana Hankam di pedesaan oleh Babinsa 

dilakukan melalui patroli di darat secara berkala, dengan menggunakan 

sepeda motor yang disediakan oleh pemerintah Desa Long Bagun Ulu 

untuk mendukung Babinsa dalam menjalankan tugas di lingkungan 

binaannya.  

e. Babinsa memberikan pelaporan secara berkala tentang kondisi sosial di 

pedesaan kepada Komandan Komando Rayon Militer/Long Bagun, guna 
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mengontrol kondisi sosial di wilayah binaannya. Dengan mendata jumlah 

penduduk di Desa Long Bagun Ulu dan juga melaporkan secara langsung 

kepada Komandan Komando Rayon militer/Long Bagun jika terjadi 

bencana alam, dan melaporkan kegiatan harian dalam melaksanakan 

pengawasan patroli di darat dengan menggunakan telpon saluler. 

Faktor Pendukung Babinsa dalam melaksanakan tugas meliputi faktor 

sosial masyarakat atau keadaan dilingkungan masyarakat dan keadaan 

dilapangan. 

1. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti semua kegiatan penyuluhan dan 

pelatihan, serta gotong royong yang Babinsa selenggarakan di desa. 

2. Peranti lunak yang meliputi : Buku-buku petunjuk, pembinaan teritorial 

yang digunakan Babinsa dalam pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah 

binaan desa, dan juga buku pelaporan yang digunakan Babinsa untuk 

mencatat laporan secara tertulis. 

3. Peranti keras yang meliputi : Sarana transportasi sepeda motor dan alat 

komunikasi telpon saluler serta sarana penunjang lainnya mendukung 

pelaksanaan tugas pembinaan teritorial terutama pada wilayah yang cukup 

luas serta kelancaran komunikasi dalam mendukung sistem pelaporan. 

Faktor penghambat yang Babinsa alami dalam melaksanakan tugas 

meliputi faktor sosial masyarakat atau keadaan lingkungan  masyarakat dan 

keadaan dilapangan. 

1. Kondisi cuaca yang buruk juga menjadi penghambat dalam  pelaksanaan 

tugas Babinsa. 

2. Kenakalan anak remaja yang mengkonsumsi “Minuman keras” (MIRAS) 

secara berlebihan yang membuat mereka kehilangan kesadaran dan 

bertindak diluar kendali yang mengganggu ketenangan masyarakat dalam 

wilayah pedesaan. 

3. Keterbatasan sarana yang tersedia di desa untuk memenuhi kebutuhan 

Babinsa dalam melaksankan kegiatan di desa, seperti belum tersedianya 

“Ketinting” (Perahu bermesin) untuk patroli di air, dan belum tersediannya 

PLN. 

4. Medan jalan yang ditempuh Babinsa dalam melaksanakan patroli, dan 

melaksanakan pelaporan secara face to face, kepada Komandan Komando 

Rayon Militer/Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu 

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis 

kemukakan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 

1. Pemerintah daerah dan Babinsa yang ada di wilayah binaan Babinsa perlu 

melakukan koordinasi secara bersama untuk mengatasi masalah kerusakan 

infrastruktur jalan di wilayah binaan Babinsa.  

2. Pentingnya pelaksanaan tugas Babinsa yang dilakukan dalam pengamanan 

wilayah yang memberikan pembinaan kepada masyarakat dan sangat 

penting diikuti oleh masyarakat dan dijadikan pengalaman pada saat 
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mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Babinsa di desa dalam wilayah 

binaanya. 

3. Pemerintah desa perlu memperhatikan dan memenuhi sarana yang di 

butuhkan Babinsa dalam menjalankan tugas/kegiatan dalam wilayah binaan 

Babinsa.  

4. Pemerintah desa juga diharapkan bisa membantu Babinsa dalam 

melaksanakan tugas pelaporan dalam mengontrol kondisi sosial lingkungan 

masyarakat dengan melaporkan segala kejadian yang mengganggu kondisi 

lingkungan masyarakat dalam wilayah binaan Babinsa. 
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