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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Bhabinkamtibmas di Kecamatan Beringin sangat penting dan

bermanfaat bagi terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif. Namun dalam

pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban, Bhabinkamtibmas masih mendapat

beberapa kendala sehingga perlu dilakukan suatu upaya yang efektif dalam

mengatasi kendala tersebut. Adapun kendala dan upaya yang terdapat dalam

pelaksanaan tugas oleh Bhabinkamtibmas di Kecamatan Beringin adalah sebagai

berikut :

1. Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam bertugas di Kecamatan

Beringin adalah terlihat dari dua aspek yaitu aspek lingkungan masyarakat

dan aspek kepolisian. Pertama, dari aspek lingkungan masyarakat yakni

kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas adalah masih rendahnya

kesadaran hukum dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sumber daya

manusia (SDM) yang rendah seperti halnya pendidikan yang mereka

miliki belum terlalu baik sehingga mereka masih kurang peduli akan

pentingnya menjaga keamanan. Masyarakat masih saja ada yang bersikap

acuh tak acuh akan kondisi kamtibmas di lingkungan tempat tinggalnya.

Selain itu, pemahaman masyarakat akan fungsi keberadaan

Bhabinkamtibmas masih rendah. Kedua, aspek kepolisian dimana

Bhabinkamtibmas masih menjalankan tugas rangkap yaitu bertugas di desa
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binaan dan juga masih harus bertugas di Polsek sehingga

Bhabinkamtibmas tidak berada seharian di desa binaannya.

2. Upaya Bhabinkamtibmas dalam mengatasi kendala tersebut adalah

melakukan pendekatan yang terstruktur kepada masyarakat yang

didampingi oleh perangkat desa dengan cara sering mengajak masyarakat

untuk berbincang-bincang sesuai waktu yang mereka miliki. Upaya

lainnya adalah sering mengajak masyarakat untuk ikut hadir dalam

kegiatan penyuluhan yang dilakukan di aula masing-masing Kantor

Kepala Desa. Melalui hal tersebut, muncul suatu pendekatan diri antara

masyarakat dengan Bhabinkamtibmas tersebut.  Dengan demikian dapat

terjalin suatu komunikasi yang lebih sering antara pihak Bhabinkamtibmas

dengan warga masyarakat sehingga pada akhirnya Bhabinkamtibmas dapat

mengetahui keluhan-keluhan dan informasi/laporandari masyarakat.

Sedangkan untuk mengatasi kendala dalam aspek tugas kepolisian,

Bhabinkamtibmas masih belum menemukan upaya untuk hal itu

dikarenakan hal tersebut berada di luar kewenangan mereka.

B. Saran

Demi terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat

(Kamtibmas) yang kondusif, maka saran yang ditujukan penulis adalah :

1. Untuk anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas di tiap-tiap desa dalam

Kecamatan Beringin agar  menjalankan tugas di desa binaannya semakin

efektif lagi demi terciptanya situasi Kamtibmas desa yang kondusif.

Bhabinkamtibmas perlu mengupayakan hal-hal baru dalam
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mengikutsertakan masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam berpartisipasi

menjaga keamanan dan ketertiban desa. Bhabinkamtibmas juga sangat

perlu meyakinkan masyarakat agar tidak terlalu takut dan segan jika ingin

melaporkan suatu hal atau keluhan.

2. Untuk warga masyarakat di tiap-tiap desa dalam Kecamatan Beringin

sudah seharusnya lebih peduli lagi akan keamanan desa. Masyarakat harus

berperan aktif lagi dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar.

Masyarakat juga perlu membantu Bhabinkamtibmas dalam hal siskamling

dan gotong royong demi keamanan dan ketertiban di desa. Masyarakat

tidak perlu terlalu takut dam segan yang berlebihan pada

Bhabinkamtibmas jika ingin memberi informasi atau laporan terkait suatu

hal karena Bhabinkamtibmas juga sangat perlu mendapat informasi dari

masyarakat.


