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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Simpulan 

Melihat hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis teliti dan 

kembangkan, ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis uraikan sebagai 

berikut : 

5.1.1  Simpulan Umum  

Melalui pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas di lingkungan 

Desa Pakemitan yang erat kaitannya terhadap masyarakat untuk 

menciptakan situasi dan kondisi Kamtibmas yang lebih baik melalui 

program pemolisian masyarakat (Polmas) sebagai pedoman yang harus 

dilaksanakan oleh anggota POLRI Bhabinkamtibmas dalam setiap 

kegiatan yang dilaksanakan. Sambang atau kunjungan 

Bhabinkamtibmas di lingkungan desa kepada masyarakat merupakan 

suatu cara yang ditempuh oleh anggota kepolisian Bhabinkamtibmas 

untuk mencegah atau deteksi dini terhadap kemungkinan yang akan 

terjadi seperti gangguan Kamtibmas. Selain itu Bhabinkamtibmas 

berusaha membangun kemitraan dengan aparat Pemerintah Desa 

(Kepala Desa), Babinsa, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat 

yang ada di Desa Pakemitan.  

Salah satu bukti kesuksesan proses Bhabinkamtibmas yang 

ditunjukkan melalui kegiatan Bhabinkamtibmas di lingkungan Desa 

Pakemitan. Eksistensi Bhabinkamtibmas memberikan manfaat melalui 

gerakan sosialnya bagi masyarakat seperti membantu menyelesaikan 

permasalahan warga masyarakat Desa Pakemitan melalui mediasi dan 

negosiasi. Contoh lain dari kesuksesan Bhabinkamtibmas adalah 

Bhabinkamtibmas dapat menumbuhkan atau mendorong kesadaran 

masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan yang kondusif di 

lingkungan desa atau kampung yang ada di Desa Pakemitan 

Kecamatan Cikatomas seperti dalam kegiatan Siskamling.  
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Meskipun demikian, namun pada prakteknya dalam mencegah 

terjadinya gangguan Kamtibmas di lingkungannya, Bhabinkamtibmas 

dirasakan kurang peka dan kurang maksimal sehingga permasalahan 

yang timbul tidak terantisipasi lebih awal terhadap permasalahan yang 

terjadi, keterlibatan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat hadir 

setelah gangguan itu muncul, ada laporan dari warga, baru 

Bhabinkamtibmas melakukan koordinasi dan penanganan perkara. 

Selain itu, kunjungan yang dilakukan Bhabinkamtibmas ke tiap dusun 

di Desa Pakemitan masih belum secara rutin dilakukan. 

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa peran Bhabinkamtibmas di 

lingkungan Desa Pakemitan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat menjalankan peranannya melalui sambang 

langsung dengan warga masyarakat untuk membangkitkan partisipasi 

masyarakat dalam Kamtibmas.  

 

5.1.2  Simpulan Khusus 

Secara khusus berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan 

terhadap peran Bhabinkamtibmas Desa Pakemitan, terdapat beberapa 

kesimpulan khusus, antara lain : 

a. Peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan 

ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas 

Kabupaten Tasikmalaya yaitu: Bhabinkamtibmas melakukan 

sambang silaturahmi ke warga masyarakat Desa Pakemitan atau 

program door to door system. Kegiatan tersebut dilakukan di mana 

saja, tidak harus bertempat di rumah, bisa juga dilakukan di warung, 

di toko-toko dan lain-lain. Bhabinkamtibmas dalam keterlibatannya 

melakukan patroli, sosialisasi, serta koordinasi. Adapun ketika ada 

laporan dari warga masyarakat tentang Kamtibmas, 

Bhabinkamtibmas merespons dan berusaha menyelesaikan perkara 

tersebut. Lebih lanjut peran Bhabinkamtibmas menghimbau kepada 

masyarakat untuk menjaga kerukunan antar warga serta potensi 

ganggguan keamanan di lingkungan.  
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Tindakan Bhabinkamtibmas ketika menemukan gangguan 

Kamtibmas dengan melakukan konsultasi atau melaporkan hal 

tersebut kepada pimpinan satuan atas untuk meminta saran, 

masukan dan petunjuk dari pimpinan. Adapun untuk 

penyelesaiannya bila kasusnya tergolong dalam (kasus ringan) 

Bhabinkamtibmas melakukan mediasi dan negosiasi. Selain itu, 

gangguan Kamtibmas (kasus berat) yang terjadi di Desa Pakemitan 

seperti pertikaian antar warga masyarakat, pencurian hewan ternak, 

perkelahian antar remaja, minum-minuman alkohol/miras, 

pertikaian antar warga masyarakat, pencurian hewan ternak, 

Curanmor.  

b. Hubungan antara Bhabinkamtibmas dengan Pemerintah Desa, 

Babinsa, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan 

ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas 

Kabupaten Tasikmalaya yaitu: Bhabinkamtibmas membangun 

sinergitas di lingkungan desa dengan cara melakukan langkah-

langkah tiga pilar desa yaitu Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, dan 

Babinsa. Selain itu, menerapkan pemolisian masyarakat (Polmas) 

kepada masyarakat di Desa Pakemitan. Melakukan pendekatan atau 

dialog kepada warga  masyarakat serta mengajak bersama-sama 

menjaga Kamtibmas. Lebih lanjut, koordinasi dengan pihak-pihak 

terkait baik pemerintah desa, Babinsa, dan tokoh masyarakat di 

Kantor Desa perihal Kamtibmas di lingkungan desa.  Hubungan 

atau kerja sama yang dilakukan Bhabinkamtibmas terhadap 

masyarakat di lingkungan desa dalam lingkup menjaga keamanan 

lingkungan masing-masing. Sedangkan Bhabinkamtibmas masih 

kurang inten dalam komunikasi dengan masyarakat desa di tiap 

dusun.  

c. Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam mengatasi 

masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan 

Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya ada 2 (dua) macam 

baik secara internal maupun ekternal yaitu: 1) Dari Internal;  
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Keterbatasan personil Bhabinkamtibmas yang kadang melakukan 

pembinaan terhadap desa lain yang ada di Kecamatan Cikatomas. 

Selain itu, kemampuan personil dalam memecahkan masalah, 

keterbatasan pasilitas, dan personil Bhabinkamtibmas yang 

berdomisi di luar Desa Pakemitan. 2) Dari Eksternal; Berkaitan 

dengan karakteristik masyarakat, kultur, politik, sosial budaya, dan 

keamanan. Lebih lanjut, lingkungan pergaulan seperti lingkungan 

keluarga, sekolah, masyarakat serta  tingkat kesadaran hukum 

masyarakat, dan globalisasi yang turut mempengaruhi pola 

kehidupan masyarakat.  

Adapun mengenai kendala untuk mengatasinya 

Bhabinkamtibmas melakukan patroli dialogis, sambang, melakukan 

komunikasi rutin, koordinasi secara terus menerus dengan semua 

pihak baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat di 

Desa Pakemitan. 

 

5.2  Implikasi 

Penelitian menimbulkan beberapa implikasi. Implikasi ini merupakan 

hubungan yang termasuk dalam penelitian dan tersimpul dalam bagian 

sebelumnya, namun tidak dinyatakan secara jelas. Adapun implikasi dari 

penelitian ini ialah : 

a. Pentingnya peran Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat, sebab dari 

pergerakan Bhabinkamtibmas di lingkungan desa mampu merangsang 

masyarakat untuk terlibat dan berkontribusi aktif dengan ikut ambil bagian 

dalam memelihara Kamtibmas serta dapat mewujudkan kepentingan 

nasional.  

b. Pentingnya pemolisian masyarakat (Polmas) dalam pembangunan 

masyarakat dapat terlihat dari hasil penelitian ini yang menunjukan bahwa 

Bhabinkamtibmas mampu merangsang paham masyarakat akan arti 

pentingnya keamanan dan ketertiban di masyarakat, rasa persatuan, dan 

spirit kebersamaan. 
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c. Pemolisian masyarakat yang mengintegrasikan strategi polisi atau 

Bhabinkamtibmas dengan bersama-sama antara polisi Bhabinkamtibmas 

dan masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan sosial 

masyarakat dapat menjadi wahana pengembangan Bhabinkamtibmas dan 

masyarakat menjadi warga masyarakat atau polisi sipil yang baik.  

 

5.3  Rekomendasi 

 Bertolak dari kesimpulan dan implikasi tersebut, pada bagian ini akan 

dirumuskan beberapa rekomendasi berkaitan dengan kajian tentang peran 

Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di 

Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas. Rekomendasi yang dimaksud 

ditujukan kepada beberapa pihak yang memiliki perhatian yang besar dalam 

menumbuh kembangkan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan 

dan ketertiban masyarakat, yaitu :  

5.3.1 Bagi Bhabinkamtibmas; 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi atau 

saran untuk Bhabinkamtibmas bahwa : 

a. Hendaknya sambang Bhabinkamtibmas lebih rutin lagi ke setiap 

dusun yang ada di Desa Pakemitan seperti sambang dilakukan bila 

perlu setiap hari atau seminggu sekali untuk mengetahui situasi 

kondisi masyarakat.  

b. Hendaknya Bhabinkamtibmas juga lebih aktif dalam mendengar 

aduan serta keluhan masyarakat yang terkait dengan gangguan 

Kamtibmas. 

c. Kerja sama antara pihak kepolisian Bhabinkamtibmas dan 

masyarakat lebih ditingkatkan agar berbagai bentuk gangguan 

Kamtibmas yang ada dapat dicegah secara dini. Kerja sama tersebut 

dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk 

menggalakan ronda malam atau Siskamling. Selanjutnya Patroli 

malam harus ditingkatkan dengan atensi menyasar komplek 

pertokoan, pasar, pemukiman penduduk dan daerah perkumpulan 

anak remaja. 
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d. Harus lebih ditingkatkan untuk melakukan himbauan kepada warga 

masyarakat salah satunya dengan cara memasang sepanduk/ banner 

di tempat-tempat yang strategis seperti; dibentangkan di pinggir 

jalan, pasar, bank, tempat perbelanjaan atau toko-toko agar warga 

dapat melihatnya dan mengetahuinya.  

e. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan petugas Bhabinkamtibmas 

dalam melakukan kegiatan perlu ditingkatkan dengan menambah 

peralatan yang mendukung seperti alat komunikasi, kendaraan 

bermotor untuk menjangkau dusun-dusun yang ada di Desa 

Pakemitan maupun perlengkapan lainnya. Anggaran khusus 

diberikan guna mendukung petugas Bhabinkamtibmas di lapangan. 

f. Selain itu, pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat 

(FKPM) diperlukan di lingkungan Desa Pakemitan, supaya 

masyarakat ketika menemukan masalah sosial atau Kamtibmas dapat 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan 

Desa Pakemitan. 

5.3.2 Bagi Pemerintah Desa;   

Dalam hal ini adalah para pengambil kebijakan di lingkungan 

Desa Pakemitan, khusus yang terlibat dalam pengembangan masyarakat 

desa agar dalam melakukan pengembangan masyarakat dilakukan 

dengan mempertimbangkan upaya penguatan Kamtibmas di lingkungan 

desa sebagai bentuk pemupukan rasa saling menjaga, paham kondisi 

sosial masyarakat, menumbuhkan semangat di dalam Kamtibmas di 

lingkungan desa dan untuk setiap warga masyarakat. 

5.3.3 Bagi Babinsa (Koramil); 

Dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa Babinsa sebagai 

patner Bhabinkamtibmas di lingkungan desa harus terus mendukung  

upaya yang dilakukan satu sama lain agar tetap kokoh dan terjaga 

keamanan di lingkungan Desa Pakemitan. Serta pertemuan antara pihak 

Babinsa dan Bhabinkamtibmas bila perlu harus lebih rutin lagi. 
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5.3.4 Bagi Masyarakat Desa; 

 Bagi masyarakat, rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti 

adalah harus bersatu padu dengan Bhabinkamtibmas, karena pihak 

kepolisian merupakan mitra yang baik untuk masyarakat dalam 

mencegah dan menanggulangi kriminalitas di lingkungan masyarakat. 

Masyarakat di tiap-tiap dusun di Desa Pakemitan Kecamatan 

Cikatomas seharusnya lebih peduli lagi akan keamanan di lingkungan 

desa. 

5.3.5 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan; 

a. Diharapkan dapat mengembangkan proses pembelajaran mahasiswa 

terkait keilmuan polisi Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat. 

b. Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian yang 

selanjutnya. 

c. Diharapkan dapat menjadi sumber literasi dan digunakan oleh 

mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan. 

d. Diharapkan menjadi kajian tentang Community Policing (pemolisian 

masyarakat) utamanya dalam Pendidikan Kewarganegaraan ditengah 

masyarakat (citizenship education) bisa lebih ditingkatkan sebagai 

bagian dari sumbangsih keilmuan lembaga akademis. 

5.3.6 Bagi Peneliti Selanjutnya; 

Yang memiliki keterkaitan dan keinginan untuk mengkaji peran 

Bhabinkamtibmas dalam menjaga Kamtibmas, direkomendasikan untuk 

melakukan pengkajian mendalam terhadap kegiatan sosial 

Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat/desa dalam membangun 

kesadaran masyarakat serta pentingnya Bhabinkamtibmas bagi 

masyarakat di era milenia saat ini. Disamping itu, menggunakan metode 

penelitian lainnya seperti studi kasus dalam kualitatif guna 

memperdalam temuan penelitian. 

 


