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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Desa Sidoluhur 

1. Sejarah Desa Sidoluhur 

Desa Sidoluhur merupakan Desa yang terletak di kecamatan godean 

kabupaten sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini berdiri 

pada tanggal 5 Desember 1946 sesuai maklumat guburnur Yogyakarta. Pada 

awal mulanya terdapat tiga Desa yang menjadi satu dan berdirilah Desa 

Sidoluhur. Ketiga Desa atau kelurahan tersebut adalah : 

A. Bekas Kelurahan Berjo 

Terdapat Pedukuhan : 

a. Sokonilo 

b. Berjo kulon 

c. Berjo wetan 

d. Berjo kidul 

e. Ngabangan 

f. Jowah 

g. Pandean 

Nama Lurah atau kepala Desa : Harjo werdoyo 

Lokasi Balai Kelurahan : Pekarangan Milik Alm. Suratal suwito marto wiratno 
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B. Bekas kelurahan Krajan 

Terdapat Pedukuhan : 

a. Kunden 

b. Gatak 

c. Dadapan 

d. Krajan 

Nama Lurah atau Kepala Desa : Wignyo Sudarmo 

Lokasi balai Kelurahan : Pendopo milik keluarga Bapak J. Basuki widodo W.S 

C. Bekas Kelurahan Tebon 

Terdapat Pedukuhan : 

a. Tebon 

b. Serangan 

c. Kragilan 

d. Pirak Mertosutas 

Nama Lurah atau Kepala Desa : Seco Sudarmo 

Lokasi balai Kelurahan : Pendopo hak milik keluarga Bapak Kardono Pirak 

mertosutan. 

 Setelah menjadi satu Desa yaitu Desa Sidoluhur kepala Desa di 

jabat oleh bapak Wignyo Sudarmo pada tahun 1946 – 1976, Kedua oleh 

Bapak J. Basuki Wignyosudarso pada tahun 1976 – 1996, Ketiga oleh Bapak 

Drs. Sulistyo Budhi pada tahun 1996 – 1997, Keempat Oleh Bapak H.M 
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Suwardi pada tahun 1997 - 2005, Kelima Oleh Bapak Hernawan Zudanto, 

S.E pada tahun 2007 – Sekarang. Setelah menjadi Desa Sidoluhur maka 

penyelenggaraaab pemerintahannya terdapat pada dusun ngabangan yaitu 

tanah yang di gunakan hasil lelang dari hak milik Harjo Suwarno Jogooyo 

Bekas kelurahan Berjo43. 

Sebagai rencana pengbangunan menengah Desa, maka seluruh 

rencana program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara bertahap 

dan terus menenrus dan sanggup mencapai visi misi Desa Sidoluhur itu 

sendiri. 

Isi misi Desa Sidoluhur merupakan visi misi calon terpilih dan 

diintegrasikan dengan keinginan masyarakat Desa. Dimana dilakukan secara 

partisipatif mulai dari tingkat padukuhan sampai di tingkat Desa. 

VISI 

“Terwujudnya Masyarakat Sidoluhur Yang Sejahtera dan Mandiri” 

MISI 

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik untuk dapat 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, 

pembina generasi muda serta berbudaya. 
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3. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam segala bidang 

kemasyarakatan. 

4. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 

5. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana daln lingkungan hidup44. 

Pemerintahan Desa Sidoluhur untuk meccapai visi dan misinya, 

Pemerintahan Desa Sidoluhur menegaskan cara dan upaya untuk cisi tercapai 

melalui misi yang ada dengan beberapa kegiatan yang didasari oleh misi. 

Dari misi pertama yang berbunyi meningkatkan tata kelola 

pemerintahan desa yang baik untuk dapat memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat membuat kegiatan 45: 

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparat Desa 

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi Pemerintah Desa 

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat Pemerintahan Desa 

4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa 

5. Menngkatkan pelayaan administrasi kependudukan 

6. Meningkatkan ketertiban pemanfaatan tanah dan administrasi pertanahan 

7. Meningkatkan kerukunan masyarakat, tingkat keamanan setra ketertiban 

masyarakat desa 

8. Meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan masyarakat untuk 

penanggulangan bencana. 
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Dari Misi kedua yang berbunnyi meningkatkan kualitas pelayanan 

pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, pembinaan generasi muda serta 

budaya membuat kegiatan 46: 

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa 

2. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat desa 

3. Meningkatkan peran generasi peran generasi muda dan prestasi olahraga 

4. Meningkatkan pelestarian budaya dan tradisi yang ada. 

Dari misi ketiga Desa Sidoluhur yang berbunyi meningkatkan 

pemberdayaan dan peran perempuan dalam segala bidang masyarakat 

membuat kegiatan 47: 

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak 

2. Meningkatkan peran serta permpuan dan anak. 

Dari misi ke empat Desa Sidoluhur yang berbunyi  meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan membuat 

kegiatan48 : 

1. Meningkatkan ketahanan pangan dari sektor pertanian dan perkebunan 

terpadu 

2. Meningkatkan kesejahteraan petani 

3. Mengembangkan dan memberdayakan sentral industri yang ada 

4. Meningkatkan perekonomian warga 
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Dari misi ke lima Desa Sidoluhur yang berbunyi meningkatkan 

pengelolaan sarana prasarana dan lingkungan hidup maka membuat 

kegiatan49 : 

1. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana irigasi 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana pemukiman 

5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini 

6. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan 

7. Meningkatkan  

Desa Sidoluhur merupakan Desa yang bisa dibilang sangat luas 

karena mempunyai lima belas dusun. Yang setiap dusunnya dipimpin oleh 

Kepala Dusun yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.  Dan 

kepala Desa dibantu perangkat pemerintahan Desa. 

Tabel 1 : Struktural Pemerintahan Desa Sidoluhur 

No Nama Jabatan 

1 Hernawan Zudanto, S.E Kepala Desa 

2 Fajar Nugroho, S.P Sekertaris Desa 

3 Adi Arya Pradana, S.E KASI Pemerintahan 
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4 Nur Hidayat KASI Kesejahteraan 

5 Subawa KASI Pelayanan 

6 Drs. Priyo, S.BS KAUR Keuangan 

7 Eko Yulianto KAUR Tata Usaha dan Umum 

8 Fedika Arga Rengga, S.Pd Kaur Perencanaan 

Sumbe : http://www.Sidoluhur.Desa.id/statis-7/perangkat-Desa.html 

Tabel 2 : Daftar Nama Dusun dan Kepala Dusun Desa Sidoluhur 

No Dusun Kepala Dusun 

1 Sokonilo Muryono 

2 Berjo Kulon Sugiharto 

3 Berjo Kidul Nasir 

4 Berjo Wetan Tri Santoso 

5 Ngabangan Jalu P 

6 Jowah Muh Asmadi 

7 Pandean Basiran 

8 Kunden Purwata 

9 Gatak Kuswanto 

10 Dadapan Widiarta 

11 Serangan Suratiman 

12 Mertosutan Arif Darmawan, S.Pd. 

13 Tebon Suyadi 

14 Kragilan Suratman 
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15 Krajan Purdiyanto 

Suber : http://www.Sidoluhur.Desa.id/statis-7/perangkat-Desa.html 

2. Luas Wilayah Desa Sioluhur 

Desa Sidoluhur mempunyai luas 489,340 ha dengan ketinggian 113 

mdpl. Desa Sidoluhur sebelah utara berbatasan dengan Desa Margoluwih 

Kecamatan Seyegan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidorejo 

Kecamatan Godean, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumbersari 

Kecamatan Moyudan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Sidoagung Kecamatan Godean50. 

3. Kondisi Masyarakat Desa Sidoluhur 

Penduduk Desa Sidoluhur berdasarkan data Profil Desa Tahun 2011 

berjumlah 10.407 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 5.109 jiwa dan 

penduduk perempuan 5.298 jiwa. Kepadatan penduduk adalah perbandingan 

antara jumlah penduduk disuatu wilayah dengan luas wilayah tersebut. 

Dengan kepadatan penduduk sekitar 2127 jiwa per km251. 

Dengan banyaknya penduduk di kawasan Sidoluhur membuat 

pemikiran masyarakat yang beraneka ragam. Untuk pemikiran tentang hukum 

masyarakat Sidoluhur dinilai kurang karena kebanyakan masyarkaat 

Sidoluhur hanya menyandang lulusan terakhir SMA dan mempunyai latar 
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belakang pekerjaan yang berbeda beda. Ini semua dapat di buktikan dari arsip 

yang dimiliki oleh kelurahan atau Desa Sidoluhur tahun 2011. 

Tabel 3 : Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat Sidoluhur 

No Pendidikan Jumlah presentase 

1 Tidak sekolah 442 4,07 

2 Taman kanak kanak 526 4,8 

3 Sekolah Dasar 3.187 29,4 

4 Sekolah Menengah Pertama 2.589 23,9 

5 Sekolah Menengah Atas 2.809 25,9 

6 Diploma 1.082 9,9 

7 Sarjana 205 1,9 

Jumlah 10.840 100.00 

 Sumber : Arsip Desa Sidoluhur 2011 

Tabel 4 : Daftar Pekerjaan Masyarakat Sidoluhur 

No Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase 

1 Petani 530 10,01 

2 Buruh tani 679 12,83 

3 Pegawai swasta 779 14,71 

4 Pegawai negeri 371 7 

5 Pedagang 1.151 21,74 

6 POLRI/ ABRI 90 1,70 
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7 Pensiunan 657 12,41 

8 Pertukangan 158 2,98 

9 Lain-lain 879 16,60 

Jumlah 5294 100.00 

Sumber : Arsip Desa Sidoluhur Tahun 2011 

 Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

terakhir dan pekerjaan masyarakat setempat. Jadi masyarakat Sidoluhur untuk 

kesadaran hukumnya masih kurang. Menurut bapak Adi Arya Pradana yang 

menjabat sebagai KASI pemerintahan Desa Sidoluhur mengatakan bahwa 

untuk masyarakat Sidoluhur masih kurang dalam hal kesadaran hukum, bisa 

dibilang 60% - 70% masyarakat Sidoluhur belum sadar akan hukum. Di 

samping itu masyarakat Sidoluhur masih kurang singkron dengan apa hukum 

yang berlaku pada saat ini. Akan tetapi jika masyarakat sudah tau akan 

hukum yang berlaku masyarakat Sidoluhur akan berusaha untuk 

mematuhinya52. 

Hal itu juga dibenarkan oleh bapak bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur 

yaitu Bapak Mismani, Beliau mengatakan bahwa masyarakat Desa Sidoluhur 

itu kebanyakan merupakan pembuat genteng sehingga kurang mengerti akan 
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hal tentang hukum. Namun jika mereka sudah di beri tahu maka mereka akan 

mematuhi hukum yang berlaku53. 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat di benarkan bahwa mayoritas masyarakat 

Desa Sidoluhur masih kurang untuk kesadaran hukumnya. Itu semua 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka dan pekerjaan mereka yang 

merupakan bukan dalam bidang hukum. 

 Mayarakat Sidoluhur memiliki kesadaran hukum yang rendah dikarenakan 

pengetahuannya yang kurang tentang hukum. Jika mereka sudah mengerti 

dan memahami peraturan atau hukum yang berlaku. Maka masyarakat 

Sidoluhur bisa mematuhi hukum yang berlaku. 

 Selain itu masyarakat yang mengerti sedikit tentang hukum. Masih belum 

singkron tetang hukum yang berlaku dengan apa yang dipikirannya. Jadi 

masih harus ada orang yang mengerti akan hukum untuk meluuskan 

semuanya. Supaya terjadi singkronisasi hukum yang berlaku dan pemikiran 

masyarakat Sidoluhur tentang Hukum yang berlaku. 

B. Sinergitas Yang Terjalin Antara Bhabinkamtibmas dan Perangkat Desa 

Desa Sidoluhur Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat  

Bhabinkamtibmas merupakan seorang polisi yang ditugaskan disetiap 

Desa atau kelurahan. Bhabinkamtibmas di tugaskan di Desa atau kelurahan 

untuk menjadi garda terdepan kepolisian untuk mensosialisasikan semua 

hukum yang berlaku. 
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Bhabinkamtibmas di Desa Sidoluhur yaitu Bapak Mismani yang 

diberi tugas atau dilantik menjadi bhabinkamtibmas mulai tahun 1997 oleh 

Kapolres Sleman. Bhabinkamtibmas sendiri bertanggung jawab kepada 

kepala satuan BINMAS dan Kepala kepolisian Sektor. Jadi di sini Bapak 

Bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur yaitu Bapak Mismani Bertanggung jawab 

langsung oleh Kepala BINMAS polsek Godean dan Kapolsek Godean54. 

Dikarenakan setiap Desa memiliki permasalahannya sendiri dan latar 

belakang masyrakat yang berbeda beda maka Bhabinkamtibmas juga 

memiliki peran yang berbeda beda di setiap Desa atau kelurahannya. 

Karena masyarakat Desa Sidoluhur yang kondisi masyarakatnya 

kurang mengerti akan hukum dikarenakan kurangnya pengetahuan. Maka 

Bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur memiliki peran yang sangat pokok di 

urusan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Sidoluhur. 

Selain itu untuk menunjang kinerjanya Bhabinkamtibmas bersinergi 

dengan berbagai elemen masyarakat seperti Pemerintahan Desa, FKPM, 

Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna, dan Aparat desa. 

1. Sinergitas dengan Pemerintahan Desa 

Sinergitas dengan pemerintah desa dengan melakukan rapat rutin 

setiap hari kamis untuk menemukan masalah dan menentukan pemecahan 

masalah yang dipikirkan bersama-sama dengan Kepala Desa dan Jajarannya, 

Bhabinkamtibmas, Kepala Dusun. 
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Selain itu sinergitas dengan pemerintahan desa Bhabinkamtibmas 

melakukan komunikasi dengan intensif dan jika ada laporan permasalahan 

maka Bhabinkamtibmas dan perangkat desa bersama sama melakukan 

musyawarah untuk  menentukan poin poin yang menjadi keputusan dan 

berlaku saat itu juga. 

Membentuk sinergitas antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat Desa 

Sidoluhur maka membentuk wadah suatu perkumpulan untuk menunjang 

perannya. Bhabinkamtibmas memiliki Forum Kemitraan Pemolisian 

Masyarakat atau disingkat FKPM yang dimana di dalam perkumpulan 

tersebut membantu tugas Bhabinkamtibmas terkait dengan masalah yang 

dirasakan oleh masyarakat Desa Sidoluhur. FKPM di Desa Sidoluhur di 

bentuk langsung oleh Bhabinkamtibmas dan di ikuti oleh masyarakat Desa 

Sidoluhur. 

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum Bhabinkamtibmas juga 

sering mengingatkan kepada setiap Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala dusun 

untuk terus melakukan sosialisasi mengenai hukum. Selain itu juga membuat 

rambu rambu tentang hukum. Dan tidak lupa Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, 

dan KASI pemerintahan melakukan patroli sebulan sekali. 

Ada konsep dari KASI pemerintahan untuk menyelesaikan masalah 

dengan cara jika ada laporan dari masyarakat tentang suatu masalah. Maka 

Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, RT, RW, kepala Dusun, Kasi Pemerintahan, 

dan kepala Desa kumpul dan menjadi pengadil tingkat Desa. Dan jika sudah 

menjadi kesepakatan maka keputusan tersebut yang berlaku. 
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Seperti yang dikatakan sewaktu wawancara “ kita mempunyai konsep 

tentang jika ada masalah dengan masyarakat, terlepas dari itu masalah 

apapun. Jadi jika ada masyarakat yang melapor kesini dan meminta bantuan 

untuk menyelesaikan masalahnya maka kami dari RT sampai kepala Desa 

membuat suatu forum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan jika sudah 

mempunyai keutusan maka keputusan itu yang berlaku”55. 

2. Sinergitas dengan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat 

Dalam Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Sinergitas atau seing 

disebut FKPM Bhabinkamtimas sangat baik. Karena Bhbinkamtibmas 

merupakan pembina dari FKPM. Pembinaan yang dilakukan oleh 

Bhabinkamtias dengan cara terjun langsung disaat ada pertemuan yang 

diselenggarakan oleh FKPM. 

Tugas dari FKPM itu sendiri adalah menyelesaikan laporan masyalah 

yang diajukan oleh masyarakat Desa Sidoluhur. Jika ada masalh masuk maka 

FKPM mebuat forum unruk menyelesaikan masalah dengan melibatkan 

Bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur selaku Pembina FKPM. 

3. Sinergitas dengan Tokoh Agama 

Sinergitas Bhabinkamtibmas dengan tokoh agama di Sidoluhur 

berkesan tidak rumit karana keadaan geografi dan masyarakat sidoluhur yang 

mayoritas beragama Islam dan di Desa Sidoluhur sendiri hanya ada beberapa 

Masjid dan tidak ada tempat ibadah agama lain. 
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Jadi sinergitas yang terjalin antara Bhabinkamtibmas dengan Tokoh 

Agama Desa Sidoluhur hanya terjadi jika ada Hari besar islam dan jika dari 

Tokoh Agama tersebut membuat acara pengajian akber. Bhabinkamtimas 

disini bersinergi dengan Tokoh Agama untuk melakukan pengamann selama 

acara tersebut berlangsung. 

4. Sinergitas dengan Karang Taruna 

Sinergitas Bhabinkamtibmas dan Karang Taruna Desa Sidoluhur 

dengan membentuk berbagai wadah belajar. Yaitu wadah belajar tentang 

keamanan lingkungan yang dinamai Karang Taruna Kamling dan wadah 

belajar tengtang NARKOTIKA dan MADAT di berinama GRANDMAT. 

Di dalam GRANDMAT ini terdiri dari masyarakat Sidoluhur, 

Bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur, Babinsa Desa Sidoluhur, KASI 

Pemerintahan Desa Sidoluhur, BNN Sleman, Dinas Sosial kabupaten Sleman, 

Pemakai yang sudah sadar, dll. 

Untuk malah keamanan lingkungan Bhabinkamtibmas menjadi 

pembina dan mengarahkan Karang Taruna agar bersedia mengamankan 

lingkungan dengan cara Ronda Malam. Selain itu dalan Karang taruna 

Kamling juga sering melakukan penyuluhan tentang pentingnya keamanan 

lingkungan. 

5. Sinergitas denga Aparat Desa 

Bhabinkamtibmas bersinergi dengan Aparat Desa (LINMAS) dengan 

bersama sama mewujutkan Desa Sidoluhur yang aman tentran dari berbagai 

masalah lingkungan. Selain itu juga bersinergi dalam setiap acara yang 
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dilakukan diwilayah Desa Sidoluhur untuk mengamankan dan memperlancar 

jalannya acara. 

Bahwa dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dalam 

perannya menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, baik preentif, 

preventig maupun upaya penyelesaian permasalahan yang timbul 

dimasyarakat. Bhabinkamtibmas selalu membina sinergitas kemitraan yang 

melibatkan unsur pemerintahan desa, FKPM, Ormas, Tokoh agama, Karang 

taruna, dan aparat desa diantaranya melalui forum komunikasi kamisan yaitu 

pertemuan yang diadakan setiap hari kamis di balai Desa Sidoluhur. 

Dalam forum tersebut dapat digali permasalahan permasalahan apa 

saja yang terjadi di masyarakat, kemudian permasalahan tersebut 

permasalahan tersebut akan dibahas dan dicari soludi bersama agar 

masyarakat yang mengalam atau menghadapi permasalahan hukum dapat 

diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan tidak harus melalui 

pengadilan atau jalur hukum. 

Bahwa dalam perannya sebagai Bhabinkamtibmas dalam forum 

kamisan tersebut juga sering digunakan untuk menyampaikan aturan Undang-

Undang yang ada. Dengan harapan untuk menambah wawasan hukum kepada 

unsur Pemerintah Desa, FKPM, Ormas, Tokoh Agama, Karang Taruna, dan 

Aparat Desa yang hadir dalam forum tersebut. Dengan harapan agar 

kemudian disosialisasikan kepada masyarakat di Dusun masing masing. 

Sehingga akan tercapailah masyarakat  Sidoluhur yang sadar akan hukum. 
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Dalam perjalannya semua forum atau perkumpulan yang dibuat oleh 

Bhabinkamtibmas maupun dari luar sekarang sering vakum. Kevakuman 

tersebut dikarenakan kurangnya bimbingan yang dilakukan oleh pembuat 

forum itu sendiri. Yang kesannya hanya membuat forum dan terus ditinggal 

tanpa pengawasan. Seperti yang dikatakan oleh Adi Arya Pradana S.E KASI 

pemerintahan Desa Sidoluhur yang mengatakan untuk FKPM dulu pernah 

ada dan sekarang vakum, bukan hanya FKPM semua yang dulu dibentuk oleh 

pemerintahan luar sering vakum dikarenakan dari pihak terkait kurang adanya 

kontrol dan kurng spesifik dan untuk tugasnya sering berbenturan56. 

Untuk masa kerja bhabinkamtibmas adalah 24 jam. Jadi dimana 

terdapat suatu peristiwa yang terjadi di kawasan Sidoluhur bhabinkamtibmas 

harus siap setiap saat. 

Selaian peran-peran diatas bhabinkamtibmas juga bisa menjadi 

mediator tentang suatu masalah yang terjadi di Desa Sidoluhur. Dengan artian 

jika ada suatu laporan masalah dari masyarakat Sidoluhur bhabinkamtibmas 

melakukan musyawarah dengan pihak pihak terkait untuk menuju 

kesepakatan yang terbaik dan tidak merugikan para pihak. Seperti yang 

dikatakan Bapak mismani bawasannya Bhabinkamtibmas itu polisi dari 

Polsek akan tetapi tugas dilapangan berbeda deangan polisi di polsek. Jika 

polisi di polsek menangkap penjahat untuk dipidanakan, namun jika 
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bhabinkamtibmas itu melakukan musyawarah supaya terjadi kesepakatan 

damai dan masalah tidak berkepanjangan57. 

Peran bhabinkamtibmas yang begitu pokok dalam mewujutkan 

masyarakat akan sadar hukum belum begitu dirasakan secara menyeluruh 

oleh masyarakat Sidoluhur. Karena kurangnya sosialisasi atau kurangnya 

acara yang dilakukan oleh bhabnkamtibmas untuk melakukan sosialisasi 

bahwa pentingnya hukum bagi masyarakat. Acara acara yang dilakukan saat 

ini masih tersentral di balai Desa sehingga masih kurang menyeluruh ke 

setiap kalangan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu 

masyarakat Desa Sidoluhur yaitu saudara Galih Rizal Basroni, dia 

mengatakan bahwa dia kurang merasakan apa yang dilakukan oleh 

bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur. Karena sosialisasi-sosialisasi yang 

dilakukan hanya terpusat di balai Desa dan kurang turun kebawah atau 

menyambangi kesetiap dusun58. 

Sinergitas merupakan hal yang tidak bisa diremehkan dalam membuat 

suatu peran menjadi berjalan lebih baik. Sinergitas juga bisa membuat lebih 

ringan apa yang kita kerjakan. Bisa membuat lebih baik pula yang kita 

kerjakan karena tertolong oleh orang lain yang mungkin mempunyai 

kelebihan dari pada kita. 
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Sinergitas antara bhabinkamtibmas dan perangkat Desa memang 

menjadi hal yang harus di lakukan supaya bisa mewujutkan masyarakat Desa 

yang paham dan sadar akan hukum. Sinergitas yang terjalin harus sangat erat 

dan harus dalam hal kebaikan. Supaya memang jelas jelas membantu akan 

tujuan yang bagus. 

Sinergitas Bhabinkamtimas dan Perangkat Desa Sisoluhur Selama ini 

masih baik. Seperti yang dikatakan bapak mismani “bhabinkamtimas itu 

ibarat jarum jatuh tahu” dengan artian setiap kejadian yang terjadi di Desa 

Sidoluhur bhabinkamtibmas tahu. Karena terjalinnya suau sinergitas yang 

baik dari RT, RW dan Dusun dalam membangun Keamanan di setiap 

dusun59. 

C. Peran Bhabinkamtibmas Dalam menyelesaikan Masalah Di Desa 

Sidoluhur 

Bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur untuk meningkatkan Kesadaran 

Hukum masyarakat Sidoluhur dengan cara Door To Door  dengan artian 

bawasannya Bhabinkamtibmas terjun langsung di setiap pedukuhan untuk 

melakukan penyuluhan terkait hukum. Bhabinkamtibmas juga dapat 

menganalisis secara langsung masyarakat Sidoluhur. 

Selain itu juga Bhabinkamtibmas menyelesaikan berbagai masalah 

yang terjadi di Desa Sidoluhur. Masalah yang timbul dari masyarakat tersebut 

harus dapat diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas dengan bantuan pihak 
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terkait. Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2017, 2018 dan awal tahun 

2019 Bhabinkamtibmas telah menyelesaikan kurang lebih 22 kasus yang 

diselesaikan bersama sama dengan perangkat pemerintahan Desa Sidoluhur. 

Tabel 5 : Daftar Penyelesaian masalah Bhabinkamtibmas 

Tahun Kasus Frekuensi 

2017 

Perselisihan 6 

Fitnah 4 

Pencurian 1 

2018 

Perselisihan 5 

Fitnah 3 

Pencurian 0 

2019 

Perselisihan 1 

Fitnah 2 

Pencurian 0 

Jumlah 22 

Sumber : Arsip Desa Sidoluhur 

Dalam penyelesaian kasus ini dalam peran Bhabinkamtibmas diberi 

nama Problem Solving  dalam penyelesaian jemis masalah ini dengan 

melakukan pemanggilan terhadap saksi atau tersangka. Penyelesaian 

masalahnya di bantu jiuga oleh Rt, RW, dan Kepala Dusun sebagai saksi. 

Penyeleaian masalahnya dengan cara kedua belah pihak yang bermasalah 

sepakat utuk berdamai dan selanjutnya membuat perjanjian yang tidak akan 
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diulanginya lagi. Apabila masalah yang sedang dihadapi masalah berskala 

kecil maka dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Dikarenakan 

masalah tersebut tidak ditempuh dengan jalur pengadilan atau jalur hukum. 

Dalam prosedur pelaoran masalah yang ada di lingkungan masyarakat 

dapat disampaikan kepada RT, RW, Kepala Dusun atau langsung ke 

Bhabinkamtibmas langsung. Karena jika kita melapor ke RT, RW, dan 

Kepala Dusun maka akan dilaporkan juga kepada Bhabinkamtibmas dan akan 

ditindak lanjuti. 

Pada tahun 2017 Bhabinkamtibmas menyelesaikan kasus Anak yang 

suka mencuri di serahkan Kedinas Sosial Kabupaten Sleman. Awal mula 

anak tersebut mencuri di Sekolah setelah disekolah ketahuan maka anak 

tersebut mencuri di rumah setelah mencuri di rumah dia mencuri di sekitar 

rumah. Barang yang anak tersebut curi adalah berupa uang tunai sebesar 

limaratus ribu rupiah, burung, dan sepeda motor. 

Anak tesebut sebenarnya sudah di laporkan ke Polsek Godean akan 

tetapi korbannya menghendaki untuk tidak memidanakan Anak tersebut dan 

memilih untuk dimasuk kan ke Dinas Sosial supaya berhenti mencuri, 

mempunyai ketrampilan yang positif dan bisa tetap belajar dengan layak. 

Pada Tahun 2018  anak tersebut telak dinyatakan lulus dari Dinas 

Sosial Sleman. Dan telah di kembalikan ke orang tuanya, akan tetapi 

masyarakat setempat tidak menghendaki jika anak tersebut masih tinggal di 

dusun tersebut. Oleh sebab itu maka anak tersebut di kembalikan lagi ke 
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Dinas Sosial. Perlu di ketahui pelaku pencurian ini adalah Dua Orang Anak 

Kakak beradik dan yang menjadi otak pencurian adalah adiknya. Setelah 

pengembalian ke Dinas Sosial yang kedua kalinya ini oleh masyarakat Kakak 

Beradi ini di pisah sang Kakak berada di Dinas Sosial Sleman dan Adiknya di 

Dinas Sosial Kulonprogo. Dan selama di Dinas Sosial yang bertanggung 

jawab penuh adalah masih Orang Tuanya. 

Pada tahun 2018 Bhabinkamtibmas menyelesaikan khasus seorang 

bapak yang membawa sajam di tempat keramaian hanya dikasih sanksi untuk 

apel selama satu minggu di Polsek Godean dan kepolisian menyita Barang 

bukti tersebut berupa celurit. Sedangkan untuk masalah remaja mengutil di 

tempat kerjanya dan membuat kerugian sebesar 50 juta rupiah diselesaikan 

dengan cara kekeluargaan. Yaitu dengan mengembalikan kerugian 

perusahaan secara utuh dan mengeluarkan pelaku dari tempat bekerja. 

Berbagai masalah telah diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas Desa 

Sidoluhur. Dengan berbagai macam cara yang dilakukan dengan cara 

bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan yang adil bagi kedua belah 

pihak. Bhabinkamtibmas Desa Sidoluhur menyelesaikan masalah dengan 

bersama sama oleh pihak-pihak terkait yang bersinggungan dengan masalah 

tersebut. Sebagai contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah 

umur tersebut, Bhabinkamtibmas menyelesaikannya dengan mempertemukan 

pelaku, korban, orang tua pelaku, RT, RW, Kepala Dusun dan Kepala Desa. 

Melakukan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik. 


