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BAB II 

BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA) DALAM ORGANISASI 

TENTARA NASIONAL INDONESIA-ANGKATAN DARAT (TNI-AD) 

 

2.1. Organisasi TNI-AD 

2.1.1. Sejarah Singkat TNI-AD 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang disingkat dengan TNI-AD 

adalah salah satu bagian dari angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki tanggung jawab atas operasi pertahanan 

negara Republik Indonesia di wilayah darat. TNI Angkatan Darat (TNI-AD) dibentuk 

pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan terbentuknya TNI yang awal berdirinya 

bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sejarah berdirinya TNI-AD sangat 

berkaitan erat dengan sejarah lahirnya TNI itu sendiri, yang secara singkat dirangkum 

dalam Gambar 2.1 berikut ini. 

Gambar 2.1. Sejarah Singkat Terbentuknya TNI 
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Dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, TNI (Tentara Nasional 

Indonesia) sebagai organisasi militer yang mengemban tugas mempertahankan 

kedaulatan Negara Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami dinamika dan 

perubahan organisasi yang besar. Memasuki babak baru pemerintahan Indonesia, di 

masa Orde Baru organisasi TNI memiliki sebutan ABRI (Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia), yang meliputi tidak hanya unsur TNI namun juga unsur Polri 

(Kepolisian Republik Indonesia), yang memiliki fungsi dalam bidang pertahanan dan 

keamanan negara (Puspen TNI, 2012:1). Tidak dapat dipungkiri peran ABRI saat itu, 

khususnya TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat) sangatlah dominan, 

bahkan cenderung dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai akibat keterlibatannya 

dalam politik untuk mempertahankan rezim Orde Baru (Kontras, 2008:9). Kondisi 

inilah yang kemudian menjatuhkan citra TNI di mata rakyat dan memunculkan sikap 

masyarakat yang mengkritisi dan memojokkan TNI, sehingga membuat seolah-olah 

TNI terpisah dari rakyat, yang akhirnya memuncak pada masa reformasi 1998 

(Tjandrawati, dkk, 2011:2). Sejak 1 April 1999, TNI dengan Polri dipisahkan menjadi 

dua institusi yang berbeda, yang berdampak pada perubahan struktur organisasi TNI 

dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Dasar hukum dalam penggunaan 

kembali nama TNI berlandaskan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000, sekaligus 

melegitimasi pemisahan peran TNI dan Polri. 

Organisasi TNI-AD pasca reformasi juga mengalami perombakan struktur 

organisasi dan peran di masyarakat. Hal ini ditandai dengan hari jadinya yang disebut 
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dengan Hari Juang Kartika, yang diperingati bersamaan dengan peringatan 

pertempuran Ambarawa (Palagan Ambarawa) setiap tanggal 15 Desember. Pada 

tanggal 11 Desember 1945, Belanda yang membonceng tentara Sekutu kembali 

memasuki wilayah Indonesia dan dengan berani mengibarkan benderanya di Kota 

Ambarawa. Tentara Sekutu seharusnya hanya bertindak melucuti tentara Jepang di 

Indonesia yang telah mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik, namun kenyataannya 

membantu Belanda untuk kembali menduduki wilayah Indonesia. TKR sebagai alat 

pertahanan negara saat itu tidak tinggal diam dan bertempur melawan Belanda, di 

hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu pertempuran besar saat itu terjadi di 

Ambarawa yang berlangsung terus-menerus selama empat hari dan berakhir di tanggal 

15 Desember 1945. Demi menghormati anggota TKR yang gugur dalam Palagan 

Ambarawa, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Juang Kartika 

(dulu merupakan Hari Infanteri, salah satu kecabangan dalam TNI-AD) yang saat ini 

merupakan hari jadi TNI-AD (Pratama, 2018).  

 

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi TNI-AD 

Sebagai bagian dari TNI, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU nomor 34 tahun 

2004, tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 
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gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Secara umum peran dan fungsi TNI-

AD disampaikan secara eksplisit dalam “Tri Dharma Eka Karma” (Tridek) dalam 

Peraturan Panglima TNI No: Prepang/45/VI/2010. TNI berperan sebagai alat negara di 

bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan 

keputusan politik negara. Sedangkan fungsi TNI adalah sebagai:  

1). Penangkal, yaitu menangkal segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata 

baik dari dalam maupun luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan 

keselamatan bangsa. 

2). Penindak, yaitu melakukan tindakan dan menghancurkan segala bentuk ancaman 

militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun luar negeri terhadap 

kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.  

3). Pemulih, yaitu bertindak memulihkan kondisi keamanan negara akibat kekacauan 

keamanan. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa TNI merupakan komponen utama 

sistem pertahanan negara. Adapun tugas pokok TNI, dibagi dalam dua jenis operasi 

militer, yaitu:  

a. Operasi Militer untuk Perang (OMP) 

b. Operasi Militer selain Perang (OMSP), yaitu untuk: 

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata; 

2. Mengatasi pemberontakan bersenjata; 

3. Mengatasi aksi terorisme; 
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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; 

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 negara 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. 

OMP dan OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 

OMSP harus dilaksanakan terus menerus dengan semboyan dari rakyat untuk rakyat 

(Wirawan, 2013:606). OMSP sendiri dikaitkan dengan fungsi pembinaan teritorial atau 
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kewilayahan (Binter) yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab satuan terkecil 

organisasi TNI-AD di wilayah, yaitu Komando Rayon Militer (Koramil). Komandan 

Rayon Militer (Danramil) dalam pemerintahan sipil masuk dalam musyawarah 

pimpinan di tingkat Kecamatan (Muspika).   

 

2.1.3. Komando dalam TNI-AD 

          Markas Besar TNI-AD berada di bawah kordinasi dengan Markas Besar TNI. 

Dalam organisasi TNI-AD, pucuk pimpinan tertinggi adalah Kepala Staf TNI 

Angkatan Darat (Kasad), di bawah komando Panglima TNI. Semenjak masa reformasi, 

Organisasi TNI berada dalam naungan Kementrian Pertahanan, yang dikepalai oleh 

seorang menteri. Kekuatan TNI-AD saat ini terdiri dari dua komando utama (Kotama) 

tempur, yaitu Kostrad dan Kopassus. Di wilayah, TNI-AD memiliki 15 Komando 

Daerah Militer (Kodam), yang membawahi 45 Komando Resort Militer (Korem) yang 

masing-masing wilayah memiliki satuan tempur tersendiri. Selain komando utama 

tempur, TNI-AD juga memiliki komando utama pendidikan yang mendidik para 

perwira dan calon perwira di Akademi Militer (Akmil), Secapa, Seskoad dan komando 

utama pengembangan dan doktrin (Kodiklat). Secara lebih terperinci struktur 

organisasi TNI-AD terdiri atas: 

1. Komando Utama Operasional 

   Komando Utama Operasional terdiri atas:  

    a. Komando Cadangan Strategis TNI-AD (Kostrad) 
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    b. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI-AD (Kodiklat)  

    c. Komando Pasukan Khusus (Kopassus) 

    d. Komando Daerah Militer (Kodam)  

2. Komando Utama Pembinaan 

    Komando Utama Pembinaan merupakan bagian di bawah Komando Daerah Militer, 

yang terdiri atas 15 Kodam di seluruh Indonesia, dan membawahi 45 Komando 

Resort Militer (Korem). Selanjutnya, Korem memiliki Komando Tingkat Kotama 

Daerah, di daerah-daerah di seluruh Indonesia, hingga ke pelosok-pelosok.   

3. Badan Pelaksana Pusat 

Badan Pelaksana Pusat merupakan komando militer yang berbentuk lembaga yang 

berdiri sendiri, secara koordinasi bisa berkaitan dengan komando utama pembinaan, 

namun secara hirakhi langsung berada di bawah garis Komando Utama Operasional. 

Badan Pelaksana Pusat terdiri dari 25 instansi, yaitu: (a) Pusat Polisi Militer 

Angkatan Darat; (b) Pusat Intelijen Angkatan Darat; (c) Pusat Penerbangan 

Angkatan Darat; (d) Pusat Teritorial Angkatan Darat; (e) Pusat Kesehatan Angkatan 

Darat; (f) Direktorat Topografi Angkatan Darat; (g) Direktorat Ajudan Jenderal 

Angkatan Darat; (h) Direktorat Keuangan Angkatan Darat; (i) Direktorat Zeni 

Angkatan Darat; (j) Direktorat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat; (k) 

Direktorat Perhubungan Angkatan Darat; (l) Direktorat Hukum Angkatan Darat; 

(m) Direktorat Peralatan Angkatan Darat; (n) Dinas Penerangan Angkatan Darat; 

(o) Dinas Psikologi Angkatan Darat; (p) Dinas Informasi dan Pengolahan Data 
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Angkatan Darat; (q) Dinas Jasmani Angkatan Darat; (r) Dinas Penelitian dan 

Pengembangan Angkatan Darat; (s) Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat; (t) 

Dinas Kelaikan Angkatan Darat; (u) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat; 

(v) Akademi Militer; (w) Sekolah Calon Perwira TNI-AD; (x) Resimen Induk 

Kodam.  

4. Tingkat Kotama Daerah 

Dalam struktur organisasi TNI AD di tingkat kotama daerah pertama di bawah 

Komando daerah militer (Kodam), yang wilayah pertahanannya biasanya meliputi 

satu provinsi atau lebih.  Kodam dipimpin perwira berpangkat Mayor Jenderal. 

Selanjutnya, di bawah Kodam ada Komando Resort Militer (Korem) yang 

wilayahnya biasanya meliputi wilayah luas atau karesidenan, Korem dipimpin 

perwira berpangkat Kolonel. Komando distrik militer (Kodim) berada di bawah 

Korem yang daerahnya meliputi wilayah satu Kabupaten/Kota atau lebih, Kodim 

dipimpin oleh perwira berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan ada beberapa Kodim 

yang berdiri sendiri (Kodim BS) yang tidak menginduk kepada Korem tetapi 

langsung pada Kodam maka pimpinannya berpangkat Kolonel. Di bawah Kodim 

ada Komando rayon militer (Koramil) yang wilayahnya biasanya terdiri dari satu 

Kecamatan atau lebih, Koramil dipimpin oleh perwira berpangkat Kapten atau 

Mayor (untuk Kodim BS). Dalam pelaksanaan tugas operasional selain perang, 

khususnya di bidang Pembinaan Teritorial (Binter), komando Tingkat Kotama 

Daerah memiliki peran yang penting sebagai ujung tombak. Perannya selain 
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memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga bersinergi dalam melakukan 

pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai 

dengan sistem pertahanan semesta, serta membantu tugas pemerintahan di daerah. 

 

2.1.4. Kodim 0716/Demak 

          Komando Distrik Militer (Kodim) 0716/Demak merupakan salah satu komando 

Tingkat Kotama Pertama di Kapubaten Demak, Jawa Tengah di bawah Korem 

073/Makutarama, yang berpusat di Salatiga. Korem 073/Makutarama adalah Badan 

Pelaksana Kodam IV/Diponegoro sebagai Sub Kompartemen Strategis Matra Darat 

yang bersifat kewilayahan dan berkedudukan langsung di bawah Panglima Komando 

Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro, Jawa Tengah. Wilayah tanggung jawab 

Korem 073/Makutarama meliputi eks wilayah Karesidenan Semarang dan Karesidenan 

Pati, yang terdiri dari 9 Kabupaten dan 1 Kota.  

Gambar 2.2  

Kodim 0716/Demak 
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Kodim 0716/Demak didirikan sejak tanggal 1 Februari 1954 saat itu dalam 

bentuk PDM (Perwira Distrik Militer) dengan Komandan PDM yang pertama Letnan 

Satu (Inf) Rekso Soeparto. Pada tanggal 1 Februari 1958, terjadi pergeseran PDM 

menjadi PADIM, dan pada tanggal 16 Januari 1962, terjadi perubahan nama PADIM 

menjadi KODIM dengan Komandan Kodim pertamanya Letnan Kolonel (Inf) R.W. 

Soegiyarto, berkedudukan di Demak dengan membawahi 13 Koramil seperti pada 

Gambar 2.2 Kodim 0716/Demak di atas. 

 

2.2. Pembinaan Teritorial (Binter) sebagai Salah Satu Fungsi Komunikasi 

Strategis TNI-AD 

“Binter merupakan bagian dari pertahanan negara yang dilaksanakan secara 

transparan, akuntabel, dan efisien. Binter merupakan wujud penggunaan 

kekuatan matra darat yang harus selalu dibangun dan disiapkan.”  

(Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono) 

 

Pengertian kata “teritorial” dalam konteks Binter, tidak hanya bermakna 

“wilayah” melainkan termasuk segenap aspek yang didalamnya, yaitu aspek Geografi, 

Demografi, dan kondisi Sosial masyarakat di wilayah tersebut. Melalui Binter ketiga 

aspek tersebut diolah menjadi ruang, alat dan kondisi juang (RAK Juang) untuk 

mengatasi kemungkinan ancaman yang menganggu keutuhan wilayah dan kedaulatan 

Negara Republik Indonesia (Dominique, 2017: 192). Binter memiliki fungsi penting 

dalam pertahanan negara karena dalam situasi tidak dalam peperangan, Binter bertugas 

membina Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam sekaligus agar selalu siap 

dalam kondisi apapun mempertahankan kedaulatan negara, serta memelihara Ideologi, 
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Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Binter merupakan satu-satunya upaya pembinaan 

wilayah yang mampu menumbuhkan rasa kepekaan teritorial (territory awareness) 

pada seluruh komponen bangsa. Kepekaan teritorial ini diharapkan mampu mendukung 

kepentingan pertahanan negara, khususnya aspek darat. Misalnya, melalui metode 

pembinaan ketahanan wilayah, pembinaan Komunikasi Sosial (Komsos) dan Bhakti 

TNI yang aktual (Dominique, 2017: 11).  

Setiap prajurit teritorial dituntut untuk memiliki beragam kemampuan 

komunikasi strategis, selain keterampilan militer dan sikap militan. Mulai dari 

kemampuan temu cepat lapor cepat, kemampuan manajemen teritorial, kemampuan 

pembinaan dan penguasaan wilayah, kemampuan pembinaan perlawanan rakyat dan 

kemampuan komunikasi sosial. Seorang parjurit teritorial yang mumpuni memiliki 

kemampuan penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan negara di darat, 

dalam keadaan siap di mobilisasi sewaktu-waktu maupun yang masih tahap 

pengembangan mobilisasi (Dominique, 2017: 12).  Semua hal tersebut adalah syarat 

mutlak ketangguhan kekuatan pertahanan. Hal tersebut perlu dilaksanakan dengan 

terencana, terpadu, terukur dan berkesinambungan. Pencapaian keberhasilan tugas 

pokok TNI AD, salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah tercapainya tujuan 

dan sasaran Binter, karena Binter merupakan inti dalam operasi militer selain perang 

bagi TNI AD.  
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2.2.1. Program Pembinaan Teritorial TNI-AD 

Binter adalah strategi yang dipilih dalam pemberdayaan wilayah pertahanan, 

yang seharusnya menjadi tugas pemerintah. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 dan UU 

TNI Nomor 34 Tahun 2004 tidak secara eksplisit mencantumkan fungsi Binter TNI-

AD. Namun, berdasarkan Pasal 8 huruf d. UU nomor 34 Tahun 2004, secara eksplisit 

menegaskan bahwa tugas pemberdayaan wilayah pertahanan di darat adalah tugas TNI-

AD (Monique, 2017: 189).   

Inti dari Binter TNI adalah memenangkan hati rakyat. Program Binter sendiri 

memiliki tiga aspek (Pusjarah TNI, 2008):  

1.  Menciptakan aktifitas agar masyarakat bersedia mendukung program TNI;  

2. Melakukan koordinasi dan perencanaan bersama pemerintah daerah setempat: 

3.  Melaksanakan fungsi asistensi, persuasi dan informasi pada masyarakat lokal agar 

mendukung misi militer jika diperlukan kelak.  

Ketiga aspek Binter tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan dukungan 

pada pemerintah dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan 

yang dipersiapkan sejak dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan 

pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang (OMP), yang 

pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem 

pertahanan semesta; membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar 

kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundangan yang 
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berlaku; serta membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan 

pendukung (Dominuque, 2017:191).   

 Menurut Suryo Prabowo (dalam Dominique, 2017: 192), terdapat perbedaan 

mendasar antara Binter dengan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Binter sebagai 

fungsi utama TNI-AD selain bertempur dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan 

bangsa dengan kemanunggalan antara TNI-rakyat, yang seharusnya terus-menerus 

dilakukan sepanjang waktu. Sedangkan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan adalah 

bagian dari tujuan OMSP yang tujuannya untuk mendukung OMP, sehingga fungsi 

tersebut baru berjalan ketika memang secara strategis diperkirakan terjadi perang besar 

yang mengancam NKRI. Selain itu, Binter bersifat spontan dan mandiri, yang artinya 

prajurit TNI-AD khususnya yang bertugas di teritorial harus selalu membangun 

kedekatan dengan rakyat demi membangun kesadaran bernegara. Sedangkan 

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dilakukan berdasar perintah operasi dan ditujukan 

untuk membantu pemerintah dalam kesiapan kemungkinan terjadinya peperangan.     

 

2.2.2. Peran Pembinaan Teritorial dalam Pembangunan Daerah 

Kerjasama dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan 

Komando Militer merupakan bentuk kerjasama yang bertujuan membantu 

mewujudkan suksesnya pembangunan di bidang Geografi, Demografi dan peningkatan 

kondisi Psikososial untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan 

ruang juang, alat juang dan kondisi juang yang tangguh serta kemanunggalan TNI – 
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Rakyat untuk kepentingan pertahanan negara. Kerjasama ini memiliki peranan untuk 

memadukan kegiatan pembangunan daerah melalui pendekatan kesejahteraan dengan 

kegiatan Binter melalui pendekatan pertahanan. 

Binter memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena pada 

dasarnya pembangunan tidak mungkin berjalan dengan lancar dan berhasil apabila 

kebutuhan masyarakat dan kedaulatannya tidak terjamin. Di sinilah peran Binter 

menterjemahkan kebutuhan masyarakat. Melalui Binter prajurit teritorial tidak hanya 

merepresentasikan TNI, namun juga memberikan pendampingan dalam berbagai 

sektor (seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana) dan 

melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat setempat (Dominique, 2017: 202).  

Pertahanan negara juga merupakan kunci kesuksesan pembangunan. Namun, 

pertahanan negara bukanlah “benda mati”, karena selalu terjadi dinamika dan 

perkembangan. Oleh karenanya, dalam memelihara pertahanan dan ketahanan negara 

diperlukan energi dan fleksibiltas. Mekanisme pelibatan rakyat dalam pertahanan 

negara melalui pemberdayaan wilayah pertahanan, bukanlah hal yang mudah. Berbagai 

tantangan menghadang. Tidak saja kondisi dunia yang memang dinamis, namun juga 

isu-isu “militerisasi” maupun “pelanggaran Hak Azasi Manusia”, kerap muncul. Pihak-

pihak yang tidak suka bila pertahanan Indonesia kuat, dari pihak eksternal maupun 

internal negara selalu ada. Di sinilah peran TNI AD, melakukan kegiatan Binter demi 

terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat. Program “Serbuan Teritorial” dalam Binter 

dilakukan tidak hanya menyentuh kepentingan dan kebutuhan rakyat, namun juga 
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mengambil “hati rakyat”. Hal tersebut berarti juga mengedepankan faktor sosio-

psikologis rakyat. Di sinilah peran komunikasi sosial (Komsos) menjadi ujung tombak 

dalam pelaksanaan Binter.  

   

2.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembinaan Teritorial TNI-AD 

 Berkaca dari sejarah Kerajaan Majapahit yang berjaya selama 234 tahun (1293 

– 1527) adalah kerajaan dengan wilayah teritorial terluas yang pernah ada di Nusantara, 

bahkan menjadi cikal-bakal Indonesia. Kejayaannya tercipta saat Kerajaan Majapahit 

dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Salah satu yang menonjol 

pada masa kejayaan Majapahit, adalah kerukunan antara pemeluk agama berbeda, 

terjalin sangat baik, rakyat dipersilahkan menganut dan menjalankan agama masing-

masing. Sifat toleransi beragam di Majapahit, sangat besar dan kompak yang tujuannya 

demi memperkuat diri dalam menghadapi musuh dari luar, misalnya Kubilai Khan. 

Menurut Berita Cina yang ditulis oleh Ma-Huan, kekompakan ini tidak hanya di 

kalangan bawah saja, tertapi juga terwakili di istana dengan terdapat “perwakilan” para 

agamawan yang berperan penting sebagai penasihat. Namun sayang, kejayaannya 

tidaklah abadi. Perang Paregreg (1401 M) adalah salah satu yang mengoyaknya, yaitu 

perang saudara antara anak-anak Hayam Wuruk. Hancurnya sebuah negara, artinya 

ketidakmampuan pemerintah dan rakyatnya dalam menyamakan persepsi dan 

langkahnya dalam mempertahankan negaranya. Majapahit terlihat lupa menyatukan 

langkah militernya, antara pusat dan daerah-daerah di bawah kekuasaannya. Ada celah 
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tercipta akibat miskoordinasi antara pusat dan daerah, membuat ketidak harmonisan 

hubungan pusat dengan daerah-daerah yang dibawahinya (Dominique, 2017: 9-10).  

 Berdasarkan kisah sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

pembinaan teritorial sangat dipengaruhi oleh:  

a. Dasar hukum  

    Dasar hukum yang kuat sebagai landasan kerja Binter, sehingga fungsi Binter 

memiliki payung hukum dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

b. Kekompakan elite Pemerintahan Pusat dengan Komando Militer  

    Fungsi koordinasi yang baik di tingkat pusat hingga daerah dalam menjalankan 

strategi mempertahankan kedaulatan negara, dapat meningkatkan kekompakan elite 

politik, Pemerintah Pusat, serta Komando Milter. Koordinasi yang solid antara 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Militer dapat menjalin hubungan yang 

harmonis antara ketiganya. 

c. Konsep pertahanan dan bela negara yang selaras antara rakyat, Pemerintah dan 

Militer 

    Diperlukan adanya persamaan persepsi mengenai pertahanan dan bela negara antara 

Pemerintah, Militer dan rakyat, dengan berdasarkan asas dari rakyat untuk rakyat. 
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2.3. Peran Komando Distrik Militer (Kodim) dalam Pembinaan Teritorial 

(Binter) TNI-AD 

 Pelaksanaan Binter berada di bawah tanggung jawab Komando Pertama 

(Kotama) Daerah. Pelaksana kerjasama Binter di Tingkat Provinsi adalah Kodam 

bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat I. Pangdam dan Gubernur 

merupakan Panglima Satkowil (Satuan Komando Wilayah) Binter. Satnonkowil 

setingkat Pelaksana kerja Kotamapus/Balakpus/Puscabfung melaksanakan kerjasama 

dengan Pemda melalui koordinasi Pangdam selaku Pangkotamawil. Pelaksana 

kerjasama Binter tingkat Korem dengan Pemda Tingkat I, adalah Danrem dan 

Gubernur, sehingga Satnonkowil setingkat Danbrig/Danmen melaksanakan kerjasama 

dengan Pemda melalui koordinasi Danrem setempat.  

Pelaksana kerjasama Binter tingkat Kodim dengan Pemda Kabupaten/Kota 

adalah Dandim dan Bupati/Walikota, sedangkan Satnonkowil setingkat Danyon 

melaksanakan kerjasama dengan Pemda melalui koordinasi Dandim setempat. 

Pelaksana kerjasama Binter tingkat Koramil dengan Kecamatan, yaitu Danramil dan 

Camat (Muspika), untuk Satnonkowil setingkat Danki melaksanakan kerja sama 

dengan Pemda Tingkat II melalui koordinasi Danramil setempat. Peranan Petunjuk 

Teknis antara lain memadukan kegiatan pembangunan daerah melalui pendekatan 

kesejahteraan dengan kegiatan Binter melalui pendekatan petahanan. Adapun Susunan 

Organisasi dalam pelaksanaan kerjasama Binter dijelaskan dalam Gambar 2.3 berikut: 

Gambar 2.3. Susuan Organisasi Pelaksanaan Kerjasama Binter 
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 Pelaksanan kegiatan fisik dalam rangka Pembinaan Geografi, misalnya 

penanaman pohon kembali (reboisasi) sebagai upaya rehabilitasi hutan atau lahan 

kritis. Selain itu, juga pembangunan dalam rangka pengerasan jalan-jalan penghubung 

antar antar wilayah, termasuk pembanguna jembatan yang melintang di ruas jalan yang 

dibangun. Pembuatan/ perbaikan/ pelebaran/ normalisasi saluran irigasi/ sungai untuk 

mendukung program pertanian, serta pembukaan lahan pertanian dan pemanfaatan 

lahan tidur untuk mendukung program ketahanan pangan. Kegiatan Non Fisik dalam 

rangka Pembinaan Geografi dapat berupa ceramah/ penyuluhan tentang pentingnya 

menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup; diskusi/ seminar tentang upaya 

mewujudkan swasembada pangan di daerah; lokakarya tentang upaya normalisasi 
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sungai, danau dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di daerah. Tatap 

muka dan anjangsana untuk mendapatkan dukungan dan masukan tokoh masyarakat 

tentang program pembangunan jalan di daerah. Tidak menutup kemungkinan 

diselenggarakannya kegiatan fisik dan non-fisik lainnya berkaitan dengan pembinaan 

georafi yang dipandang perlu berdasarkan perkembangan situasi, kondisi dan 

kebutuhan wilayah serta berdasarkan inisiatif dan kreatifitas Komandan Satuan. 

 Kegiatan kerjasama Pembinaan Demografi dalam bentuk kegiatan fisik 

misalnya, kerja sama dengan Pemda dalam rangka mensukseskan Operasi Manunggal 

Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan; pelatihan bela negara bagi pelajar, 

mahasiswa, civitas akademika kampus, hingga pejabat eselon II dan III dilingkungan 

Pemda dan DPRD. Juga pelatihan Pramuka Saka Wira Kartika untuk pelajar bagi 

prajurit TNI AD. Selain itu, diadakannya pelatihan pendampingan kegiatan 

pendampingan kelompok tani bagi Babinsa dan ahli pertanian, pengelolaan lahan, 

pembibitan, pola tanam, pemupukan, pengairan, pemberantasan hama dan penyakit 

tanaman serta pemanenan. Adapun kegiatan non-fisik, misalnya ceramah, diskusi, 

seminar, penyuluhan tentang program keluarga berencana dan kesehatan (KB-Kes); 

juga tema wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ancaman perang modern 

(modern warfare); dan sebagainya.    
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2.3.1. Komando Rayon Militer (Koramil) sebagai Unit Terkecil dalam Organisasi TNI-

AD di Teritorial 

Komando Rayon Militer atau biasa juga disebut Koramil adalah satuan 

teritorial dan berada di tingkat kecamatan, merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat 

yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Koramil berada di 

bawah kendali Komando Distrik Militer (Kodim). Pemimpinnya adalah Komandan 

Rayon Militer (Danramil) dengan pangkat Mayor/Kapten dan seorang Bintara tinggi 

untuk jabatan Danposramil dengan pangkat (Peltu/Pelda). 

Dalam upaya pertahanan keamanan, Tentara Nasional Indonesia menganut 

doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang 

merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk menjamin 

kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengamankan segala usaha untuk 

mencapai tujuan nasional. Sebagai Komando Teritorial pada tingkat yang paling 

rendah Koramil mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai ujung tombak 

pelaksanaan Sishankamrata. Berdasarkan UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara dinamakan Sistem Pertahanan Semesta, tugas pokok Koramil adalah 

menyelenggarakan Pembinaan Teritorial dan Perlawanan Rakyat yang meliputi 

pembinaan geografis, demografis dan kondisi sosial dalam rangka menciptakan Ruang, 

Alat dan Kondisi Juang yang tangguh di daerahnya untuk kepentingan Pertahanan 

Keamanan Negara (Hankamneg). Selain itu, tugas Koramil adalah menyelenggarakan 

Binter dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim yang diantaranya melaksanakan 
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pembinaaan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pemahaman yang mendalam 

tentang tatanan nilai-nilai kebangsaan.   

Binter juga mencakup pembinaan kesadaran bela negara dan cinta tanah air 

melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan jati diri bangsa Indonesia. 

Binter juga berfungsi menanamkan jiwa semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam 

membela negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pembinaan 

tentang kemanunggalan TNI-rakyat melalui pemahaman jati diri TNI, dilakukan 

kegiatan Bhakti TNI dan pembinaan perlawanan Rakyat (Wanra) didaerahnya dalam 

rangka untuk menciptakan ketahanan dan keamanan wilayah dari ganguan-gangguan 

yang mengancam keamanan Bangsa Indonesia. 

Berdasarkan Keputusan Kasad 19/IV/2008 Tanggal 8 April 2008, tugas 

Danramil adalah sebagai berikut:  

1. Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan yang 

dilaksanakan oleh anggotanya sesuai dengan tugasnya.  

2. Membuat rencana kegiatan pembinaan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab 

satuannya.  

3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup wilayah tugas dan 

tanggung jawabnya.  

4. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan mental serta peningkatan kesejahteraan, 

moril, hukum, disiplin dan tata tertib satuan.  
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5. Melaksanakan Pembinaan Teritorial dan perlawanan rakyat sesuai rencana kerja 

Dandim.  

6. Melaksanakan pendataan geografi, demografi dan kondisi sosial serta meme-

liharanya untuk kepentingan perlawanan wilayah.  

7. Melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi wilayah kepada Dandim. 

Danramil dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung jawab kepada Dandim.  

Dalam pelaksanaan tugasnya, Danramil dibantu oleh Bati Tuud dijabat oleh seorang 

Bati Angkatan Darat berpangkat Pembantu Letnan (Pelda/Peltu); Bamin Komsos 

dijabat oleh seorang Ba Angkatan Darat berpangkat Sersan Mayor; Bamin Bakti TNI 

dijabat oleh seorang Ba Angkatan Darat berpangkat Sersan Mayor; dan Bamin Wanwil 

yang mengkoordinir para Babinsa setempat.  

 

2.3.2. Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai Ujung Tombak Pelaksanaan Binter  

Babinsa dijabat oleh seorang Bintara atau Tamtama (Ba/Ta) Angkatan Darat 

berpangkat Kopral Satu sampai dengan Sersan Mayor, sebagai pelaksana Koramil, 

dengan tugas kewajiban sebagai berikut (Staf Umum Teritorial AD, 2008:23):  

1. Melaksanakan Pembinaan Teritorial sesuai petunjuk Danramil.  

2. Melaksanakan pengumpulan dan pemeliharaan data geografi, demografi, kondisi 

sosial dan potensi nasional meliputi SDM, SDA/SDB serta sarana dan prasarana di 

wilayahnya.  
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3. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi wilayah bagi pasukan yang 

bertugas di daerahnya.  

4. Melaporkan perkembangan situasi kepada Danramil pada kesempatan pertama. 

Babinsa dalam melaksanakan kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil.   

Kemampuan program Binter pada prajurit di teritorial, khususnya Bintara 

Pembina Desa (Babinsa), mengacu pada lima kemampuan Binter Koramil yang wajib 

dimiliki oleh semua prajurit TNI yang bertugas di wilayah. Adapun kemampuan dalam 

Binter meliputi (Susilo, 2013:17): 

a. Kemampuan temu cepat dan lapor cepat 

      Kemampuan temu dan lapor cepat terdiri atas terkumpulnya data-data mengenai 

potensi wilayah, kerawanan, serta kasus-kasus yang menonjol di wilayah setempat. 

Adapun indikatornya ada dua, yaitu: 1). Terkumpulnya keterangan dan hasil 

monitor situasi (deteksi dini) mengenai bencana alam, kebakaran, demonstrasi, 

perkelahian, penyebaran isu, selebaran gelap, dan sebagainya; 2). Terlaporkannya 

secara cepat atas adanya peristiwa di atas.  

b. Kemampuan manajemen teritorial 

 Kemampuan manajemen teritorial memiliki indikator berupa: 1). Terkumpulnya 

data potensi wilayah (geografis, demografis, dan komsos), kerawanan, kejadian 

atau kasus; 2). Tertabulasinya data potensi wilayah di atas; 3). Terklasifikasinya 

wilayah berdasarkan golongan gawat, rawan, dan mantab; serta 4). Terlaporkannya 

hasil pengumpulan data potensi wilayah dan klasifikasi wilayah secara berkala.    
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c. Kemampuan penguasaan wilayah 

 Kemampuan penguasaan wilayah memiliki delapan indikator, yaitu: 1). 

Terinventarisasi kondisi jalan dan jembatan; 2). Terinventarisasi kondisi hutan, 

pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, perdagangan, dan sarana 

kesehatan; 3). Terinventarisasi komposisi penduduk untuk mendapatkan 

pendidikan bela negara; 4). Terinventarisasi komposisi penduduk menurut keahlian 

dan tingkat pendidikan; 5). Mampu mengetahui sejauhmana terciptanya rasa 

persatuan dan kesatuan, disiplin nasional, dan pelestarian nilai-nilai budaya; 6). 

Mampu mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran dan partisispasi masyarakat 

dalam masalah bela negara dan ketahanan wilayah;  7). Mampu memonitor sejauh 

mana penghayatan dan pengamalan Pancasila serta, data tokoh radikal dan tokoh 

berseberangan dengan pemerintah serta ekstrim lainnya; 8). Mampu memonitor 

kegiatan politik tanpa melibatkan diri ke dalam politik praktis, dan mampu mendata 

serta memonitor kegiatan ekonomi dan sektor produksi untuk mendukung logistik 

wilayah.    

d. Kemampuan pembinaan perlawanan rakyat 

 Kemampuan pembinaan perlawanan rakyat, meliputi: 1). Mampu melaksanakan 

seleksi calon Wanra; 2). Mampu melaksanakan pemilihan personel untuk dijadikan 

Wanra; 3). Mampu melatih Wanra; 4). Mampu melibatkan Wanra dalam kegiatan-

kegiatan yang diadakan di wilayah; 5). Mampu memelihara dan meningkatkan 

keterampilan Wanra.  
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e. Kemampuan komunikasi sosial (komsos) 

Kemampuan komsos, terdiri atas indikator: 1). Mampu berkomunikasi; 2). Mampu 

berintergrasi; 3). Mampu beradaptasi, dalam pejabat kecamatan, kelurahan, tokoh 

masyarakat, cendekiawan, politikus, dan masyarakat; serta 4). Mampu 

berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. 

  

2.3.3. Komunikasi Sosial (Komsos) sebagai Keterampilan Babinsa dalam Pelaksanaan 

Binter 

Tugas Babinsa dalam pelaksanaan Binter seharusnya tidak lepas dari 

keterampilan komunikasi sosial (Komsos). Menurut Staf Umum Teritorial AD (2008: 

25) dan Susilo (2013:18), dijelaskan bahwa keterampilan Komsos dalam pelaksanaan 

Binter meliputi:  

1. Membuat rencana kegiatan Komsos 

     Perencanaan kegiatan komsos meliputi: pemilihan sasaran/objek, penentu bentuk-

bentuk komsos, menentukan waktu dan tempat sesuai lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya.  

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Komsos di wilayah dengan instansi terkait 

sesuai stratanya.  

3. Melakukan pengawasan pelaksanaan Komsos di wilayahnya.  

4. Fungsi monitoring kegiatan Komsos yang berlangsung 



86 

 

a. Mencatat fakta/data dan perkembangan aktual yang ditemukan pada proses 

Komsos. 

b. Mempelajari dan menguasai kondisi lingkungan yang ada di masyarakat guna 

menyesuaikan kegiatan Komsos.  

5. Fungsi menghimpun feedback dan evaluasi kegiatam Komsos 

a.  Mencatat pendapat perorangan/kelompok dan umum tentang kesan yang 

ditimbulkan oleh adanya kegiatan Komsos yang telah dilaksanakan.  

b.   Memantau perubahan sikap dan tingkah laku komunikasi baik secara 

perorangan maupun kelompok dan pesan Komsos yang telah disampaikan.  

7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Komunikasi Sosial di wilayah Koramil dan 

bertanggung jawab kepada Danramil. 

 

 

 

 

 

 

 

 


