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SINERGITAS AKMIL DAN PEMERINTAH DESA DALAM 

MENDUKUNG KEAMANAN LINGKUNGAN GUNA MEWUJUDKAN 

PERTAHANAN WILAYAH  

(STUDI KASUS DI DESA GANDUSARI KEC. BANDONGAN KAB. MAGELANG) 

Letkol Inf Syahli Rio Omar, S.E.1) , Mayor Caj Saeful Bahri 2),  Kapten Inf Rokim3). 
Prodi Administrasi Pertahanan 

Kordos Akmil 

 Magelang, Jawa Tengah 

Adminhan.2012@gmail.com 

 
Abstrak 

Situasi keamanan dan ketertiban umum sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat 

untuk terwujud, sehingga menimbulkan rasa damai dan damai bagi setiap komunitas dan 

dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme untuk bekerja. Hal ini dapat tercipta 

manakala antar komponen Bangsa dapat bersinergi dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban umum. Implementasi Program keamanan Masyarakat dalam situasi masa covid-

19  telah dilakukan oleh aparat TNI AD (Akmil) bersinergi dengan Kepolisian dan Pemda 

Desa Gandusari Kecamatan Bandongan di Magelang Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menganalisis strategi sinergi Akmil dan Pemerintah Daerah dalam upaya 

untuk mengoptimalkan penerapan program menjaga lingkungan di desa Gandusari 

Bandongan Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 

yang menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinergi Akmil dan Pemda serta 

masyarakat dalam upaya untuk menjaga keamanan lingkungan desa tersebut sangat perlu 

ditingkatkan dengan program yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Akmil seperti giat 

Praja Bhakti, pemberdayaan kearifan lokal, serta sosialisasi yang kuat dari pihak Akmil, 

Kepolisian maupun Pemerintah Daerah dari mitra masyarakat untuk selalu bersinergi 

bekerja sama untuk menjaga keamanan lingkungan di daerah masing masing. 
. 

Keywords – sinergitas dan Pemerintah daerah 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 
Indonesia dikenal sebagai negara 

dengan masyarakat multikultural yang 

memiliki wilayah yang luas. Kondisi 

seperti ini membawa konsekuensi baik 

sebagai daya perekat atau penyatu maupun 

sebagai daya pemecah yang menyimpan 

potensi konflik antar sesama. Jika potensi 

ini dapat dikelola secara baik, akan 

memberikan kesejahteraan pada bangsa ini. 

Akan tetapi, jika dalam pengelolaannnya 

tidak baik serta diperburuk dengan efek 

negatif yang terdapat pada era modern 

seperti sekarang ini, maka hal tersebut 

akan menghasilkan konflik sosial. 

Keamanan dan Ketertiban merupakan 

suatu kebutuhan dasar yang senantiasa 

diharapkan masyarakat dalam melaksana-

kan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, 

masyarakat sangat menginginkan adanya 

perasaan dan lingkungan yang aman dari 

segala bentuk perbuatan, tindakan dan 

intimidasi yang mengarah dan menimbul-

kan hal-hal yang akan merusak tatanan. 

Dalam rangka upaya mempertahankan 

NKRI, salah satu hal yang menjadi poin 

penting adalah mewujudkan hubungan 

sinergi antar segala komponen bangsa 
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untuk berperan dalam mempertahankan 

NKRI dan Indikator keberhasilan 

penyelenggaraan Pertahanan Negara 

tercermin dalam daya tangkal bangsa 

terhadap setiap ancaman yang 

membahayakan kehidupan bangsa dan 

negara, baik dari luar maupun yang timbul 

di dalam negeri, sehubungan dengan hal 

tersebut Akmil sebagai lembaga 

pendidikan yang ada di Magelang harus 

dapat bersinergi dan menjadi pemersatu  

bersama Pemda desa Gandusari dan aparat 

kepolisian serta masyarakat untuk 

menciptakan keamanan di Magelang dan 

khususnya di desa Gandusari tempat 

dimana para Taruna Akmil berlatih. 

Sebagaimana diketahui Tentara 

Nasional Indonesia Angkatan Darat  (TNI 

AD) merupakan ujung tombak dalam 

upaya mempertahankan NKRI dari 

berbagai ancaman. Hal ini tercermin dalam 

tugas pokok dan fungsi TNI yang 

termaktub dalam Undang-undang Nomor 

34 Tahun 2004 yang menyebutkan “TNI 

AD sebagai alat negara di bidang 

pertahanan” dan merupakan komponen 

utama dalam Sistem Pertahanan Negara. 

TNI, sebagai alat Pertahanan Negara, 

berfungsi sebagai: - penangkal terhadap 

setiap bentuk ancaman militer dan 

ancaman bersenjata dari luar dan dalam 

negeri terhadap kedaulatan, keutuhan 

wilayah, dan keselamatan bangsa; - 

penindak terhadap setiap bentuk ancaman; 

dan - pemulih terhadap kondisi keamanan 

negara yang terganggu akibat kekacauan 

keamanan.  

Sebagai komponen utama dalam 

fungsi pertahanan, maka TNI AD 

ditempatkan sebagai lembaga primer yang 

memiliki fungsi koordinatif dengan 

lembaga lain dalam bidang pertahanan. 

Terkait dengan hubungan koordinatif 

sebagai upaya mempertahankan NKRI 

maka strategi Pertahanan Negara 

dikembangkan dalam wujud Strategi 

Pertahanan berlapis yang mensinergikan 

lapis pertahanan militer dengan lapis 

pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan 

Pertahanan Negara yang utuh dan saling 

menyokong. Sinergi  dikota Magelang 

yang dilaksanakan oleh TNI dalam hal ini 

Akademi militer dan Polri jelas harus 

mendapat dukungan dari birokrasi sipil, 

baik di tingkat pusat, provinsi, dan daerah.  

Kelompok masyarakat sipil memiliki 

peran sebagai agen perubahan pembangun-

an, terutama di daerah-daerah dimana 

kekuatan masyarakat sipil masih belum 

memadai. Tentunya peran ini didukung 

dengan beberapa peraturan perundang-

undangan yang memiliki tujuan 

meningkatkan pembangunan dan per-

ekonomian yang berpengaruh pada 

stabilitas nasional. Perlu diingat kembali 

bahwa pembangunan ekonomi dan 

stabilitas nasional sangat mempengaruhi 

tingkat keamanan suatu wilayah.  

Pembangunan ekonomi dan stabilitas 

nasional benar-benar dibangun oleh 

kekuatan kelompok masyarakat sipil. 

Bahkan ada stigma yang mengatakan 

apabila suatu daerah wilayah yang 

pembangunannya tidak baik, maka di 

wilayah tersebut semakin mudah disusupi 

oleh pengaruh-pengaruh radikal. Alasan 

ekonomi tentunya menjadi salah satu 

penyebab adanya beberapa kelompok 

masyarakat yang justru masuk menjadi 

kelompok teror.  

Perubahan sumber ancaman juga 

sekaligus menghasilkan paradigma perang 

masa kini yang meliputi perang otak, 

perang selisih keunggulan (brand power), 

perang informasi, perang daya cipta dalam 

percaturan ekonomi, teknologi, ilmu 

pengetahuan dan hampir semua aspek 

kehidupan yang merambah seluruh wilayah 

baik di perkotaan maupun pedesaan.  

Berkaitan hal tersebut, guna 

mempersiapkan dan menghadapi perkem-

bangan kehidupan dan menumbuhkan daya 
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saing bangsa dalam era globalisasi saat ini, 

salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi 

adalah tuntutan untuk selalu meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan 

berkarakter serta mampu menjaga 

Pertahanan Negara diseluruh wilayah tanah 

air.  

Realita ini mendasari negara kita 

untuk dituntut secara paksa dalam 

membangun sistem keamanan dan 

pertahanan negaranya secara universal dari 

kualitas personel yang ada. Kekuatan dan 

kemampuan suatu Negara pada masa 

depan sangat bergantung pada masalah 

keamanan dan generasi muda Akmil 

sebagai lembaga pendidikan yang 

mendidik para pemuda sebagai calon 

pemimpin dimasa depan harus mempunyai 

pandangan jauh kedepan terhadap masalah 

keamanan dan dapatnya bersinergi bersama 

remaja yang tinggal di perkotaan maupun 

di pedesaan, termasuk remaja di desa 

Gandusari, kecamatan Bandongan, 

kabupaten Magelang sebagai lokasi 

penelitian ini.  

Wujud Pembinaan Teritorial TNI AD 

merupakan suatu sistem pembinaan yang 

digali dari pengalaman perjuangan 

bersenjata untuk menegakkan keutuhan 

Negara dengan berpegang teguh pada 

konstitusi yakni Pancasila dan UUD 1945. 

Dalam perjuangan TNI AD pembinaan 

territorial telah teruji aktivitasnya untuk 

menangkal berbagai peristiwa nasional 

maupun sektoral yang bercorak 

kewilayahan sehingga dapat digunakan 

sebagai upaya untuk mengelola potensi 

kewilayahan.  

Dalam pengelolaan potensi kewilayah-

an, pembinaan teritorial menjadi sangat 

penting karena kekuatanya dipersiapkan 

untuk mencegah munculnya berbagai 

ancaman yang akan timbul dimana saja. 

Kedudukan fungsi Pembinaan Teritorial 

TNI AD disamping sebagai kekuatan 

Hankam, juga memiliki tugas yang sangat 

kompleks yaitu tugas pengabdian 

keamanan yang nyata di masyarakat  

Berdasarkan latar belakang di atas 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Sinergitas Akmil 

dan Pemerintah Desa dalam mendukung 

keamanan lingkungan guna mewujud-

kan Pertahanan Wilayah di desa 

Gandusari kecamatan bandongan 

Magelang” 

 

RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan uraian latar belakang 

masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Apa saja permasalahan yg 

berkaitan dengan sinergitas dan 

penyebab permasalahan keamanan 

wilayah Di Desa Gandusari? 

b. Siapa saja yang berperan dalam 

melaksanakan sinergitas dan menjaga 

keamanan wilayah Di Desa 

Gandusari? 

c. Bagaimana menciptakan sinergi-

tas dalam keamanan Lingkungan Di 

Desa Gandusari? 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2. Pengertian Sinergitas  
Sinergitas mempunyai beberapa 

pengertian atau definisi tetapi pada 

prinsipnya mengandung makna yang sama. 

Menurut kamus saku Oxford-lnggris 

(http://www.encyclopedia.com) bahwa si-

nergitas adalah interaksi atau kerjasama 

antara dua/lebih suatu organisasi, unsur 

atau agency untuk menghasilkan kombi-

nasi hasil kinerja yang lebih besar daripada 

jumlah hasil yang dikerjakan secara 

sendiri-sendiri, seperti dalam teks aslinya : 
Syn-er-gy (also syn-er-gism) • n. the 

interaction or cooperation of two or more 

organizations, substances, or other agents to 

produce a combined effect greater than the 
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sum of their separate effects: (The Oxford 

Pocket Dictionary of Current English, 2008).  

Menurut Covey's (2008a), sinergitas 

menggambarkan cara bekerja dalam suatu 

kelompok dalam pemecahan masalah, dan 

pengambilan keputusan, dengan adanya 

perbedaan nilai-nilai dan membangun 

kekuatan berbasis perbedaan. Hal ini jika 

ditanamkan terus menerus akan terjadi 

sinergi menjadi suatu kebiasaan dalam 

kelompok maka hasil kerja sama akan 

melebihi dari jumlah hasil masing-masing 

anggota saat bekerja secara sendiri. 

Sinergitas merupakan hasil menciptakan 

suasana lingkungan dimana orang - orang 

yang berbeda dapat saling memberi 

sumbangannya berdasarkan kekuatan 

masing-masing sehingga hasilnya lebih 

besar dibandingkan dikerjakan sendiri-

sendiri (Anonim, 2008).  

Sinergitas merupakan pendekatan 

yang paling efektif untuk memecahkan 

persoalan daripada sikap yang apatis 

ataupun konfrontasi. Sinergi berbeda 

dengan kompromi, karena dalam 

kompromi pihak-pihak yang terlibat harus 

mengorbankan sebagian dari tujuan agar 

bisa saling bekerja sama.  

Adapun sinergi dalam konteks 

manajemen, menurut Mulyana (2007) 

adalah bekerja bersama-sama untuk 

mencapai tujuan secara maksimal. Setiap 

anggota di dalam organisasi mempunyai 

perasaan harmoni dengan anggota lainnya 

sehingga memungkinkan mereka men-

tuntaskan pekerjaannya dengan baik dan 

penuh kegembiraan. Syarat utama 

penciptaan sinergi terlihat dari : kepercaya-

an, komunikasi yang efektif, feedback yang 

cepat, dan kreatifitas.  

Konsep sinergi ini selanjutnya 

diadaptasi oleh para ahli seperti Ansoff 

(1968) dalam lingkup kebijakan bisnis dan 

didefinisikan sebagai suatu efek yang dapat 

menghasilkan suatu hasil yang diperoleh 

dari kombinasi berbagai sumber daya 

organisasi, yang nilainya lebih besar dari 

jumlah nilai masing-masing bagiannya. 

Kanter (1989) mengadaptasi konsep 

sinergi ini dalam lingkup antar divisi 

dalam sebuah organisasi dan aliansi 

stratejik dengan organisasi lain. 

Dinyatakannya bahwa sinergi adalah 

interaksi dari usaha yang menghasilkan 

keuntungan lebih besar dan melampaui apa 

yang dapat dilakukan oleh masing-masing 

unit jika melakukannya sendiri-sendiri.  

Covey (1989) menggunakan istilah 

sinergistik dalam suatu hubungan 

komunikasi yang terbentuk dari integrasi 

antara semangat kerjasama yang bertaraf 

tinggi dan hubungan saling percaya yang 

bertaraf tinggi pula. Pengertian sinergi ini 

dapat dipersamakan sebagai suatu 

perkembangan kreativitas yang dibangun 

secara bersama dari rasa saling percaya 

dan semangat kerjasama yang sangat 

tinggi, hingga kedua belah pihak akan 

mampu menyatakan dengan terbuka 

gagasan dan pendapat masing-masing, 

tanpa merasa diri mereka terancam dan 

khawatir dengan kemungkinan konflik 

yang terjadi.  

Menurut Covey, komunikasi yang 

sinergistik dibangun dari suatu bentuk 

keberanian dan ketegasan, dengan 

sekaligus konsiderasi yang tinggi pula. 

Makin relevan dan signifikan permasalah-

an yang menjadi fokus dalam hubungan 

kerjasama itu, sinergi yang dihasilkannya 

akan lebih bermakna pula untuk 

kepentingan organisasi. 

Hampden-Turner (1990) menyatakan 

bahwa aktivitas sinergi merupakan suatu 

proses yang melibatkan berbagai aktivitas, 

yang berjalan bersama sehingga 

menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi 

merupakan hasil dari suatu relasi dialogik 

antara berbagai sumber pengetahuan yang 

berbeda, dan merupakan suatu proses yang 

mengakumulasikan berbagai macam 

pengetahuan.  
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Hartanto (1996) menyatakan sinergi 

adalah suatu gagasan baru, yang terbentuk 

dari berbagai macam gagasan yang 

diajukan oleh banyak pihak hingga 

menghasilkan suatu gagasan baru, yang 

dilandasi oleh pola pikir atau konsep yang 

baru. Dalam setiap kelompok kerja dalam 

organisasi, kualitas sinergi yang 

merupakan sinergi efektif pada hakekatnya 

adalah hasil dari suatu proses perpaduan 

dari cara-cara bagaimana mengatasi 

masalah dan perpaduan gagasan yang 

dijalankan oleh pihak-pihak yang saling 

percaya dan bersikap saling mendukung 

menghasilkan suatu gagasan baru yang 

benar-benar memberikan kepuasan secara 

intrinsik bagi semua belah pihak. 

Timbulnya gagasan baru dan kepuasan 

yang mengikutinya tidak akan dapat 

diperoleh tanpa kerjasama efektif dari 

semua pihak. 

Ancok (2003) dalam pidato 

pengukuhan guru besarnya menyatakan 

bahwa kerjasama yang efektif adalah 

merupakan modal sosial bagi oganisasi 

terutama bila kerjasama itu didedikasikan 

bagi kepentingan organisasi. Pengertian 

kualitas sinergi sebagai kualitas hasil 

kerjasama yang kritikal adalah senada 

dengan kualitas kerjasama dalam proses 

kolaboratif seperti yang diutarakan oleh 

Gray (1996), dan seperti diutarakan oleh 

Bennis & Biederman (1997) sebagai 

creative collaboration, yang menggambar-

kan kerjasama yang dapat menghasilkan 

lebih dari apa yang diperkirakan oleh 

siapapun. 

Organisasi masa kini tidak dapat 

mengelakkan diri dari persaingan dan 

perubahan lingkungan usaha yang 

menuntutnya senantiasa merevitalisasi diri 

guna mengatasi tantangan-tantangan baru 

di masa mendatang. Untuk itu kerjasama 

yang dilakukan oleh anggota organisasi 

dituntut untuk menghasilkan inovasi, 

sehingga organisasi memiliki keunggulan 

untuk bersaing. Kualitas sinergi merupakan 

hasil kerjasama dalam kelompok, yang 

intinya didukung oleh perilaku kerjasama 

di antara anggotanya. Kerjasama yang 

dimaksud adalah kerjasama yang kritikal, 

dimana seluruh anggota kelompok 

berpartisipasi dan berkolaborasi dalam 

organisasi yang berbudaya sinergistik 

untuk memenuhi tuntutan organisasi 

(Quigley 1993). 

Dari beberapa pengertian menunjuk-

kan bahwa sinergitas sangat penting dalam 

kelompok atau tim, organisasi maupun 

suatu agency karena dengan bekerja secara 

sinergi akan menghasilkan energi atau 

kekuatan yang lebih besar dalam 

mewujudkan tujuan atau sasaran yang 

diinginkan dan melebihi jumlah yang 

dihasilkan apabila dikenakan secara sendiri 

(The whole is greater than the sum of its 

parts).  

Selanjutnya menurut Covey's (2008a) 

menyatakan bahwa kekuatan sinergitas 

tersusun oleh :  

a. Kerjasama Kreatif dalam 

Lingkungan.  Sasaran sinergitas 

adalah memaksimalkan nilai-nilai 

kontribusi dari berbagai macam 

bagian dalam sistem yang membentuk 

keseluruhan. Ada dua cara dimana 

setiap bagian menghasilkan nilai-nilai 

maksimum, yaitu:  

1) Membangun kekuatan setiap 

anggota kelompok.  

2) Saling mendukung/saling ber-

bagi untuk kepentingan bersama, 

menerima kelemahan atau 

kekurangan masing-masing. 

Dalam hal ini saling berbagi 

diwujudkan dalam berbagi ide, 

informasi, pengetahuan, keahlian, 

dan pengalaman dan lainnya. 

Disinilah kekuatan dari sinergitas 

itu dapat ditemukan. Tanpa 

kesediaan untuk saling berbagi 

sinergitas tidak bisa terlaksana. 
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Disamping itu guna membangun 

kerja sama dalam suatu 

kelompok, sinergi memerlukan 

unsur pendukung lainnya, yakni 

anggota kelompok hendaknya 

mempunyai behavior yang 

positif, suportif, tidak egois, pasif, 

tertutup, atau bahkan kompetitif 

dan saling menjatuhkan(Anonim, 

2006).  
 

b. Partisipasi dan Kesepahaman.  

Berpikir menang-menang (win I win 

concept) menjadi motivasi dalam 

bekerja bersama guna mewujudkan 

tujuan yang diinginkan atau 

memahami nilai-nilai perbedaan 

masing-masing anggota. Dalam 

bersinergi, tidak ada pihak yang harus 

kalah dan tidak ada pihak yang harus 

dirugikan. Sebaliknya, semua pihak 

yang terlibat dapat menikmati 

kemenangan dan keuntungan yang 

jauh lebih besar dari pada jika mereka 

mengerjakannya sendiri-sendiri.  

 Dengan demikian, dalam 

melakukan sinergitas semua pihak 

harus saling berpikir positif untuk 

memberikan kesempatan bagi pihak 

lain untuk meraih kemenangan. 

lnteraksi saling memahami menjadi 

keharusan dalam meningkatkan 

partisipasi. Bersinergi secara kreatif 

merupakan proses sulit yang 

memerlukan pola pikir baru dari 

seluruh anggota. Hal ini memerlukan 

kesepakatan baru antar anggota dan 

atmosfer perlindungan terhadap 

anggota dalam menjalankan kinerja 

operasional. Pengamatan hal ini dalam 

aksinya akan menjadi keunggulan 

tersendiri, seperti halnya keterlibatan 

anggota dalam proses kreatifitas  

inovasi, dan kejujuran dalam 

kerjasama dapat meningkat secara 

tajam dan tidak dikenal dalam 

tingkatan efektifitas sebelumnya saat 

anggota-anggota kelompok ber-

keinginan dan diberdayakan dalam 

menampilkan kekuatan sinergi..  

 Beberapa faktor positif yang 

mempengaruhi proses sinergitas 

adalah: 

1) kepercayaan 

2) keterbukaan 

3) Transparansi 

4) saling menghormati 

5) pengakuan jasa 

6) persahabatan dan 

7) ketulusan. 

 

c. Aplikasi Praktis  
Untuk mengembangkan 

sinergitas, maka langkah terpenting 

adalah meletakkan landasan pemikiran 

dalam bekerja dengan cara 

menghindari suatu persaingan antar 

kelompok. Seseorang yang terlibat 

dalam pekerjaan dengan prinsip 

sinergitas harus memulai pekerjaan 

dengan pemikiran "kami". Dengan 

prinsip ini perasaan emosional dalam 

pekerjaan menjadi ukuran 

kemajuannya, dan ketulusan anggota 

secara langsung akan menjadi modal 

utama. 

 

d.  Menghargai Perbedaan  

Perbedaaan antara masing-masing 

individu, meliputi : mentalitas, sosial, 

spiritual, ekonomi dan masih banyak 

yang lainnya adalah merupakan 

keadaan yang ada di alam semesta. 

Bagian terberat adalah untuk 

memahami kebanyakan orang atas 

persepsinya yang tidak sama dalam 

berbagai hal. Perbedaan pemikiran 

masing-masing orang atas pemaham-

annya tentang dunia adalah semuanya 

benar, permasalahannya adalah 

keuntungan apa yang diperoleh dalam 

melihat dunia tersebut. Perwujudan 

dari perbedaan nilai-nilai dari masing-
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masing anggota merupakan esensi dari 

"sinergi". Pihak-pihak yang terlibat 

dalam melakukan sinergitas umumnya 

memiliki perbedaan keunikan  

keterampilan, pengetahuan, penga-

laman, kepribadian. Dari perbedaan-

perbedaan yang unik inilah kemudian 

dijalin kerja sama kreatif yang 

menghasilkan alternatif dan 

memberikan keuntungan optimal bagi 

pihak-pihak yang bersinergi.  

Covey's (2008b) menjelaskan 

bahwa seseorang yang memiliki 

perbedaan kultural, pendidikan, 

keilmuan dan usaha akan membawa 

kerangka pemikiran berlainan dalam 

memandang permasalahan serta 

memecahkan permasalahan tersebut, 

melalui perpaduan percampuran ide 

secara dinamis. Dalam hal ini anggota 

kelompok membangun kompetensi 

pada kreatifitas individu dan 

mengembangkan sinergitas diantara 

kelompok, kemudian membuat 

kelompoknya lebih produktif secara 

bersamaan.  

Disamping komunikasi, sinergitas 

juga membutuhkan koordinasi yang 

merupakan integrasi dari kegiatan-

kegiatan individual dan unit-unit ke 

dalam satu usaha bersama yaitu 

bekerja kearah tujuan bersama 

(Silalahi, 2011).  

Dalam keilmuan Administrasi 

Publik, konsep sinergitas merupakan 

suatu cara yang harus dilakukan 

Pemerintah dalam menjalankan 

pemerintahan demi mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah 

dalam hal ini meliputi pemerintah 

tingkat pusat sampai dengan 

pemerintah tingkat bawah atau sering 

kita kenal dengan istilah Pemerintah 

Desa. Pemerintah Desa merupakan 

aktor kepentingan yang berwenang 

dalam menyelenggarakan Pemerintah-

an Desa. Berdasarkan Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, Pemerintahan desa merupakan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

3. Unsur- Unsur Penting dalam 

membangkitkan Sinergitas. Dengan 

memperhatikan konsep sinergitas beserta 

hal-hal penting yang mendasarinya, maka 

sinergitas dapat mewujud (terjadi) apabila 

dikembangkan dalam organisasi yang 

dinamis sebagaimana prinsip-prinsip 

tatanan. Adapun unsur-unsur penting 

tatanan dan menjadi dasar pada penelitian 

ini adalah : 

a. ldentitas diri. Identitas diri 

merupakan unsur terpenting dalam 

organisasi karena merupakan jati diri 

suatu organisasi. ldentitas diri terdiri 

atas visi, misi dan nilai-nilai suatu 

organisasi. Visi suatu organisasi 

mampu mempertahankan strukturnya 

sangat tergantung kepada faktor 

perekat atau ikatan internal yang ada. 

Makin kuat intensitas medan ini akan 

makin kuat pula ikatan internal di 

dalam organisasi bersangkutan.  

 Sinergitas suatu organisasi dapat 

tercipta apabila suatu organisasi 

mempunyai visi organisasi yang 

mampu mendorong semua komponen 

atau anggota organisasi untuk bekerja 

sesuai dengan lingkup tugas masing-

masing dalam mewujudkan visi 

tersebut. Dalam hal ini visi organisasi 

mampu berfungsi sebagai perekat 

komponen organisasi. Visi organisasi 

tersebut oleh Wheatley (dalam Amien, 

2005) disebut konsep medan visional, 

artinya apabila suatu organisasi 

memilki visi yang jelas 

b. Partisipasi.  

c. Pengakuan atas keragaman.  
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4. Pengertian keamanan    
Keamanan adalah keadaan bebas dari 

bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan 

hubungan kepada kejahatan, segala bentuk 

kecelakaan, dll. Keamanan merupakan 

topik yang luas termasuk keamananan 

nasional terhadap serangan teroris, 

keamanan komputer terhadap hacker atau 

cracker, keamanan rumah terhadap maling 

dan penyelusup lainnya, keamanan 

finansial terhadap kehancuran ekonomi dan 

banyak situasi berhubungan lainnya. 

Definisi keamanan menurut para ahli 

(Sadjijono 2005): 

Sadjijono dalam bukunya Tinjauan 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

Pengertian keamanan sendiri dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia (Sadjijono, 2005) 

yang dimaksud “aman” adalah bebas dari 

bahaya, bebas dari gangguan, tidak 

mengandung resiko, tenteram tidak merasa 

takut, terlindung dan tersembunyi. Dengan 

demikian, aman bersangkut paut dengan 

psikologis dan kondisi atau keadaan yang 

terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut 

maupun resiko. Adapun dalam Surat 

Menhankam/Pangab 

No.:Skep/B/66/I/1972, keamanan 

masyarakat diartikan sebagai suasana yang 

menciptakan pada individu manusia dan 

masyarakat perasaan-perasaan, sebagai 

berikut:  

a. Perasaan bebas dari gangguan 

baik fisik maupun psychis; Adanya 

rasa kepastian dan bebas dari 

kekhawatiran, keragu-raguan dan 

ketakutan;  

b. Perasaan dilindungi dari segala 

macam bahaya;  

c. Perasaan kedamaian dan 

ketenteraman lahiriah dan bathiniah.  

 

 Sedangkan pengertian ketertiban 

masyarakat, yang berasal dari kata “tertib” 

berarti teratur atau tertata. Ketertiban 

mengandung arti suatu kondisi yang teratur 

atau tertata dengan tidak ada suatu 

penyimpangan dari tatanan yang ada. 

Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, 

karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi 

penyimpangan, dengan tidak adanya 

penyimpangan maka berarti tertib. 

Ketertiban (Soedjono: 2005) adalah 

suasana bebas yang terarah, tertuju kepada 

suasana yang didambakan oleh 

masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. 

Ketertiban tersebut merupakan cermin 

adanya patokan, pedoman dan petunjuk 

bagi individu di dalam pergaulan hidup. 

Hidup tertib secara individu sebagai 

landasan terwujudnya tertib masyarakat, 

yang di dalamnya terkandung kedamaian 

dan keadilan.".  

Adapun pengertian keamanan dan 

ketertiban masyarakat menurut pengertian 

dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

bahwa: “keamanan dan ketertiban 

masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat 

terselenggaranya proses Pembangunan 

Nasional dalam rangka tercapainya tujuan 

nasional yang ditandai oleh terjaminnya 

keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, 

serta terbinanya ketenteraman yang 

mengandung kemampuan, membina serta 

mengembangkan potensi dan kekuatan 

masyarakat dalam menangkal, mencegah, 

dan menanggulangi segala bentuk 

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk 

gangguan lainnya yang dapat meresahkan 

masyarakat”.  

Keamanan dan ketertiban masyarakat, 

adalah keadaan bebas dari kerusakan atau 

kehancuran yang mengancam keseluruhan 

atau perorangan dan memberikan rasa 

bebas dari ketakutan atau kekhawatiran 

sehingga ada kepastian dan rasa kepastian 

dari jaminan segala kepentingan atau suatu 
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keadaan yang bebas dari pelanggaran 

norma-norma hukum . 

 

 

5. Penyebab terjadinya permasalahan 

keamanan lingkungan 

Keamanan lingkungan menjelaskan 

ancaman yang terjadi di lingkungan sekitar 

yang berhubungan dengan manusia, 

masyarakat, atau bangsa. Keamanan 

lingkungan fokus pada efek konflik yang 

disebabkan oleh manusia dan hubungan 

internasional terhadap lingkungan serta 

bagaimana masalah lingkungan bergerak 

melintasi batas negara. Menjaga keamanan 

lingkungan sangatlah penting untuk 

dilakukan. Walaupun pemerintah telah 

menjamin keamanan kita, dengan 

mengerahkan aparat-aparat penegak 

hukum seperti polisi dan tentara, sebagai 

warga negara kita tetap harus bertanggung 

jawab atas keamanan lingkungan kita 

masing-masing. 

Kita harus mendukung adanya 

keamanan lingkungan untuk 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

tindak kejahatan yang bisa saja terjadi 

sewaktu waktu. Di Indonesia, dikenal 

secara luas sebagai sistem keamanan 

lingkungan atau disingkat menjadi 

siskamling. Siskamling ini ada untuk 

menjadi salah satu upaya masyarakat untuk 

mendukung pemerintah dalam menjamin 

keamanan setiap warganya dari segala 

bentuk kejahatan. Tetapi di daerah 

perkotaan, masih jarang adanya 

siskamling. Ini disebabkan oleh berbagai 

faktor. Tapi faktor yang paling sering di 

jumpai yaitu karena kesibukan warga 

terhadap pekerjaan yang tidak 

memungkinkan mereka untuk melakukan 

kegiatan tersebut.  

Faktor penyebab yang lain bisa saja 

karena warga masyarakat saat ini 

menganggap bahwa kondisi keamanan 

lingkungan di perkotaan sudah aman 

karena adanya polisi dan sebagainya 

sehingga mereka berpikiran tidak perlu lagi 

melakukan kegiatan siskamling.  
 

 

6. Konsep Pemerintah Desa 

a. Definisi Desa.   Desa adalah desa 

adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyara-kat setempat, 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

  Dalam ketatanegaraan Republik 

Indonesia, desa perlu dilindungi dan 

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, 

mandiri, dan demokratis sehingga 

dapat menciptakan landasan yang kuat 

dalam melaksanakan pemerintahan 

dan pembangunan menuju masyarakat 

yang adil, makmur, dan sejahtera.  

 Secara lebih operasional Undang-

undang Otonomi Daerah mengama-

nahkan, bahwa penyelenggaraan 

pemerintah diarahkan untuk memberi 

kewenangan yang lebih luas kepada 

Pemerintah Daerah dengan maksud 

untuk lebih meningkatkan pelayanan 

dan partisipasi masyarakat terhadap 

pelaksanaan pembangunan di segala 

bidang. 

 Desa merupakan subsistem dari 

Pemerintahan yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat, tentunya 

mempunyai hubungan yang lebih 

dekat dengan masyarakat. Selain itu, 

desa memiliki wewenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat dengan berpedoman pada 

keanekaragaman, partisipasi otonomi 
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asli, demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Karena itu desa 

diharapkan dapat meningkatkan 

pelayanan publik, dan partisipasi 

masyarakat dalam proses pelaksanaan 

pembangunan. 

 Konsep desa tidak hanya sebatas 

unit geografis dengan jumlah 

penduduk tertentu melainkan sebagai 

sebuah unit teritorial yang dihuni oleh 

sekumpulan orang yang dengan 

kelengkapan budaya termasuk sistem 

politik dan ekonomi yang otonom.  

 Selanjutnya dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

Tentang Desa, bahwa Desa atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal 

usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia  

 Definisi secara sosiologis, desa 

merupakan sebuah gambaran dan 

kesatuan masyarakat/komunitas 

penduduk yang bertempat tinggal 

dalam lingkungan dimana mereka 

saling mengenal dengan baik dan arah 

kehidupan mereka relatif homogen 

serta banyak bergantung pada alam. 

Komunitas di atas kemudian 

berkembang menjadi satu kesatuan 

masyarakat hukum dimana 

kepentingan bersama penduduk diatur 

menurut hukum adat yang dilindungi 

dan dilambangkan.  

b. Pemerintahan Desa.  
 Pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan NKRI. 

Menurut Kansil, pemerintahan adalah 

cara/perbuatan memerintah yang 

dilakukan pemerintah tersebut akan 

menghasilkan tujuan 

pemerintahannya. Pemerintahan desa 

berdasarkan Peraturan Pemerintahan 

Nomor 72 Tahun 2005 adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintahan Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan hak 

asal-usul dan adat-istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan NKRI. Kepala      

Desa  adalah  pelaksanaan kebijakan 

sedangkan Badan Permusyawaratan 

Desa dan lembaga pembuat dan 

pengawas kebijakan (peraturan desa). 

Jadi BPD merupakan seperti DPRD 

kecil. 

c. Pemerintah Desa. Pemerintah 

desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dan yang 

dibantu oleh perangkat desa atau yang 

disebut dengan nama lain. Pemerintah 

desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. 

Kepala Desa dibantu oleh sekretaris 

desa dan perangkat desa. Perangkat 

desa terdiri dari atas kepala-kepala 

urusan, pelaksana urusan, dan kepala 

dusun.  

 Kepala-kepala urusan membantu 

sekretaris desa menyediakan data dan 

informasi dan memberi pelayanan. 

Pelaksanaan urusan adalah pejabat 

yang melaksanakan urusan rumah 

tangga desa di lapangan. Kepala dusun 

adalah wakil Kepala Desa di 

wilayahnya. Urusan rumah tangga 

desa adalah urusan yang berhak diatur 

dan diurus oleh Pemerintah Desa 

sendiri. Untuk mengatur dan 

mengurus dan mengurus urusannya, 

Pemerintah Desa membuat peraturan 

desa. Peraturan desa dibuat oleh 

Kepala Desa bersama dengan BPD. 



DWIJAKUSUMA 
Volume 2 Edisi 2020 

  11

Peraturan desa dilaksanakan oleh 

Kepala Desa dan dipertanggung-

jawabkan kepada rakyat melalui BPD. 

 

7. Konsep Pertahanan wilayah 

Apapun istilah yang hendak 

digunakan, apakah Sistem Pertahanan 

Kemanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) 

atau yang diberlakukan sekarang Sistem 

Pertahanan Semesta (Sishanta), kedua-

duanya memerlukan keterlibatan rakyat di 

dalamnya. Sesuai dengan konsideran 

“Menimbang” yang termaktub dalam UU 

No 3/2002 tentang Pertahanan Negara 

sebagaimana dikutip di atas, pertahanan 

negara kita memberi perhatian khusus 

terhadap peran wilayah dalam 

mempersiapkan komponen cadangan dan 

komponen pendukungnya. Selain memiliki 

komponen utama, yakni TNI, Pertahanan 

Negara juga diperkuat oleh dua komponen 

nasional lainnya yang berada di luar 

kekuatan organisasi militer, yakni berupa 

sumberdaya manusia, sumberdaya alam, 

dan sumberdaya buatan. Sebagai sebuah 

sistem yang mendasari kebijakan dibidang 

pertahanan dan keamanan selama ini, 

Sishanneg, diyakini tetap perlu untuk 

dipertahankan. Sishanneg, khususnya yang 

berkaitan dengan Pemberdayaan Wilayah 

Pertahanan, masih relevan untuk 

dipertimbangkan. Paling tidak dari sisi 

semangatnya, konsep Pemberdayaan 

Wilayah Pertahanan, tidak dapat 

dilepaskan dari ciri khas sejarah politik 

pertahanan Republik Indonesia, yakni 

Sishankamrata. Ketika sebagian besar 

pasal-pasal dalam UUD 1945 

diamandemen, konsep ini, secara implisit 

tetap dipertahankan. Sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan, khususnya 

Pasal 1 ayat (2) UU No 3/2002 tentang 

Pertahanan Negara, di sana di katakan 

bahwa “Sistem pertahanan negara adalah 

sistem pertahanan yang bersifat semesta 

yang melibatkan seluruh warga negara, 

wilayah, dan sumber daya nasional 

lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh 

pemerintah dan diselenggarakan secara 

total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk 

menegakkan kedaulatan negara, keutuhan 

wilayah, dan keselamatan segenap bangsa 

dari segala ancaman” 

 

8. Sekilas Desa Gandusari Kecamatan 

Bandongan Kabupaten Magelang. 

Gambaran umum Desa Gandusari yang 

berpenduduk 4.710 jiwa dengan luas 

wilayah 602.050 Ha, berada dalam wilayah 

Kecamatan Bandongan, Kabupaten 

Magelang. Desa ini terletak disebelah utara 

Kota Kecamatan, dan sebelah Barat daya 

Kabupaten Magelang ,dilihat dari letak 

Desa Gandusari merupakan Desa yang 

Strategis, karena termasuk Desa yang 

dekat dengan Kecamatan dengan jarak 

tempuh 2 Km, dan dilalui jalan 

penghubung yang merupakan lalu lintas 

perekonomian antar kecamatan, yaitu 

Kecamatan Bandongan dan Kecamatan 

Windusari.  

Untuk mencapai Kantor Pemerintahan 

Desa, ditempuh jalan dari Kecamatan 

Bandongan menuju Kecamatan Windusari 

sejauh 2 Km. adapun jarak tempuh sampai 

ke Ibu Kota Kabupaten + 23 km. (Lihat 

tabel 2.1.3) Desa Gandusari secara 

administrasi dibatasi, sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Rejosari, 

disebelah timur berbatasan dengan Desa 

Sidorejo, sementara disebelah selatan 

berbatasan dengan Desa Bandongan, serta 

disebelah barat berbatasan dengan Desa 

Ngepanrejo.  

Batas wilayah Desa Gandusari : 

Sebelah utara : Desa Rejosari Sebelah 

timur : Desa Sidorejo Sebelah selatan : 

Desa Bandongan Sebelah Barat : Desa 

Ngepanrejo. Desa Gandusari dibagi 

menjadi 13 ( tiga belas ) Pedukuhan, dan 

pada pemerintahan bapak Slamet Nurhadi 

ada perampingan yang tadinya setiap 
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dukuh Dipimpin oleh seorang Kepala 

Dusun (Kadus) maka mulai saat itu sampai 

sekarang dipimpin delapan kadus.  

Kondisi Fisik Wilayah Topografi  

Desa Gandusari terletak dikaki Gunung 

Sumbing bagian timur laut. Adapun 

Topografi umum Desa Gandusari 

bergelombang sampai berbukit-bukit 

dengan beberapa dataran tinggi yang 

sempit diantara bukit yang berlereng 

sangat miring. Daerah ini merupakan 

mudah erosi dan rawan longsor. Tiga 

barisan bukit yang memanjang adalah:  

Bukit Sleker sampai ke Sebelah Barat dan 

Utara Dusun Grenjeng. Bukit Sebelah 

Selatan Dusun Cangakan memanjang 

Sampai sebelah utara Dusun Salakan, 

melewati Dusun Parakaji. Bukit sebelah 

Barat Dusun Gentan sampai batas wilayah 

Desa Gandusari. Warna tanah Desa 

Gandusari dibagian perbukitan merah 

coklat dan termasuk tanah labil namun 

dibagian yang datar berwarna Hitam 

sampai abu-abu. Tinggi wilayah Desa 

Gandusari 550 – 600 dml. Daerah yang 

tertinggi adalah Dusun Mirimunggul 

sampai Dusun Grenjeng, dan Dusun 

Salakan sampai Dusun Parakaji. 

Temperatur rata-rata 23 – 25 0C. 

Kelembaban udara malam hari + 80 %, 

namun pada siang hari sedikit lebih rendah 

+ 70 %. Musim hujan berkisar antara 4 – 6 

bulan setiap tahun, dengan curah hujan 

antara 2000 mm sampai 2.300 mm.  

Kondisi alam Desa Gandusari 

dibagian utara daerah berbukit antara lain 

Dukuh Gentan, Dukuh Mirimunggul, 

Dukuh Grenjeng. Adapun disebelah barat 

Dukuh Parakaji. Daerah tersebut pada 

musim kemarau sangat sulit mendapatkan 

air, daerah ini dominan tadah hujan, tingkat 

erosi sangat tinggi, sehingga tanah topsoil 

sangat kritis. Ketersediaan air tanah hanya 

bertahan pada musim hujan dan paling 

lama 4 bulan pada musim kemarau. 

Dengan demikian sebagian wilayah Desa 

Gandusari merupakan daerah kekeringan. 

Sumber air yang ada sangat terbatas 

sementara sumber air yang lain sangat 

jauh. Kondisi Sosial dan Budaya Desa 

Gandusari Kehidupan Sosial masyarakat 

Desa Gandusari bercirikan budaya jawa 

yang kental penganut agama yang taat. Hal 

ini terlihat dari bahasa yang santun dan 

kehidupan sosial masyarakatnya yaitu 

dengan adanya kegiatan-kegiatan 

pengajian dan Majlis-majlis taklim. Semua 

itu merupakan ketelatenan dan peran dari 

para ulama yang ada, bisa kita lihat setiap 

lingkungan adanya tempat ibadah baik 

masjid/musholla.  

Semangat kebersamaan antar warga 

masih cukup tinggi Sehingga memberi 

dampak positif seperti saat terjadi bencana, 

masyarakat mampu mengatasi persoalan 

yang terjadi dengan bergotong royong 

seperti memperbaiki jalan karena longsor 

dengan peralatan yang sederhana tanpa 

menunggu bantuan dari fihak lain. 

Hubungan antar warga juga masih sangat 

dekat, sehingga satu sama lain bisa 

mengenal, saling silaturrohmi melalui 

pertemuan-pertemuan yang dilakukan 

lembaga sosial yang ada.  

Desa Gandusari ini juga merupakan 

Desa wisata religi, dimana Desa Gandusari 

terdapat makam seorang ulama besar yang 

pada saat-saat tertentu diadakan acara yang 

dihadiri masyarakat setempat dan tidak 

menutup kemungkinan dihadiri dari luar 

Daerah. Antusiasme kaum perempuan juga 

sangat tinggi dan menonjol, terbukti dalam 

kegiatan-kegiatan pengajian selapan yang 

hadir 75% didominasi kaum ibu. Peran 

Ibu-Ibu tidak cukup disini, namun juga 

punya peran penting memberikan 

bimbingan dan dorongan kepada putra - 

putrinya untuk mengikuti pendidikan di 

Pondok Pesantren Atau Tempat pelatihan 

membaca Qur-an. Disinilah anak–anak 

menerima bimbingan dari para Kyai dan 

Ustad dengan harapan menjadi anak yang 
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berbudi pekerti luhur. Namun selama ini 

peran pemerintah kurang memberikan 

perhatian terhadap peran para Ustad yang 

selama ini memberikan ilmu kepada anak-

anak bangsa.. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian yang dilaksanakan 

adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam 

penelitian kualitatif peneliti merupakan 

human instrument. Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu data dari informan 

dengan cara wawancara kepada pejabat 

Kepala Desa/tokoh masyarakat/tokoh 

agama/tokoh pemuda serta masyarakat 

sendiri dan secara tidak langsung  dari 

dokumen  dari desa, babinsa dan 

kepolisian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan antara lain Interview atau 

wawancara serta studi dokumen sebagai 

pelengkap. Teknik analisis data yang 

dilakukan adalah dengan mengorganisasi-

kan secara sistematis data yang diperoleh, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan dapat membuat 

kesimpulan yang dapat diinformasikan 

kepada orang lain yaitu dengan cara tehnik 

analisa data deskriptif kualitatif. Adapun 

prosedur dalam menganalisis data 

kualitatif, menurut Miles dan Huberman 

(1984) dalam Sugiyono (2008:91-99) 

adalah sebagai berikut: Reduksi Data, 

Penyajian Data serta analisis data 

kualitatif.  

 

PEMBAHASAN 

 

9. Gambaran lokasi penelitian.  

  Menurut ceritera dari beberapa tokoh 

masyarakat dan orang yang tertua di desa 

Gandusari, mereka menjelaskan bahwa 

Desa Gandusari merupakan penggabungan 

dari dua Desa pada tahun 1925 yaitu Desa 

Jangkungsari dan Desa Gandurejo Desa 

Jangkungsari pada saat itu dipimpin oleh 

seorang Kepala Desa yang bernama Bapak 

Abdul Qohar. Jangkungsari sekarang 

sering disebut Gandusari bagian selatan. 

Adapun Desa Gandurejo dipimpin oleh 

Kepala Desa yang bernama Bapak Rejo 

Dikromo. GANDU diambil dari kata dapan 

Gandurejo, sedangkan SARI diambil dari 

kata belakang Jangkungsari, maka inilah 

sejarah kelahiran Desa yang sekarang 

disebut Desa Gandusari. Adapun Desa 

Gandusari saat itu dipimpin oleh Kepala 

Desa yang bernama Bapak Singo Dimejo. 

Masa kepemimpinan Bapak Singo Dimejo 

hanya menjabat satu tahun yaitu berakhir 

pada tahun 1926.  

Gambaran umum Desa Gandusari 

yang berpenduduk 4.710 jiwa dengan luas 

wilayah 602.050 Ha, berada dalam wilayah 

Kecamatan Bandongan, Kabupaten 

Magelang. Desa ini terletak disebelah utara 

Kota Kecamatan, dan sebelah Barat daya 

Kabupaten Magelang ,dilihat dari letak 

Desa Gandusari merupakan Desa yang 

Strategis, karena termasuk Desa yang 

dekat dengan Kecamatan dengan jarak 

tempuh 2 Km, dan dilalui jalan 

penghubung yang merupakan lalu lintas 

perekonomian antar kecamatan, yaitu 

Kecamatan Bandongan dan Kecamatan 

Windusari. 

Desa Gandusari dibagi menjadi 13 

wilayah Dukuh, untuk setiap Dukuh 

dipimpin oleh seorang Kadus atau Prabot.  

Begitu sangat pentingnya suatu 

pendidikan, dan masyarakat sadar akan 

keberadaan suatu pendidikan, maka 

pemerintah Desa bersama masyarakat 

sejak berdirinya Desa Gandusari 

mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. 

dari yang masih ada dan sudah tidak ada 

sampai sekarang. Adapun sejarah lembaga 

pendidikan di Desa Gandusari antara lain:  

Mendirikan Madrasah Diniyah (Sudah 

Bubar) Madrasah Ibtidaiyah (Masih ada) 
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Sekolah Dasar Negeri (Masih ada) Taman 

Kanak-kanak (Masih ada) Madrasah 

Tsanawiyah (pertama bubar dan berdiri 

kembali 2009-2010) Madrasah Aliyah 

(Sudah Bubar) Pemberantasan buta aksara, 

Kejar paket C dan paket B dan sekolah 

PAUD ada 2 sekolah  

Dalam upaya meningkatkan keimanan 

dan ketaqwaan, maka atas prakarsa unsur 

pemerintahan, tokoh Agama, dan Tokoh 

masyarakat Desa Gandusari, maka lahirlah 

kegiatan pengajian – pengajian Selapanan 

bergilir tingkat Desa, Pengajian selapan 

tingkat Dusun, TPQ disetiap Dusun, 

Pondok pesantren Putra dan Putri 

Ma`ahidlul irfan (1985) Oleh Bapak Ky H. 

Abdul Karim (sebelum lahir Desa 

Gandusari) 

Untuk bidang kesehatan yang telah 

dicapai antara lain, Pelatihan-pelatihan 

kader posyandu dan mendirikan pelayanan 

posyandu,pelayanan Posbindu screaning 

lansia. mendirikan gedung Polindes, 

Gedung PKD untuk pelayanan 

kesehatandan penyuluhan kesehatan.  

Lembaga – lembaga sosial Desa yang 

ada antara lain, LMD, LKMD, PKK 

Remaja, Ormas, Orsospol, BPD, LPMD, 

LP2K, LPP, ( sekarang ) KKM 

MARGOREJO / BP-SPAMS, OPRB, RT 

dan RW, PUAP, KWT, PPKBD, 

GAPOKTAN, KPMD 

Bidang ini juga terbentuk untuk 

memberikan rasa aman masyarakat yaitu 

adanya Pos Kamling, Hansip dan Polmas.  

Agar dalam pelayanan masyarakat 

menjadi baik, maka dibutuhkan sarana dan 

prasarana sehingga pemerintah dan 

masyarakat saat itu mendirikan Gedung 

kantor Desa dan Gedung Balai Desa, 

Gedung ini dibangun pada saat 

pemerintahan Bapak M Fadhil Abdullah 

dan Sampai saat ini sudah mengalami 

beberapa kali pemugaran. Ini merupakan 

sebuah upaya pemerintah saat itu untuk 

penertipan Administrasi Desa dan pent                                                      

ertiban administrasi pembayaran pajak. 

Sampai saat ini gedung ini sudah 

mengalami beberapa pemugaran seperti 

kantor kepala desa dan Balai Desa di pugar 

pada pemerintahan bapak Yusuf Hariyanto 

SE. Dan gedung Balai Desa dilanjutkan 

Pada pemerintahan Bapak Slamet Nurhadi.  

Untuk tahun ini renovasi dilanjutkan oleh 

Bpk Mustofa Kamal  

Adapun dalam Bidang ekonomi Desa 

Gandusari saat itu telah melakukan upaya 

yaitu mendirikan Koperasi Sedyo Tomo, 

Lumbung Desa, UED- Sp Desa Gandusari, 

Pengadaan Ternak Kambing, Ternak Sapi, 

namun dari setiap penggantian 

kepemimpinan maka kebijakan berobah 

dan disesuaikan dengan kondisi 

perekonomian masyarakat, maka saat ini 

upaya dari pemerintah memberikan sebuah 

pinjaman melalui program PNPM Mandiri 

Perdesaan dan PUAP. 

Sejak Gandusari lahir sampai saat ini 

telah terukir sejarah pembangunan yang 

sampai sekarang telah banyak dirasakan 

oleh masyarakat baik warga Gandusari 

maupun Desa Lain, yaitu Pembuatan 

jembatan sungai semawang, yang 

menghubungkan dari Desa Gandusari ke 

Desa Bandongan, Melaraskan jalan dengan 

cara penjugrukan Bukit yang 

menghubungkan dari Dusun Jangkungan 

ke Dusun Soropaten, Melaraskan tanjakan 

dan melebarkan jalan Carikan sampai 

Kedondong ini dilakukan pada zaman 

pemerintahan Bapak Ky. Qomari, tapi juga 

tidak kalah penting seperti Membuat 

jembatan yang menghubungkan Dusun 

Gentan ke Dusun Campursari, Pembuatan 

Jembatan dari Dusun Grenjeng ke Dusun 

Cangakan, Pelebaran Jalan dari Dusun 

Salakan ke Dusun Jangkungan, Pelebaran 

Jalan dan Perbaikan Jalan Lingkar Desa, 

Pembuatan Dam Ngepeh, Perbaikan 

saluran irigasi, Pembuatan Gorong – 

gorong, Pembuatan Buk Kedondong, Buk 

Jayan, Buk Cangakan. Penahan longsor 



DWIJAKUSUMA 
Volume 2 Edisi 2020 

  15

Dusun Jangkungan, Parakaji, Cangakan, 

Campursari, Pembuatan Buk Bendan. 

Makadam Dusun Campursari, Makadam 

Dusun Salakan, Makadam Dusun 

Mirimunggul, Pembuatan Talud Dusun 

Krajan 1. Pengaspalan jalan dari Desa 

Bandongan sampai Dusun Grenjeng 

melewati Dusun Soropaten, sumber sejarah 

mengatakan, karena Dusun Soropaten 

punya andil sejarah perjuangan yaitu 

menjadi Pos Komando TNI Angkatan 

Darat, Sementara Dusun Grenjeng 

merupakan tempat Gudang Amunisi, maka 

melalui tokoh masyarakat Yang bernama 

Bapak Ky H Abdul Mujib bersama 

pemerintah Desa mengajukan permohonan 

untuk pengaspalan jalan lingkar Desa yang 

sekarang bisa kita rasakan manfaatnya. 

Pengaspalan dari Carikan sampai Dusun 

Salakan, Listrik masuk Desa, Telpun 

Masuk Desa Pembuatan Gedung 

POLINDES di Dsn jangkungan, Rehab 

Kantor Desa, Perbaikan Saluran Irigasi 

dari Ngepeh sampai sungai Lor, Betonisasi 

dari Dusun Gentan sampai Dusun 

Campursari, Pembangunan Gedung PKD, 

Pembangunan kantor desa dan lantai dua. 

Semua itu merupakan gambaran prestasi 

yang telah dicapai. Demikian gambaran 

sejarah pembangunan dan kegiatan di Desa 

Gandusari sampai pada awal 

kepemimpinan Bapak Mustofa Kamal 

adapun pembangunan dan kegiatan 

tersebut dengan anggaran bantuan dari 

pemerintah, swadaya dan semangat gotong 

– royong masyarakat Desa Gandusari. 

Pembangunan dan kegiatan Desa 

Gandusari sejak berdirinya 1925 sampai 

RPJMDes ini tersusun (2020) penyusun 

yakin masih banyak hal-hal yang justru 

penting namun tidak bisa di sampaikan 

karena minimnya nara sumber yang bisa 

ditemukan untuk dimintai penjelasan 

mengenai Sejarah Desa Gandusari. RPJM 

Des diharapkan akan mendorong laju 

pembangunan dan kegiatan yang terarah, 

berkesinambungan, skala prioritas dan 

punya dampak positif atau manfaat 

terhadap kehidupan masyarakat Desa 

Gandusari.  

 

10. Permasalahan yang berkaitan 

dengan Sinergitas dan Penyebab 

permasalahan Keamanan di Wilayah di 

Desa Gandusari  
Dalam menelaah sinergitas sistem 

perencanaan keamanan nasional maka ada 

beberapa variabel yang digunakan untuk 

membahasnya adalah unsur identitas, 

partisipasi dan keberagaman. ldentitas 

terdiri atas visi, misi dan nilai-nilai 

organisasi yang merupakan unsur penting 

dalam menunjang sinergitas. 

Penelitian ini mendiskusikan 

mengenai sinergi antara beberapa aktor 

dengan pendekatan fishbond. Pendekatan 

fishbond merupakan pendekatan sinergi 

positif antara tiga aktor yang berbeda 

dalam kapasitas program dan tupoksi yang 

mereka punyai. Model ini menunjukkan 

aktor-aktor yang bersinergi dalam rangka 

kemanan lingkungan didesa Gandusari 

Magelang. Sinergitas ini dapat dilihat 

melalui tiga aspek yaitu komunikasi, 

koordinasi dan alih teknologi. Pola 

hubungan sinergi itu dilihat dari bagaimana 

komunikasi antar pemangku kepentingan 

yaitu komunikasi antara Pemerintah 

Daerah desa Gandusari dan aparat 

kepolisian dan Lembaga Pendidikan Akmil  

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

komunikasi dan koordinasi antar 

pemangku kepentingan sudah berjalan 

dengan baik walau terdapat beberapa 

kendala seperti mensinkronisasikan waktu 

yang terbentur dengan kesibukan dan 

masih adanya tumpang tindih kepentingan 

diantara Pemda desa Gandusari dan 

lembaga pendidikan Akmil. Dalam hal alih 

teknologi tidak ada kendala yang berarti 

dan masih belum terlaksananya tata 

administrasi dengan baik. 
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Guna menjaga Kamtibmas diwilayah 

desa Gandusari Magelang maka sinergitas 

sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

untuk memberikan rasa aman, nyaman, 

tenang dan tertib kepada masyarakat. Hal 

ini bisa terwujud jika diantara kedua belah 

pihak ada komunikasi yang baik, sehingga 

tugas dilapangan akan terasa ringan dan 

masyarakat pun akan merasa nyaman dan 

tentram dan selalu dikedepankan 

kepentingannya merasa terayomi.  

Dengan adanya sinergitas antara 

aparat militer dalam hal ini Akmil dan 

Pemerintah Daerah diharapkan dapat 

mengetahui kondisi masyarakat di daerah 

tersebut sekaligus bertukar informasi dan 

mengetahui perkembangan situasi 

kamtibmas yang berkembang 

dimasyarakat. Akmil dan Pemda  

merupakan pengayom bagi masyarakat 

mempunyai peran yang sama dalam 

menjaga keamanan ketertiban, apabila 

aparat keamanannya memiliki hubungan 

yang solid dan kompak maka akan 

terwujudlah negara yang aman, tentram 

dan damai. Sinergitas antara Akmil dan 

Pemda  ini bertujuan untuk menjaga tali 

silaturahmi dan saling bertukar informasi 

terkait dengan situasi Kamtibmas. Hal 

tersebut bertujuan untuk mencegah segala 

bentuk gangguan keamanan agar 

masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya 

dengan aman dan nyaman. Serta 

merasakan kehadiran Akmil  yang selalu 

siap melindungi serta mengayomi 

masyarakat. 

Berbagai kerawanan yang dapat 

menghambat tercapainya sinergi dan 

keamanan  ketertiban masyarakat harus 

dapat ditangani dengan memanfaatkan 

potensi positif dinamis yang ada dalam 

masyarakat secara terpadu. Terdapat 

beberapa langkah yang digunakan Aparat 

Militer (Akmil) untuk mendeteksi potensi 

kearifan lokal lain yaitu dengan cara: unsur 

pimpinan Akmil dibagian masing masing  

memerintahkan  anggotanya dan para 

Taruna untuk membuat rencana latihan 

peningkatan pengetahuan sinergitas 

anggota organik Akmil dan para Taruna  

bersama aparat Pemda dan masyarakat 

dalam kegiatan menjaga keamanan 

lingkungan di desa Gandusari,  menjalin 

kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat 

serta Perangkat Desa setempat untuk bisa 

memberikan materi ilmu pengetahuan 

sosial, ilmu pengetahuan tentang 

bagaimana menjaga keamanan lingkungan 

bersama sama aparat dan mencari tahu 

media-media apa saja yang dapat 

digunakan untuk melakukan pendekatan 

dan mempererat ikatan dengan masyarakat 

di desa setempat. membuat buku saku 

untuk para anggota organik Akmil dan para 

Taruna sebagai acuan singkat dalam 

pelaksanaan tugas di lapangan, merangkum 

buku-buku terkait pengetahuan mengenai 

sejarah lisan dan budaya didalam lembaga 

pendidikan Akmil dan kebiasaan desa 

setempat mengenai tupoksi dalam bentuk 

perpustakaan sederhana. Adanya kegiatan 

sosialisasi tentang keberadaan lembaga 

pendidikan Akmil  untuk  menghilangkan 

citra yang tidak baik setiap anggota dapat 

mengunjungi tempat tinggal, tempat 

ibadah, sekolah, perkantoran, tempat 

perbelanjaan dan lain-lainnya dengan 

berkomunikasi secara langsung dengan 

orang yang dikunjungi serta mendata 

keterangan dan informasi dari orang 

tersebut dan dapatnya memposisikan diri 

sebagai mitra kerja masyarakat yang 

menjadi aktualisasi dari tugas di tengah-

tengah masyarakat dalam menciptakan 

keamanan, sesuai dengan karakter TNI AD 

dari rakyat untuk rakyat membangun 

kemitraan dengan masyarakat, dengan cara 

membentuk kesadaran masyarakat akan 

keamanan dan ketertiban, tidak bisa 

tergantung pada aparat saja tapi juga 

dilakukan oleh mereka sendiri. Pada 

dasarnya mewujudkan hubungan aparat 
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TNI AD  dengan masyarakat yang ideal 

bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada 

yang berproses sangat cepat dan ada juga 

yang lambat. Namun yang lebih penting 

adalah bagaimana bersama-sama dengan 

segenap komponen masyarakat mampu 

mencegah terjadinya berbagai bentuk 

kejahatan, dengan memperoleh dukungan 

dari masyarakat secara maksimal. Untuk 

itu upaya mencegah kejahatan yang 

dilakukan bersama dengan warga 

masyarakat harus dapat menimbulkan efek 

pencegahan terhadap muncul dan 

berkembangnya kejahatan selanjutnya. 

Fungsi-fungsi pembinaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat  melalui antara lain 

adalah seperti peran Babinsa (Pembina 

Masyarakat), diharapkan sebagai ujung 

tombak dalam membina masyarakat untuk 

melaksanakan program-progam keamanan 

lingkungan yang telah digariskan oleh 

pemerintah. Sesuai dengan paradigma TNI 

AD dalam masyarakat madani seperti 

sekarang ini, maka gaya militer yang 

diterapkan pun harus berubah menuju 

militer yang demokratis, mau mendengar 

dan menerima apa yang menjadi kehendak 

masyarakat. 

Hal- hal yang dapat menimbulkan 

masalah antara lain : 

a. Pengaruh Sosial Media 

terhadap Keamanan Wilayah. 

Kondisi masyarakat saat ini sangat 

rentan dipengaruhi oleh informasi 

yang beredar di media social dan 

dapat serta merta menciptakan 

kerawanan dari segi keamanan. Secara 

khusus begitu mudahnya sebagian 

masyarakat menerima dan 

mempercayai informasi yang diterima 

tanpa berfikir secara jernih dan 

rasional. Bahkan lebih jauh lagi, 

sebagian masyarakat melakukan 

tindakan anarkis sebagai respon 

terhadap berita hoax yang diterima.   

 Peran Akmil dalam konteks ini 

adalah sebagai satuan Non-Kowil 

yang dapat melakukan kegiatan 

pembinaan teritorial secara terbatas. 

Diantara wujud nyata kegiatan Binter 

terbatas tersebut adalah mengambil 

bagian dalam sinergitas untuk 

mewujudkan keamanan wilayah di 

desa Gandusari, Kecamatan 

Magelang, Kabupaten Magelang. 

b. Terbatasnya pemahaman 

personel tentang pentingya 

sinergitas dalam mewujudkan 

keamanan lingkungan. Secara 

umum sampai saat ini masih banyak 

personel TNI AD khususnya yang 

bertugas di Komando kewilayahan 

belum memiliki pengetahuan terlebih 

keterampilan tentang peranan 

Komunikasi Sosial sebagai salah satu 

metode pembinaan teritorial yang 

sangat efektif dalam rangka 

membantu pemerintah daerah 

meningkatkan ketahan wilayah. Hal 

ini kemudian menimbulkan kesan 

bahwa aparat pemerintah melakukan 

pembiaran terhadap potensi 

kerawanan yang ada di wilayahnya. 

c. Belum ramahnya penampilan 

para prajurit yang bertugas di 

komando kewilayahan terhadap 

masyarakat. Dalam berbagai 

kesempatan kita sering menemukan 

aparat kowil yang masih bertindak 

arogan dalam menyikapi berbagai 

permasalahan yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat. Kondisi ini 

menyebabkan masyarakat menjaga 

jarak terhadap aparat kowil sehingga 

ketika timbul permasalahan 

keamanan masyarakat mereka enggan 

untuk melaporkannya dan cenderung 

untuk  mengambil tindakan secara 

sepihak. 

d. Belum terkoordinir,  terencana 

dan terpadunya pelaksanaan 
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sinergitas TNI dan masyarakat di 

daerah-daerah oleh jajaran TNI 

AD.   Idealnya pelaksanaan kegiatan 

ini perlu diwadahi dalam implemen-

tasi komunikasi sosial TNI AD 

dilaksanakan secara terkoordinir, 

terencana dan terpadu dengan 

melibatkan segenap personel di 

lingkungan TNI AD khususnya 

institusi dan personel yang bertugas 

di komando kewilayahan untuk 

mencapai hasil yang diharapkan. 

e. Belum dilibatkannya secara 

efektif komponen kekuatan bangsa 

dalam upaya mewujudkan 

keamanan wilayah. Berdasarkan 

pengamatan terhadap terjadinya 

permasalahan keamanan berbagai di 

daerah-daerah, dapat disimpulkan 

bahwa komponen kekuatan bangsa di 

luar TNI AD seperti Pemda, 

Kepolisian, Ormas, OKP, LSM, 

Tokoh masyarakat, tokoh agama dan 

sebagainya belum secara efektif 

dilibatkan dalam penyelesaian konflik 

sosial. Hal ini ditandai dengan 

lambannya koordinasi dengan aparat 

pemerintah dan masyarakat lainnya 

ketika tejadi benturan sosial. 

 

11. Yang berperan dalam melaksana-

kan Sinergitas dalam menjaga 

Keamanan di Desa Gandusari 

Kecamatan Bandongan Kabupaten 

Magelang. 

Pelaksanaan sinergitas oleh TNI AD 

dengan melibatkan seluruh komponen 

masyarakat telah memiliki dasar hukum 

yang kuat yaitu adanya buku petunjuk 

tentang pembinaan teritorial. Dalam 

pelaksanaannya Akmil bekerjasama dengan 

Satuan Komando Kewilayahan yang 

bertanggungjawab langsung dalam kegiatan 

pembinaan territorial yaitu Kodim 0705 

Magelang dan Koramil Bandongan. Dalam 

pelaksanaan sinergitas ini, peran Akmil 

cukup signifikan mengingat Akademi 

Militer memiliki banyak personel yang 

berpengalaman di bidang territorial. Cukup 

banyak pejabat Akmil yang berpangkat 

Kolonel yang pernah menjabat sebagai 

Danrem, demikian pula banyak pejabat 

Akmil yang berpangkat Letkol yang 

sebelumnya adalah para Komandan Kodim. 

Pengalaman pejabat tersebut tentunya 

sangat bermanfaat untuk meningkatkan 

kualitas sinergitas TNI dan komponen 

masyarakat lainnya dalam mewujudkan 

ketahanan wilayah aspek darat di wilayah 

Desa Gandusari. 

 

12. Menciptakan Sinergitas dalam 

Keamanan Lingkungan Desa Gandu 

Sari. 
Sebagaimana diketemukan bahwa 

keamanan lingkungan di Gandusari sudah 

cukup baik, sehingga tinggal langkah 

selanjutnya untuk tetap terus menjaga 

keberlangsungannya. Adapun beberapa hal 

yang harus dilakukan adalah : 

a. Aparat TNI AD khususnya 

Aparat komando kewilayahan yang 

siap melaksanakan sinergitas.    

Aparat TNI AD harus menyadari tugas 

dan tanggung jawabnya yang besar 

sebagai ujung tombak keberhasilan 

tugas-tugas TNI dibidang territorial 

khususnya untuk membantu mewujud-

kan keamanan lingkungan di desa 

binaan. Berdasarkan pada ketentuan 

Bujuknik tentang Komsos yang 

dikeluarkan oleh TNI AD maka setiap 

Apter/Apkowil harus memahami 

secara mendalam tentang peran 

strategis Komsos TNI untuk 

membantu mewujudkan keamanan 

lingkungan sebagai berikut : 

1) Media Sosialisasi. Bahwa 

Komunikasi Sosial dapat 

digunakan sebagai media untuk 

mensosialisasikan sikap dan 

kebijaksanaan TNI AD yang 
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berkaitan dengan komponen 

kekuatan bangsa lainnya. 

2) Media Penyamaan Visi, Misi 

dan Interpretasi.    Bahwa  

Komu-nikasi  Sosial  TNI  AD  

dapat digunakan sebagai sarana 

untuk penyamaan visi, misi dan 

interpretasi antar berbagai 

komponen kekuatan bangsa 

tehadap tugas-tugas yang 

dihadapi. 

3) Media Koodinasi, Integrasi, 

Sinkronisasi dan Simplikasi 

(KISS). Bahwa  Komunikasi  

Sosial  TNI  AD dapat digunakan 

sebagai sarana KISS antar 

kewilayahan maupun unsur 

masyarakat dalam pelaksanaan 

Binter. 

4) Meningkatkan  

Kemanunggal-an  TNI Rakyat.  

Bahwa Komunikasi Sosial dapat 

digunakan sebagai sarana untuk 

meningkatkan Kemanunggalan 

TNI – Rakyat. 

 

b. Aparat TNI AD harus mampu 

menampilkan “Senyum Teritorial” 

dalam melaksanakan sinergitas. 

Berbekal pada Jati Diri TNI sebagai 

Tentara Rakyat dan berpedoman pada 

Delapan Wajib TNI, maka Aparat TNI 

AD harus mampu menampilkan 

perilaku untuk bersikap  ramah tamah 

terhadap rakyat sehingga tugas dan 

tanggung jawabnya yang besar sebagai 

ujung tombak keberhasilan tugas-tugas 

TNI dibidang territorial dapat 

terlaksana dengan baik. Untuk itu 

Aparat TNI AD harus mampu 

memahami Sifat Komunikasi Sosial. 

Komunikasi Sosial sebagai salah satu 

metode Binter yang sangat efektif 

dalam melaksanakan sinergitas, 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

1)  Persuasif. Artinya bahwa 

Komunikasi Sosial TNI AD 

bersifat mengajak komponen 

masyarakat lainnya agar 

memiliki kesadaran berbangsa 

dan bernegara serta bela negara 

dalam rangka meningkatkan 

ketahanan wilayah. 

2) Terkoordinir dan Teren-

cana. Artinya bahwa pelaksanaan 

Komunikasi Sosial TNI AD perlu 

direncanakan terlebih dahulu dan 

dikoordinir dengan baik sehingga 

dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 

Beberapa hal yang harus diupayakan 

secara sadar dan sistematis agar terwujud 

pada diri setiap Apter untuk dapat 

menunjang keberhasilan pelaksaan 

sinerditas antara lain : 

a. Kredibilitas: ialah kewiba-waan 

seorang Apter di hadapkan 

masyarakat. Pesan yang  di  

sampaikan  oleh  seorang  aparat yang  

kredibilitasnya tinggi  akan  lebih 

banyak memberi pengaruh terhadap 

penerima pesan. 

b. Penampilan : ialah penampil-an  

fisik maupun cara berpakaian yang 

sopan dan sesuai dengan adat 

kebiasaan masyarakat setempat. Hal 

ini akan mengundang simpati 

masyarakat dan  akan dengan mudah 

menerima pesan-pesan yang di  

sampaikan  oleh  Apter. 

c. Kemampuan  intelektual  : 

ialah tingkat kecakapan, kecerdasan 

dan keahlian seorang Apter. 

Kemampuan intelektual itu di 

perlukan, terutama dalam hal 

menganalisis suatu kondisi sehingga 

bisa mewujudkan cara komunikasi 

yang sesuai. 

d. Integritas  atau keterpaduan 

sikap dan prilaku dalam aktivitas 

tempat kerja sehari-hari. Apter yang 
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memiliki keterpaduan, kesesuaian  

e. Keterpercayaan, kalau Aparatur 

dipercaya oleh masyarakat maka akan 

lebih mudah menyampaikan pesan dan 

mempengaruhi sikap orang lain. 

f. Kepekaan sosial, yaitu suatu 

kemampuan Apter untuk memahami 

situasi dilingkungan tempat kerjanya. 

Apabila  situasi tempat kerja sedang 

sibuk, maka Apter perlu mencari 

waktu lain yang lebih tepat untuk 

menyampaikan suatu informasi 

kepada orang lain. 

g. Kematangan tingkat  

emosional, ialah kemampuan  Apter  

untuk  mengendalikan  emosinya, 

sehingga tetap dapat melaksanakan 

komunikasi dalam suasana yang 

menyenangkan di kedua belah pihak. 

h. Berorientasi kepada kondisi 

psikologis komunikan, artinya 

seorang Apter perlu memahami 

kondisi psikologis orang yang diajak 

bicara. Diharapkan Apter dapat 

memilih saat yang paling tepat 

untuk menyampaikan suatu pesan 

kepada masyarakat. 

1) Apter harus bersikap supel, 

ramah dan tegas. 

2) Apter harus mampu 

menyesuaikan diri dengan 

masyarakat dimana dia bicara. 

 

PENUTUP 

 

13. Kesimpulan 

Hubungan saling percaya dan 

kerjasama yang sinergistik bukan 

merupakan hal yang mandatori. Hal itu 

dapat terjadi bila perilaku pihak-pihak 

yang terlibat mempunyai niat bersama, 

mempunyai kebersamaan visi dan arah ke 

depan, dan bersedia untuk saling 

membantu dan mendorong. Masing-

masing pihak menampilkan perilaku yang 

dapat dipercaya dan mempunyai niat baik 

bagi kemajuan  masing masing institusi 

,organisasi lembaga pendidikan Akmil 

maupun pemerintah daerah desa Gandusari  

demi kemenangan bersama. Dari penelitian 

yang telah dilakukan ditunjukkan bahwa 

kerjasama yang intensif disertai dengan 

perilaku kelompok dengan semangat 

belajar dan semangat inovatif mendorong 

terbentuknya kualitas sinergi. Dalam 

elaborasi lebih lanjut ditemukan bahwa 

intensitas kerjasama, perilaku belajar 

inovatif anggota kelompok, tergeser 

tingkat kepentingannya dengan sangat 

nyata oleh rasa saling percaya yang ada 

dalam kelompok. Ini menunjukkan begitu 

besar pengaruhnya rasa saling percaya 

untuk membangun sinergi. Hal itu terbukti 

kembali, setelah dilakukan pendalaman di 

mana hasilnya menunjukkan bawa 

pembentuk kualitas sinergi adalah rasa 

saling percaya, sedangkan rasa saling 

percaya itu dapat tumbuh dalam kelompok 

yang memiliki kebersamaan visi yang 

tinggi. Kebersamaan visi itu dilandasi oleh 

nilai-nilai yang menjunjung tinggi nilai 

nilai kerja keras, nilai-nilai pembelajaran 

serta nilai-nilai inovatif, yang kesemuanya 

menunjukkan nilai-nilai yang mampu 

menghasilkan kinerja yang bermutu tinggi, 

dan dirasakan oleh para anggotanya bahwa 

hasilnya melampaui perkiraan anggota 

kelompok itu sendiri. Kebersamaan nilai-

nilai dan visi itu selanjutnya menjadi 

landasan untuk rasa saling percaya, yang 

selanjutnya mendukung terwujudnya 

kualitas sinergi.  

 

14. Rekomendasi  

1) Untuk menjamin sinergitas antar 

Akmil dan aparat Pemda desa 

Gandusari  maka harus ada identitas 

bersama yang dibangun melalui 

keadilan berpartisipasi secara ber-

imbang antar pemangku kepentingan 

tersebut dengan selalu melaksanakan 
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kegiatan ,bekerja sama sehingga 

tercipta sinergtas tersebut dengan baik. 

2) Keadilan partisipasi dapat 

terwujud apabila ada pengakuan 

terhadap keberagaman antara aparat 

baik instansi militer dalam hal ini 

akademi militer dan aparat 

pemerintahan keberagaman  seluas-

luasnya, meliputi keragaman budaya, 

keragaman profesi, jenis kelamin, 

status sosial maupun gender. 

3) Manfaatkan medsos, media 

elektronik alat komunikasi lainnya 

untuk menjalin hubungan yang erat 

antara aparat militer dan aparat 

pemerintah daerah dengan selalu 

saling memberikan informasi 

informasi yang mendukung dalam 

melaksanakan setiap kegiatan 

terutama selalu bersinergi  menjaga 

keamanan lingkungan  

4) Membuat program program 

kegiatan  bersama aparat untuk 

dapatnya  bersinergi yang menarik dan 

bermanfaat untuk  sama sama menjaga 

keamanan lingkungan  
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Abstrak 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa tidak seperti daerah lainnya di Indonesia yang 

terkena dampak Covid-19 pada bidang sosial, ekonomi dan kesehatan, tetapi ada hal menarik 

dari Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang yang tidak terkena dampak 

Covid-19 dan masih memperlihatkan tetap terjaganya keamanan lingkungan dan pertahanan 

wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dengan berfokus tentang responsibilitas 

masyarakat terhadap keamanan wilayah guna mendukung pertahanan wilayah. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara dan 

dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil dari penelitian memberikan kesimpulan 

pertama pada masa pandemi Covid-19 tidak berdampak kepada keamanan lingkungan dan 

pertahanan wilayah  disebabkan adanya kearifan budaya lokal yang telah lama ada secara 

turun temurun. Kedua responsibilitas masyarakat terhadap keamanan lingkungan sangat dan 

sudah berjalan secara alami  melalui pelaksanaan berbagai kearifan budaya lokal yang telah 

menciptakan masyarakat mempunyai kesadaran terhadap hak dan kewajiban, membentengi 

masyarakat terhindar dari berbagai macam ancaman. Ketiga faktor pendorong dari 

responsibilitas masyarakat terhadap keamanan lingkungan guna mendukung pertahanan 

wilayah adalah ketaatan terhadap pesan leluhur, fungsi dari kearifan budaya lokal, dukungan 

pemerintah desa dan ketakutan adanya kutukan apabila tidak dilaksanakan. Sementara, 

faktor penghambatnya tidak ada  meskipun sudah mulai berkembang 2 faktor yang bisa 

menjadi penghambat dimasa yang akan datang yaitu beaya mahal dan pergeseran nilai. 

 
Keywords – Keamanan Lingkungan, Pertahanan Wilayah 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah  

Tidak bisa dipungkiri, pandemi Covid 

-19, telah menjadi sebuah ancaman yang 

memberikan dampak yang luas dan 

kompleks bagi seluruh sendi kehidupan 

masyarakat di Indonesia.  Kondisi ini telah 

menyebabkan seluruh jajaran pemerintah 

baik yang berada di pusat dan di daerah 

dibantu jajaran TNI dan Polri serta seluruh 

komponen masyarakat untuk terus 

melakukan langkah-langkah yang efektif 

dan efisien dalam menanggulangi pandemi 

Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia. 

Tugas ini bagi TNI AD merupakan 

penyiapan pertahanan wilayah darat untuk 

menjaga tetap kokohnya kedaulatan NKRI 

dari segala bentuk ancaman. Disisi lainnya 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2004  tentang TNI yang didalamnya 

menyatakan  TNI menyelenggarakan tugas 

pokok Operasi Militer Selain Perang dan 
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salah satunya adalah  membantu pemerin-

tah dalam mengatasi akibat bencana. 

Dengan adanya tugas yang diemban 

oleh TNI AD dan sesuai dengan  Undang-

Undang No 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, maka  Akademi Militer 

sebagai sebuah lembaga pendidikan  tinggi 

yang secara organisasi berada di bawah 

TNI AD mempunyai kewajiban melak-

sanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 

Peran dan konstribusi nyata Dosen 

Akademi Militer pada penanganan Covid-

19 saat ini khususnya terkait dengan 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Membicarakan dampak Covid-19 

yang sebagian besar berdampak luas pada 

tiap Desa yang ada di Indonesia. Kondisi 

yang berbeda terdapat pada Desa Mangli, 

Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten 

Magelang yang tidak punya pengaruh sama 

sekali terhadap ekonomi, sosial maupun 

kesehatan. Bahkan sampai saat ini, 

masyarakat Desa Mangli tidak satupun 

yang terkena  Covid-19.  Dari wawancara  

sementara yang penulis laksanakan pada 

saat survey, memperlihatkan bahwa 

responsibilitas masyarakat Desa Mangli 

sangat tinggi terhadap keamanan 

lingkungan untuk mewujudkan kedamaian 

dalam  masyarakat.  responsibilitas atau 

kemampuan masyarakat Desa Mangli 

dalam menjaga dan mempertahankan 

keamanan lingkungan sebagai pedoman 

hidup sudah berlangsung secara turun 

temurun inilah yang kemudian mampu 

mengokohkan identitas nasional sebagai 

proses dalam penguatan pertahanan disuatu 

wilayah (Sayidiman,2012:56).  

Berdasarkan latar belakang inilah 

kemudian  telah mendorong penulis yang 

berstatus sebagai Dosen pada Perguruan 

Tinggi TNI AD untuk menggali secara 

lebih mendalam melalui penelitian dengan 

judul“ Responsibilitas Masyarakat 

Dalam Mendukung Keamanan 

Lingkungan Guna Mewujudkan 

Pertahanan Wilayah Di Desa Mangli, 

Kecamatan  Kaliangkrik, Kabupaten 

Magelang”. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah 

diuraikan, maka pertanyaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah keamanan 

lingkungan dan pertahanan wilayah 

Desa Mangli ? 

2) Bagaimanakah responsibilitas 

masyarakat dalam mendukung 

keamanan lingkungan   guna mewu-

judkan pertahanan wilayah di Desa 

Mangli  ?  

3) Faktor-Faktor apakah yang 

menjadi pendukung dan penghambat  

pelaksanaan keamanan lingkungan di 

Desa Mangli  ? 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

3. responsibilitas masyarakat  
Menurut Hawari (2012:97) didefi-

nisikan sebagai beban, komitmen atau 

kewajiban yang dimiliki oleh anggota 

masyarakat, sebagai individu atau sebagai 

anggota kelompok tertentu, di antara 

mereka sendiri dan untuk masyarakat itu 

sendiri. Dalam prakteknya, responsibilitas 

menetapkan besarnya tindakan masyarakat 

dan bagaimana menghadapinya dengan 

cara yang paling positif dan komprehensif 

untuk membantu di masa depan. 

Masyarakat dicirikan oleh responsibilitas 

karena dia memiliki kebajikan tidak hanya 

membuat serangkaian keputusan secara 

sadar, tetapi juga mengasumsikan 

konsekuensi yang dimiliki oleh keputusan 

tersebut di atas dan menanggapi situasi 

kejadian yang ada dalam lingkungan 

sosialnya. Selanjutnya menurut Wirman 

Burhan (2013:54), faktor-faktor yang 
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mempengaruhi responsibilitas masyarakat 

dalam mendukung keamanan lingkungan 

antara lain usia, pendidikan, pekerjaan dan 

lamanya tinggal. 

 

4. Keamanan Lingkungan. 

Menurut Irma Maisaro, (2010:68) 

merupakan  upaya untuk menciptakan rasa 

aman dan nyaman dilingkungan 

pemukiman. Kesadaran kepada keamanan 

lingkungan yaitu kesadaran masyarakat 

untuk saling ikut serta dalam menjaga 

keamanan lingkungan dan berpartisipasi 

dalam kegiatan apa pun yang menyangkut 

tentang keamanan dan kenyamanan tinggal 

 

5. Pertahanan Wilayah  
Pada hakekatnya menurut Sayidiman 

(2012:54) adalah Pertahanan wilayah yang 

bersifat  semesta, yang penyelenggaraan-

nya didasarkan pada kesadaran terhadap 

hak dan kewajiban seluruh warga negara 

serta keyakinan akan kekuatan sendiri. 

Kesemestaan mengandung makna pelibat-

an seluruh rakyat dan segenap sumber daya 

nasional, sarana prasarana nasional,  serta  

seluruh  wilayah  negara sebagai satu 

kesatuan pertahanan yang utuh dan 

menyeluruh dalam tatanan kehidupan ber-

bangsa dan bernegara.  Upaya pertahanan 

yang bersifat semesta merupakan model 

yang  dikembangkan sebagai pilihan bagi 

pertahanan Indonesia yang diselenggara-

kan dengan keyakinan pada kekuatan 

sendiri berdasarkan atas hak dan kewajiban 

warga negara dalam usaha  

 

METODE PENELITIAN 

Natsir (2013:50) dalam bukunya yang 

berjudul “Metode Penelitian” mengemuka-

kan pendapatnya tentang pengertian 

metode deskriptif kualitatif sebagai  

penelitian yang dilakukan untuk membuat 

gambaran atau deskripsi mengenai situasi 

atau kejadian dengan mengadakan 

akumulasi data yang relevan, menerangkan 

hubungan serta mendapatkan makna dan 

implikasi dari suatu masalah yang ingin 

dipecahkan. Berdasarkan pengertian  

tersebut, maka dalam penelitian ini penulis 

terjun langsung ke lokasi penelitian untuk   

mengambil  data melalui wawancara 

dengan informan yaitu Kepala Desa, 

perangkat desa, masyarakat, babinsa dan 

babinkamtibmas maupun data berupa hasil 

laporan, mengamati, dan memberikan 

kesimpulan dari hasil informasi yang 

didapatkan secara deskriptif/menggambar-

kan melalui kata-kata. 

 

PEMBAHASAN 

6. Keamanan Lingkungan dan 

Pertahanan Wilayah Di Desa Mangli 

Keputusan pemerintah untuk 

menerapkan WFH pada masa pandemi 

Covid-19 telah menjadikan  masyarakat 

mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan 

banyak masyarakat yang mengalami 

kesulitan makan.  Praktis dalam kondisi ini 

pembangunan tidak dapat dilaksanakan 

secara optimal. Sangat disadari bahwa 

dalam proses pembangunan diperlukan 

kondisi keamanan lingkungan yang baik 

yaitu upaya menjaga ancaman yang terjadi 

di lingkungan sekitar yang berhubungan 

dengan manusia, masyarakat, atau bangsa 

dalam suatu tempat. 

Selanjutnya, untuk mencapai keaman-

an lingkungan yang baik, sangat 

diperlukan potensi-potensi yang dimiliki 

dari kemajemukan yang ada disuatu 

masyarakat baik budaya, agama, status 

sosial, tingkat pendidikan dan sebagainya. 

Kemajemukan tersebut akan mempunyai 

tata nilai yang berbeda. Biasanya masing-

masing tata nilai cenderung kurang loyal 

terhadap tata nilai yang berlaku umum 

secara keseluruhan. Bahkan kurang 

memiliki kesadaran untuk saling 

memahami satu dengan yang lainnya untuk 

menciptakan tetap terjaganya keharmonis-
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an sebagai modal untuk mendukung 

pertahanan wilayah. 

Ada suatu hal yang menarik berkaitan 

dengan keamanan lingkungan dan 

pertahanan di wilayah Desa Mangli 

dihadapkan pandemi Covid-19, dimana 

Desa Mangli mempunyai keamanan 

lingkungan yang sangat bagus hingga tidak 

satupun masyarakat yang dinyatakan 

positif Covid-19. Pandemi ini juga tidak 

berdampak pada ekonomi, sosial, 

keamanan dan kesehatan masyarakat  

sehingga pertahanan wilayah yang ada 

dalam Desa Mangli sangat kuat.   

Masyarakat Desa Mangli sangat loyal 

terhadap tradisi dan tata nilai yang berlaku 

secara turun temurun yang merupakan 

campuran budaya dan Islam. Kondisi ini 

tidak bisa dilepaskan adanya budaya dan 

agama Islam sangat kental dan berjalan 

tidak terpisahkan di Desa Mangli. Budaya 

tersebut dikemas dalam bentuk kesenian 

maupun ritual yang menggunakan doa 

secara Islam. Agama Islam dan budaya 

berkembang dan hidup  di Desa Mangli  

telah menjadi hubungan simbiosis.   

Simbiosis antara budaya dan agama 

Islam yang ada dalam masyarakat Desa 

Mangli tidak dapat dilepaskan dari sejarah 

para Wali Songo yang menggunakan  

budaya, tradisi dan seni menjadi alat  untuk 

menciptakan keamanan lingkungan sekali-

gus untuk menyampaikan ajaran agama 

supaya agama lebih mudah dipahami. 

Karena kalau pesan-pesan agama 

disampaikan dengan cara-cara Timur 

Tengah tentunya akan ada kesenjangan 

budaya hingga akan menjadi  kesulitan 

untuk memahami dan menerima pesan-

pesan agama kalau metode Arab itu yang 

dipakai. Dengan kebudayaan ini wajah 

Islam di Desa Mangli menjadi 

menyenangkan dan kompatibel dengan 

kearifan budaya lokal yang berkembang di 

masyarakat. 

 

 
Gambar. 1 Wawancara dengan Mahasiswa 

 

Dari data hasil penelitian yang 

diperoleh dari Kepala Desa dan para Kadus 

Desa Mangli mengungkapkan bahwa 

perkembangan Islam dan tumbuhnya 

kearifan budaya lokal di Desa Mangli, 

dalam sejarahnya berawal dari seseorang 

yang bernama Sapto Wijoyo yang sering 

disebut sebagai mbah Soplo, sebagai orang 

yang berasal dari Yogyakarta dan 

melaksanakan pendidikan di pondok 

pesantren Soropaten Bandongan yaitu 

pondok tertua di Bandongan yang hingga 

sekarang masih berdiri dan mempunyai 

santri sangat banyak. 

Dalam perjalanannya setelah menyele-

saikan pendidikan di pesantren tersebut, 

mbah Soplo  melihat banyak orang  laki-

laki yang belum melaksanakan sholat 

Jumat, Hal inilah yang menyebabkan mbah 

Soplo membersihkan kali Jurang untuk 

digunakan sebagai tempat melaksanakan 

sholat Jumat. Sampai pada akhirnya mbah 

Soplo sebagai orang pertama yang 

membuka Desa Mangli dan mendirikan 

sebuah Masjid yang berdiri tahun 1910. 

Meskipun demikian usaha tersebut masih 

belum mampu membuat orang sholat 

berjamaah maupun sholat jumat mencapai 

jumlah 40 orang. Penyebaran agama Islam 

terus dilakukan dengan berbagai tradisi 

budaya selamatan dengan doa mengguna-

kan agama Islam hingga pada akhirnya 

budaya tersebut membuahkan hasil yang 

cukup signifikan bagi perkembangan Islam 

di Desa Mangli. Sekaligus budaya tersebut 

telah memupuk solidaritas masyarakat 
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yang cukup tinggi untuk menciptakan 

keamanan lingkungan. 

Penyebaran agama Islam di Desa 

Mangli terus dilakukan dengan berbagai 

tradisi budaya selamatan dengan doa 

menggunakan agama Islam hingga pada 

akhirnya budaya tersebut membuahkan 

hasil yang cukup signifikan bagi 

perkembangan Islam di Desa Mangli. 

Sekaligus budaya tersebut telah memupuk 

solidaritas masyarakat yang cukup tinggi 

untuk menciptakan keamanan lingkungan.  

Tidak seperti umumnya Desa lainnya di 

Indonesia, Di Desa Mangli setiap minggu 

dan setiap  bulan  sepanjang tahun selalu 

ada selamatan untuk memohon doa kepada 

Allah SWT agar Desa dan setiap keluarga 

diberi dijaga keselamatannya dan diberi 

limpahan rejeki. Berbagai kearifan budaya 

lokal yang ada di Desa Mangli tersebut  

sebagai berikut : 

 

a. Merti Dusun  

Dilaksanakan  pada bulan Syapar 

dan bulan Rejab pada semua Dusun 

yaitu Dusun Dadapan, Dusun Mangli 

dan Dusun Bojong. Perwujudan 

budaya Merti Dusun dengan cara 

wayangan semalam. Setiap kepala 

keluarga membawa sate ayam atau 

sate kambing, tumpeng, telur, sayur 

dan lauk pauk lainnya untuk dibawa 

ke Masjid dan didoakan secara 

bersama untuk memohon keselamatan 

Desa dan bersyukur atas nikmat Allah 

SWT yang sudah diberikan. Setiap 

keluarga juga menyediakan makanan 

seperti yang dibawa ke masjid di 

rumah masing-masing untuk menjamu 

tamu yang akan datang baik berasal 

dari tetangga maupun saudara yang 

datang dari Desa lain. Tujuannya  

untuk mempererat tali silaturahmi 

karena semua warga dari lain desa 

sama datang dan sebaliknya, serta agar 

Desa dan warganya terhindar dari 

segala marabahaya. Tradisi merti 

dusun ini dianggap hari raya seperti 

halnya hari raya idul fitri. Biaya yang 

harus dikeluarkan oleh setiap keluarga 

sesuai kemampuan dan tidak ada 

patokannya. Biasanya biayanya juga 

cukup besar yaitu paling sedikit 2 

(dua) juta rupiah. 

 
 

 

 
Gambar. 2  Makanan Tradisi Merti 

Dusun 

b. Assyura  

Tradisi ini dilaksanakan setiap 

tanggal  1 dan 10 Muharam dan 

masyarakat yaitu setiap kepala 

keluarga mengadakan selamatan 

dengan memesak sayur SYURO     

(sayur jamu) beraneka sayuran di 

masak jadi satu dan saling 

disedekahkan agar tanah pertanian 

yang selama ini menjadi mata 

pencaharian masyarakat tetap subur. 

Sebelum disedekahkan selamatan 

tersebut dibawa ke masjid untuk 

berdoa bersama. 

 

c. Sedekahan 

Tradisi ini dilaksanakan tanggal 

10 setiap bulan oleh setiap kepala 

keluarga dengan menyiapkan ayam 

ingkung, tumpeng dan lauk pauknya 

dan makanan kesenangan leluhur.  

Sepeti halnya tradisi lainnya, makanan 

yang dibawa oleh setiap keluarga 

dibawa ke masjid dan dibacakan doa  

dan tahlil yang dipimpin oleh  Kaum 

atau Kyai dari setiap Dusun. Setelah 
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didoakan makanan tersebut dibawa 

pulang untuk dimakan bersama 

keluarga yang sebelum dimakan harus 

membakar kemenyan. Tujuan dari 

tradisi ini adalah memohon kepada 

Allah SWT agar masyarakat yang 

sebagian besar petani ini terhindar dari 

marabahaya dari gunung dan 

mendoakan leluhurnya agar diberikan 

ampunan maupun dimudahkan untuk 

menuju surga. 

 

 
Gambar. 3  Makanan  Sedekahan 

 

d. Ruwahan. 

Tradisi ini untuk menyambut 

bulan suci Ramadhan diadakan saat 

pertengahan bulan Ruwah, atau bulan 

kedelapan kalender Jawa, yang 

bertepatan dengan Sya’ban dan 

kalender Hijriah. Bisanya, ruwahan 

ditandai dengan kegiatan ziarah kubur  

dan makan besar bersama kerabat. 

Saat tradisi ruwahan dilakukan, 

seluruh anggota keluarga akan berkun-

jung di makam leluhurnya seperti 

kakek atau nenek, orang tua, saudara 

yang telah meninggal, kemudian  

membersihkan area makam dan 

berdoa bersama. Selain itu, tradisi ini 

juga diwarnai dengan berbagai 

makanan lezat yang wajib hadir untuk 

melengkapi tradisi ruwahan dan yang 

paling penting adalah makanan 

kesukaan leluhurnya. 

Aneka jenis makanan yang kerap 

disajikan saat tradisi ruwahan 

dilakukan antara lain adalah kolak, 

kue apem, dan ketan. Berbagai 

makanan tersebut kemudian dibagikan 

kepada tetangga sekitar sebagai salah 

satu bagian dari pelaksanaan tradisi. 

Selain lezat, berbagai makanan 

tersebut ternyata sarat akan makna. 

Kolak, misalnya, melambangkan 

hu-bungan dalam persaudaraan yang 

semakin dewasa dan penuh rejeki. 

Beberapa orang juga menyebutkan 

bahwa kolak menjadi simbol untuk 

mengingatkan kita terhadap Khaliq 

atau Sang Pencipta. Sedangkan kue 

apem yang bertekstur lengket menjadi 

simbol eratnya tali silaturahmi antar 

masyarakat. Lain lagi dengan kue 

apem yang memiliki makna sebagai 

ungkapan saling memaafkan jika 

terjadi kesalahan. 

Selain membagikan tiga makanan 

tersebut, beberapa orang biasanya juga 

melakukan sedekah ruwahan secara 

bersama-sama. Biasanya, setiap 

keluarga besar akan menyajikan nasi 

tumpeng lengkap dengan lauk 

pauknya, dan dibagikan bagi para 

warga yang datang. Tentunya, 

kegiatan pada tradisi kebudayaan 

ruwahan tersebut juga memiliki arti 

tersendiri. Bersedekah dengan mem-

bagikan makanan tersebut merupakan 

bentuk amal, sedangkan mem- 

bersihkan makam leluhur merupakan 

bentuk perhatian yang menjadi 

penanda bahwa kita tidak melupakan 

orang tua dan para leluhur. 

                    

 
Gambar. 4  Makanan  Ruwahan 
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e. Syawalan atau lebaran ketupat 

Digelar rutin seminggu setelah 

Shalat Idul Fitri, atau hingga lebaran 

ketupat pada hari ketujuh bulan 

Syawal. Dalam tradisi ini setiap 

keluarga menyediakan makanan 

berupa ketupat dan lauk pauknya 

untuk dimakan oleh keluarga, tetangga 

maupun kerabatnya. Ketupat dalam 

bahasa Jawa diterjemahkan dengan 

"Laku Lepat" yang didalamnya 

mengandung empat mak-na yakni :   

Lebar, Lebur, Luber dan Labur 

sehingga tradisi ini untuk melebur 

dosa dan menyucikan diri. 

 

 
Gambar. 5  Makanan  Lebaran Ketupat 

 

f.   Tradisi mingguan  setiap malam 

Jumat kliwon dan Selasa Kliwon  

Tradisi ini tidak semua 

masyarakat Desa Mangli melaksana-

kannya, akan tetapi sebagian besar 

melaksanakan tradisi ini. Bagi yang 

melaksanakannya, biasanya menyedia-

kan sesaji berupa bunga dan jajan 

pasar serta kemenyan untuk dibawa 

diatas gunung Sumbing agar gunung 

tersebut tidak memberikan bahaya dan 

bencana. 

 

g. Yasinan setiap malam Jumat 

Dalam tradisi diadakan di masjid 

dan setiap keluarga menyediakan 

makanan maupun minuman semampu-

nya untuk dimakan bersama setelah 

yasinan selesai. Kegiatan tersebut 

bertujuan agar mesayarakat terhindar 

dari bahaya dan bencana serta 

mendoakan leluhurnya. 

 

h. Bersih kali Jurang 

Tradisi ini dilaksanakan setiap 

minggu yaitu Jumat pagi sebelum 

waktu sholat Jumat. Tradisi ini 

merupakan peninggalan dari mbah 

Saplo seorang ulama sekaligus  orang 

yang dianggap sebagai pembuka Desa 

Mangli yang sebelum ada masjid 

selalu membersihkan kali Jurang 

untuk melaksanakan sholat Jumat 

 

i. Kesenian sanduran 

Kesenian tersebut sudah berlang-

sung turun temurun berupa tarian yang 

menceritakan perjalanan walisongo 

dalam menyebarkan agama Islam 

dengan lagu dan puji-pujian yang 

diiringi musik Jawa. Berupa 

perjalanan Islam sejak masuk dan 

rutin dilaksanakan pada acara Desa 

yang besar seperti pada saat selesai 

pelantikan Kepala Desa maupun 

diadakan masyarakat bila mengingin-

kan untuk hajatan. Tujuannya adalah 

untuk mengingatkan warga Desa 

Mangli agar selalu ingat dan 

bersyukur kepada Allah SWT dan 

selalu berbuat baik agar terhindar dari 

bencana. 

Selain berbagai tradisi seperti yang 

dikemukakan diatas, ada tradisi kearifan 

budaya lokal Desa Mangli yang merupakan 

konsensus nilai yang diyakini untuk 

menciptakan kemanan lingkungan adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Konsensus tentang rumah yang 

bagus akan menjadi milik sendiri dan 

rumah yang rusak akan menjadi milik 

warga yang artinya rumah yang 

kondisinya bagus akan menjadi milik 

pribadi dan apabila ada warga yang 
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rumahnya rusak, maka harus ditang-

gung oleh seluruh warga Desa Mangli 

untuk memperbaikinya. Makna dari 

konsensus ini adalah untuk mem-

bangun kebersamaan untuk ikut 

merasakan kesusahan yang dirasakan 

oleh warganya. Munculnya konsensus 

ini dilatarbelakangi adanya letak Desa 

Mangli yang berada di dataran tinggi 

gunung Sumbing yang rawan akan 

bahaya tanah longsor. Konsensus ini 

dibuktikan pada saat penulis melak-

sanakan survey pada tanggal 4 

Desember, telah terjadi tanah longsor 

dan kebakaran rumah yang 

mengakibatkan 3 rumah rusak. 

Dengan cepat dalam waktu 2 hari 

rumah tersebut secara bergotong 

royong warga Desa memperbaikinya. 

 

b. Kesusahan dan Kesenangan 

adalah milik warga Desa  

 Dalam konsensus ini setiap warga 

Desa wajib berkunjung ketika ada 

warga Desa yang mengalami 

kesenangan seperti pernikahan, 

melahirkan dan sebagainya. Demikian 

juga kewajiban berkunjung juga 

dilakukan untuk warga yang mengala-

mi kesusahan seperti kematian, 

kecelakaan maupun sakit. Ketidak-

hadiran warga akan dianggap 

sombong dan dikucilkan dalam 

pergaulan masyarakat. 

 

c. Pemimpin Desa yang butuh 

adalah warga Desa.    

 Di Desa Mangli tidak ada satu 

warga Desa yang mencalonkan 

menjadi Kepala Desa. Pencalonan 

Kepala Desa berasal dari calon yang 

diajukan oleh sebagian besar warga 

Desa. Oleh sebab itu, apabila ada 

warga Desa yang nekat untuk 

mencalonkan diri dan bukan pilihan 

dari warga Desa tidak akan menang 

dalam pemilihan Kepala Desa maupun 

perangkat Desa. Konsensus ini 

dilakukan agar pemimpin tersebut 

amanah untuk mengkedepankan 

kepentingan warga Desanya. Konse-

kuensi dari konsensus ini salah 

satunya menuntut Kepala Desa 

maupun Perangkat Desa wajib 

mengantar maupun menjemput 

warganya ke Rumah Sakit apabila ada 

warga Desa yang mengalami sakit. 

d. Gotong Royong 

Budaya gotong royong ini 

didasari adanya keinginan masyarakat 

agar kehidupan yang terjalin dapat 

seimbang, rukun, dan saling 

membantu. Gotong royong dijadikan 

prioritas utama khususnya dalam 

membuat rumah semua orang wajib 

datang untuk ikut membantu. Kearifan 

lokal sebagai sistem nilai, norma dan 

tradisi yang dijadikan sebagai acuan 

bersama oleh suatu kelompok sosial 

dalam menjalin hubungan dengan 

Tuhan, alam dan sesama manusia 

(Edy Sedyawati,2012:32). 

Kearifan lokal yang ada di Desa 

Mangli berdasarkan hasil penelitian 

merupakan potensi nilai yang tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat 

yang dapat dijadikan alat (tools) dalam 

proses penguatan relasi sosial untuk 

menciptakan keamanan lingkungan.  

Keunggulan kearifan lokal yang 

ada di Desa Mangli tersebut terletak 

pada nilai spiritual yang diterima  

secara bersama oleh masyarakat dan 

telah menyatu dengan alam berpikir 

dan bertindak masyarakat untuk selalu 

menjaga keamanan lingkungan dengan 

kesadaran sendiri dalam berbagai 

bidang kehidupan. Dengan kondisi  

kearifan lokal untuk menciptakan 

keamanan lingkungan tersebut, akan 

memperkuat pertahanan wilayah di 

Desa Mangli.  Karifan lokal yang ada 
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di Desa Mangli dapat berfungsi dalam 

menciptakan kerukunan dan meredam 

konflik.  

Pertahanan wilayah yang bersifat  

semesta, yang penyelenggaraannya 

didasarkan pada kesadaran terhadap 

hak dan kewajiban seluruh warga 

negara serta keyakinan akan kekuatan 

sendiri, maka berbagai budaya 

kearifan lokal yang ada di desa Mangli 

dapat dijadikan sebagai salah satu 

bentuk semangat Bela Negara untuk 

memperkuat pertahanan wilayah. 

Kearifan lokal tersebut membentengi 

masyarakat terhindar dari berbagai 

macam ancaman. Rasa Solidaritas 

yang terbentuk dari masyarakat Desa 

Mangli akan menjadi kontrol setiap 

masyarakat untuk saling peduli 

dengan selalu menjaga kebudayaan 

dan keamanan serta ketertiban  

lingkungan. 

 

7. Responsibilitas Masyarakat Ter-

hadap Kemanan Lingkungan Guna 

Mendukung Pertahanan Wilayah 

Terciptanya keamanan lingkungan 

khususnya  pada masa pandemi Covid-19 

yaitu rasa aman dan terbebasnya segala 

macam ancaman pada masyarakat Desa 

Mangli tidak terlepas dari masih patuhnya 

masyarakat terhadap berbagai budaya lokal 

yang ada. Eksistensi budaya lokal yang ada 

di Desa Mangli yang didalamnya terdapat 

nilai adhiluhung mulai dari religius, 

kepedulian, toleransi, gotong royong, 

tanggungjawab yang secara tidak langsung 

dapat menumbuhkan integrasi sosial, sikap 

nasionalisme dan mampu menjadi benteng 

terkuat untuk menciptakan pertahanan 

wilayah.  Hal ini di sebabkan budaya lokal 

yang ada  akan membuat masyarakat 

bangga sebagai bangsa Indonesia serta 

senantiasa mempertahankan sebagai 

identitas desa sehingga tidak akan mudah 

terpengaruh terhadap berbagai macam 

faham radikalisme maupun trans nasional. 

Pada akhirnya budaya lokal yang ada di 

Desa Mangli telah menumbuhkan keper-

cayaan bahwa  keamanan lingkungan desa 

adalah tanggung jawab bersama seluruh 

warga desa.  Eksistensi budaya lokal yang 

ada di Desa Mangli tersebut, tidak terlepas 

darimasa sebelum kedatangan Hindu dan 

Islam ditanah Jawa, kepercayaan 

Animisme telah menjadi bagian kehidupan 

suku Jawa. Oleh sebab itu, masuknya 

agama-agama tersebut tidak mampu 

menghilangkan seutuhnya pengaruh 

Animisme, justru ketiganya seringkali 

menimbulkan suatu perpaduan yang 

sinkretis yaitu masyarakat yang menerima 

Islam, tetapi belum dapat melupakan 

ajaran-ajaran lama. Artinya, mereka 

mencampuradukkan antara kebudayaan 

dan ajaran-ajaran Islam dengan 

kepercayaan-kepercayaan lama (sinkretis). 

Amin (2017:93). 

Maurice Dauveger dalam Koentjara-

ningrat (2012:92) menegaskan bahwa baik 

buruknya keamanan lingkungan akan 

sangat tergantung dari responsibilitas 

masyarakat yaitu kewajiban  sebagai warga 

masyarakat  untuk  menciptakan lingkung-

an yang aman, damai, serta sejahtera. 

Langkah tersebut dalam prosesnya 

merupakan usaha untuk membangun 

interpendensi yang lebih erat antar bagian-

bagian atau unsur-unsur dari masyarakat 

sehingga dapat tercipta suatu keadaan yang 

harmonis yang memungkinkan terjalinnya 

kerjasama dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah disepakati bersama.  

 

 
Gambar. 6  Wawancara dengan Aparatur 

Desa 
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 Dari data penelitian melalui wawan-

cara menunjukan bahwa responsibilitas 

masyarakat Desa Mangli terhadap 

kemanan lingkungan telah menciptakan 

solidaritas sosial yang berkonstribusi pada 

pertahanan wilayah di Desa mangli. Nilai 

solidaritas dan sentimen masyarakat desa 

Mangli dianggap telah memberikan 

kehidupan tentram dan damai. Bentuk dan 

corak kehidupan masa lampau menjadi 

bagian sosial masyarakat Desa Mangli. 

Selanjutnya, responsibilitas masyarakat 

terhadap lingkungan telah mampu 

menciptakan pertahanan wilayah di Desa 

Mangli menjadi kuat. 

Hadirnya budaya lokal yang ada tidak 

mampu meracuni hati masyarakat dengan 

kondisi global sekarang yang lekat dengan 

kehidupan individulistik, hedon, 

materialistik. Nilai-nilai modern yang 

dibawa pada masa global ini tidak mampu 

membenturkan ma- syarakat Desa Mangli 

dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial 

dan budaya hingga menimbulkan konflik. 

Bahkan Pandemi Covid-19 tidak menjadi 

ancaman bagi masyarakat disebabkan 

adanya keyakinan yang kuat terhadap nilai 

yang terkandung dari kearifan lokal yang 

mereka laksanakan secara turun temurun.  

Pada akhirnya, tidak   adanya  benturan ini     

telah menyebabkan masyarakat Magli 

mempunyai identitas sebagai suatu 

kebanggan terhadap Indonesia dan telah 

melekat dalam kehidupan masyarakat Desa 

Mangli. 
Menurut Wirman Burhan (2013 :54), 

faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya responsibilitas  masyarakat dalam 

mendukung keamanan lingkungan adalah 

usia,pendidikan, pekerjaan, lamanya tinggal. 

Meskipun demikian, hasil penelitian 

menunjukan bahwa semua faktor yang 

disebutkan Wirman seluruhnya tidak 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

responsibilitas masyarakat Desa Mangli  

terhadap keamanan lingkungan. Disebabkan 

responsibilitas masyarakat timbul karena 

adanya kesadaran dan kemauan yang timbul 

karena kehendak dari pribadi anggota 

masyarakat dengan mendapatkan  dorongan 

dari hati nurani diri sendiri. 

Disamping kondisi diatas, responsibilitas 

masyarakat terhadap keamanan lingkungan 

guna mendukung pertahanan wilayah Desa 

Mangli juga disebabkan oleh fungsi yang 

terdapat pada kearifan budaya lokal tersebut.  

Berdasarkan teori fungsionalisme budaya yang 

dikemukakan oleh Malinowski dan Radcliffe 

Brown (Kaplan & Manners, 2002:23) bahwa 

suatu budaya bertahan karena ternyata 

memiliki fungsi-fungsi tertentu bagi 

masyarakat yang bersangkutan. Hasil 

penelitian memberikan kesimpulan bahwa 

secara umum masyarakat Desa Mangli 

memilih melaksanakan semua kearifan budaya 

lokal karena tradisi tersebut memiliki arti 

penting dalam kehidupan sosial mereka dalam 

memelihara keamanan lingkungan berkaitan 

dengan fungsi-fungsi yang mereka dapatkan 

dalam melaksanakan tradisi tersebut  antara 

lain fungsi pembawa kemakmuran, fungsi 

menjaga ikatan kekerabatan dan  persatuan. 

Fungsi menjaga ikatan solidaritas dan 

kerukunan warga, fungsi  nasionalisme dan 

bela negara, fungsi kepercayaan masyarakat 

terhadap pemimpin yang dipilihnya serta 

fungsi menguatkan ketaqwaan kepada Tuhan 

YME. 

Dengan melihat hasil penelitian 

tersebut, menyimpulkan bahwa responsibi-

litas masyarakat Desa Mangli terhadap 

keamanan lingkungan sangat tinggi 

sehingga memperkuat pertahanan wilayah 

di Desa Mangli. Pertahanan wilayah 

pertahanan akan sangat erat dengan 

pemberdayaan wilayah  yang salah satunya 

adalah melalui pemberdayaan masyarakat.  

Bagi Desa Mangli, pemberdayaan 

masyarakat yang sudah berjalan secara 

alami  melalui pelaksanaan berbagai 

kearifan budaya lokal telah menciptakan 

masyarakat Desa Mangli secara mandiri 

dapat menyelesaikan masalah sendiri 

dengan mengutamakan semangat kekeluar-

gaan dan kegotongroyongan.  



DWIJAKUSUMA 
Volume. 2 Edisi 2020 

 32

Peran Babinsa dan Danramil menjadi 

sangat ringan untuk menciptakan tetap 

stabilnya pertahanan wilayah. Babinsa 

dengan terus membangun semangat kepada 

masyarakat dengan terus membangun 

relasinya dengan Pemerintah Daerah 

maupun Instansi Militer lainnya untuk 

memberikan dukungan bagi kuatnya modal 

sosial berupa kearifan budaya lokal yang 

selama ini telah terbangun dengan kuat. 

 

8. Faktor-Faktor Yang Menjadi 

Pendukung Dan Penghambat  Pelaksa-

naan Keamanan Lingkungan di Desa 

Mangli  

Pandemi Covid-19 yang menimpa 

berbagai wilayah yang ada di Indonesia 

dan berdampak pada berbagai bidang 

kehidupan telah menimbulkan banyak 

konflik sehingga berpengaruh terhadap 

rentannya  pertahanan wilayah.  Berbeda 

dari wilayah maupun desa yang terkena 

dampak Covid-19, maka Desa Mangli 

merupakan salah satu desa di Indonesia 

yang mempunyai pertahanan wilayah yang 

masih terjaga dengan baik. Terjaganya 

responsibilitas masyarakat terhadap ke-

amanan lingkungan guna mendukung 

pertahanan wilayah di Desa Mangli. tidak 

terlepas dari  keberadaan kearifan budaya 

lokal yang berkembang dan dilaksanakan 

secara turun temurun yang tidak tergoyah-

kan dengan nilai modernisasi.  Hal tersebut 

juga tidak dapat dilepaskan dari faktor 

pendorong dan penghambat masyarakat 

untuk melakukan budaya tersebut yang 

didapat dari hasil wawancara penelitian 

memberikan kesimpulan bahwa faktor 

pendorong dan penghambat dari 

responsibilitas masyarakat terhadap 

keamanan lingkungan guna mendukung 

pertahanan wilayah adalah sebagai berikut 

: 

a. Adanya pesan turun temurun dari 

leluhur yang mengharuskan semua 

masyarakat untuk melakukan berbagai 

sedekah, selamatan maupun norma 

lainnya untuk selalu bersyukur, saling 

peduli dan berdoa terhindar dari 

marabahaya. 

b. Adanya keyakinan yang kuat 

bahwa dengan melaksanakan kearifan 

budaya lokal maka leluhur dan Allah 

SWT akan melindungi dari seluruh 

marabahaya. 

c. Adanya keyakinan akan men-

dapatkan kutukan apabila tidak 

melaksanakan tradisi yang ditinggal-

kan leluhurnya. 

 

 
Gambar. 7  Wawancara dengan Toga 

Desa 

Sementara itu yang menjadi faktor 

penghambat dari responsibilitas masyara-

kat terhadap keamanan lingkungan guna 

mendukung pertahanan wilayah memper-

lihatkan hasil sampai saat ini sama sekali 

tidak ada. Hal yang paling utama adalah 

ketakutan akan mendapatkan kutukan dan 

seringkali masyarakat  menyaksikan dari 

pengalamannya bahwa ketika tidak 

dilaksanakan terjadi musibah atau ada 

masyarakat yang kesurupan/kemasukan 

roh halus  sehingga dengan keiklasan, 

moril dan kesadaran yang tinggi 

masyarakat mempunyai responsibilitas 

terhadap keamanan lingkungan. 

Bahkan masyarakat Desa Mangli sama 

sekali tidak mempunyai keinginan untuk 

menghentikan kearifan budaya lokal. 

Meskipun dari hasil penelitian menunjukan 

ada beberapa faktor yang seringkali bisa 

menjadi penghambat dimasa yang akan 

datang yaitu : 
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a. Biaya mahal.  

 Dana iuran yang akan dikeluarkan 

oleh masing-masing keluarga  khusus-

nya tradisi merti dusun, ruwahan dan 

syawalan untuk memberikan hiburan 

kesenian wayang kulit dan dana 

pribadi yang harus dikeluarkan untuk 

menjamu para tamu yang diundang 

cukup besar antara 3 juta sampai tidak 

terhingga. Semakin banyak tamu yang 

diundang, maka semakin banyak pula 

dana yang harus dipersiapkan. Hal 

yang menarik dari Desa Mangli, meski 

pun sebagian besar adalah petani biasa 

tetapi besarnya dana sama sekali tidak 

membebani. Bahkan menjadi suatu 

kewajiban sekaligus harga diri. Disini 

masyarakat selalu yakin akan rejeki 

dari Allah SWT yang selalu 

memberikan jalan agar dapat 

melaksanakan tradisi tersebut. 

b. Pergeseran orientasi nilai dalam 

masyarakat    

 Nilai simbolik yang ada pada 

kearifan budaya lokal sebagian 

masyarakat sudah berubah menuju 

nilai rasional dan efisiensi. 

Masyarakat yang ingin tidak 

melaksanakan sehingga menganggap 

pelaksanaan tradisi yang ada 

menghabiskan dana dan tenaga. 

Pergeseran nilai tersebut juga 

disebabkan adanya pengaruh media 

sosial yang memungkinkan 

masyarakat mendengarkan pengajian 

maupun belajar agama lainnya 

sehingga lebih memahamkan Islam 

dalam konteks yang berbeda. 

Meskipun demikian, sampai saat ini 

tidak satupun masyarakat  dari semua 

umur tetap tidak berani meninggalkan 

tradisi tersebut karena adanya 

keyakinan bahwa tradisi tersebut yang 

membuat mereka selamat dan 

sejahtera dalam kehidupannya. 

 

PENUTUP 

 

9. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pem-

bahasan  yang sudah diuraikan diatas, dapat 

diambil kesimpulan  sebagai berikut : 

a. Pada masa pandemik Covid-19 

tidak berdampak kepada keamanan 

lingkungan dan pertahanan wilayah di 

Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik 

Kabupaten Magelang sehingga sangat 

kondusif disebabkan adanya  peran 

kearifan budaya lokal yang telah 

berlangsung sejak lama secara turun 

temurun. 

b.   Pertahanan wilayah di Desa 

Mangli  sangat baik, disebabkan res-

ponsibilitas masyarakat Desa Mangli 

terhadap keamanan lingkungan sudah 

berjalan secara alami melalui pelaksa-

naan berbagai kearifan budaya lokal 

yang telah menciptakan masyarakat 

mempunyai kesadaran terhadap hak 

dan kewajiban, hingga membentuk 

rasa solidaritas sebagai alat kontrol 

setiap masyarakat untuk saling peduli 

dengan selalu menjaga kebudayaan 

dan keamanan serta ketertiban 

lingkungan dengan menyelesaikan 

masalah sendiri dengan mengutama-

kan semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan. 

c.  Faktor pendorong dari respon-  

bilitas masyarakat terhadap keamanan 

lingkungan guna mendukung 

pertahanan wilayah adalah ketaatan 

terhadap pesan leluhur, fungsi dari 

kearifan budaya lokal, dukungan 

pemerintah desa dan ketakutan adanya 

kutukan apabila tidak dilaksanakan. 

Sementara, faktor penghambatnya 

tidak ada, meskipun sudah mulai 

berkembang 2 faktor yang bisa 

menjadi penghambat dimasa yang 

akan datang yaitu beaya mahal dan 

pergeseran nilai.  
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10. Saran  

Untuk lebih meningkatkan kemanunggal-

an TNI dan rakyat serta meningkatkan  citra 

baik TNI AD, maka aparat Kowil agar lebih  

agresif dapat menjadi agen perubahan dan 

fasilitator sehingga TNI AD dapat mengambil 

bagian dalam pemberdayaan wilayah untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam 

keamanan dan ketertiban  serta tidak hanya 

sekedar memberikan semangat kepada 

masyarakat. 
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(STUDI KASUS DESA MANGLI , KEC. KALIANGKRIK, KAB. MAGELANG) 

Dr. Dra. Endang Sri Kurniatun, M. Si.1) , Ir Suhartono 2),  Letda Caj Supriyadi3). 
Prodi Administrasi Pertahanan 

Kordos Akmil 

 Magelang, Jawa Tengah 

Adminhan.2012@gmail.com 

 

Abstrak 
Sejalan dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita yang semakin 

kompleks, maka peranan Akademi Militer akan semakin penting dalam rangka menunjang 

integrasi bangsa. Prakarsa untuk menggagas, membahas, merancang program yang sepadan dan 

searah dengan harapan tersebut, Akademi Militer melaksanakan program Praja Bhakti di Desa 

Mangli Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang,  yang berbasis Pengabdian Kepada 

Masyarakat  serta berbasis penerapan ilmu untuk menyegarkan dan meningkatkan 

tanggungjawab kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat partisipasi masyarakata 

dalam kegiatan Praja Bhakti dalam menguatkan integrasi bangsa (TNI dan Rakyat).  

Partisipasi masyarakat cukup tinggi secara terpadu melalui sistem informasi konvensional 

serta prasarana komunikasi yang ada di Desa Mangli. Kegiatan Praja Bhakti memberikan 

dampak positif  terhadap pemahaman masyarakat tentang TNI dan Akademi Militer. Wujud 

nyata berupa penguatan integrasi TNI dan Rakyat Desa Mangli sebagai embrio dari penguatan 

integrasi bangsa secara nasional yang bermuara pada penguatan ketahanan dan pertahanan 

negara pada konteks wilayah pedesaan. 

 

Keywords – Partisipasi, Praja Bhakti, Integrasi Bangsa (TNI dan Rakyat) 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah  

Akademi Militer merupakan lembaga 

pendidikan tinggi kedinasan bertujuan 

untuk membentuk Taruna menjadi Perwira 

TNI AD yang memiliki sikap dan perilaku 

sebagai prajurit Sapta Marga, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dasar 

Golongan Perwira berkualifikasi akademis 

diploma IV serta jasmani yang samapta  

dengan gelar Sarjana Terapan Pertahanan. 

Pada operasional pendidikannya  Akademi 

Militer memiliki kewajiban untuk 

memenuhi ketentuan-ketentuan dari intitusi 

TNI AD dan sekaligus juga mengikuti 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Implementasi dua standar yang berbeda 

karakter ini memerlukan pemahaman yang 

baik dari segenap sivitas akademika 

Akademi Militer. Akademi Militer sebagai 

lembaga pendidikan tinggi memiliki 

tanggung jawab untuk mewujudkan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana 

perguruan tinggi lain secara umum. 

Implementasi Tri Dharma Perguruan 

Tinggi di Akademi Militer, selain 

menyelenggarakan proses pendidikan,  

juga melaksanakan penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Secara spesifik bentuk kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat apabila 

dikonversikan pada program kegiatan TNI 

AD, merupakan wujud nyata dari 
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pembinaan teritorial (Binter) sebagaimana 

pada konteks kemiliteran di Indonesia, 

sesuai amanat Undang-Undang TNI terkait 

dengan Operasi Militer Selain Perang 

(OMSP). Pada kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat memasukkan berbagai 

unsur yang pada prinsipnya menjalin 

hubungan kerja sama dan kedekatan 

emosional antara TNI dan masyarakat, 

membantu memberdayakan rakyat sebagai 

komponen pendukung pertahanan negara. 

Hal ini agar tercipta kondisi yang harmonis 

antara TNI dan rakyat yang berujung pada 

penguatan ketahanan nasional.  

Pengabdian Kepada Masyarakat di 

Akademi Militer dilaksanakan pada tataran  

institusi dan  program studi. Pada tingkat 

institusi diwujudkan dalam kegiatan Praja 

Bhakti, Karya Bhakti, Latsitarda, 

Pengabdian Kepada Masyarakat oleh 

Dosen, serta kegiatan-kegiatan lain yang 

sifatnya berhubungan langsung  dengan 

masyarakat.  

Implementasi pembinaan teritorial 

melalui kegiatan Praja Bhakti Akademi 

Militer berbasis Pengabdian Kepada 

Masyarakat pada tahun 2020 di komunitas 

kewilayahan di daerah, salah satunya di 

Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik 

Kabupaten Magelang. Pertimbangan dalam 

pemilihan lokasi penelitian di Desa Mangli 

diantaranya, bahwa interaksi masyarakat 

Mangli dengan TNI  masih sangat kecil 

karena kegiatan TNI juga belum banyak 

menyentuh Desa Mangli. Selain itu 

penduduk Desa Mangli mayoritas Petani, 

jarang menjadi PNS/TNI/POLRI. Berdasar-

kan RPJM Desa Mangli Tahun 2019-2024, 

pada Tahun 2019 di Desa Mangli, 

penduduk yang berstatus PNS/ TNI/POLRI 

ada 5 orang, dan berdasarkan survey awal 

pada Desember tahun 2020 penduduk PNS 

tinggal 1 orang, TNI sudah tidak ada.  

Berdasarkan pemaparan di atas maka 

peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “Partisipasi Masyarakat Dalam 

Kegiatan Praja Bhakti Guna Penguatan 

Integrasi Bangsa (Tni Dan Rakyat) Di 

Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik 

Kabupaten Magelang. 

 

RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Bagaimanakah pemahaman ma-

syarakat tentang TNI dan  kegiatan 

Praja Bhakti guna penguatan Integrasi 

Bangsa (TNI dan Rakyat) di Desa 

Mangli? 

b. Bagaimanakah tingkat dan wujud 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

Praja Bhakti dalam penguatan 

integrasi Bangsa (TNI dan Rakyat)  di 

Desa Mangli ? 

c. Apakah faktor-faktor  kendala 

dan upaya  dalam partisipasi 

masyarakat pada kegiatan Praja Bhakti 

guna penguatan integrasi Bangsa (TNI 

dan Rakyat) di Desa Mangli ? 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2. Teori Partisipasi 

Partisipasi merupakan tindak lanjut 

dari pengetahuan masyarakat tentang desa 

itu sendiri. Roothman  membedakan tiga 

model praktek organisasi masyarakat. Di 

dalam model itu terdapat perbedaan tujuan 

yang dikejar dan perbedaan dalam gaya 

partisipasi (Sanderson, K Stephen, 2005). 

Dalam Dictionary of Sociology 

“Social Participation”, dapat diartikan 

sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

ikut merasakan bersama-sama dengan 

orang lain sebagai akibat dari terjadinya 

interaksi sosial. Menurut Keith Davis 

dalam bukunya “Human Relational Work” 

mengatakan bahwa “participation is 

defined as mental and emotional involment 
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of a person in a group situation which 

encourages him to contribute to group 

goals and share resposibility in them” 

(partisipasi dapat didefinisikan sebagai 

keterlibatan mental dan emosi seseorang di 

dalam situasi kelompok yang mendorong 

untuk memberikan sumbangan kepada 

kelompok dalam usaha mencapai tujuan 

serta turut bertanggungjawab terhadap 

usaha yang bersangkutan) (Ritzer, Geroge, 

2007).  

3. Konsep Kerjasama.  

Sargent dalam Soetarso (2013) 

menyatakan bahwa kerjasama 

merupakan usaha terkoordinasi di 

antara anggota  ke-lompok atau 

masyarakat yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut 

menyatakan bahwa kerjasama adalah 

suatu bentuk interaksi sosial di mana 

tujuan anggota kelompok yang satu 

berkaitan erat dengan tujuan anggota 

kelompok yang lain atau tujuan 

kelompok secara keseluruhan sehingga 

seseorang individu hanya dapat 

mencapai tujuan bila individu lain juga 

mencapai tujuan. 

Kerjasama dalam kelompok 

merupa-kan perpaduan dari sikap 

individu yang terbentuk berdasarkan 

komitmen bersama yang diwujudkan 

pada masyarakat petani Indonesia 

secara kultural dan historis memiliki 

jiwa gotong royong. 

 

4. Pengabdian Masyarakat 

Pengabdian masyarakat adalah suatu 

kegiatan yang bertujuan membantu 

masyarakat tertentu dalam beberapa 

aktivitas tanpa mengharapkan imbalan 

dalam bentuk apapun. Priasukmana, (2013) 

menegaskan bahwa “kegiatan pengabdian 

masyarakat diprogramkan selama ini 

sebagai proses pembelajaran hidup 

bermasyarakat (pengabdian). 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

(PKM) merupakan sekuensial dari 

pendidikan dan penelitian yang terikat 

dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Secara 

filosofis, PKM merupakan wujud konkrit 

dari penerapan ilmu (axiology) yang 

bersifat siklus (cyclic) atau umpan balik 

(feed back), sehingga “jika dilaksanakan 

dengan baik, benar, sistematis dan 

konsisten (sesuai peta jalan dan rencana 

strategis)”, maka hasilnya bukan hanya 

memberdayakan dan memandirikan 

masyarakat serta menguatkan daya saing 

bangsa, tetapi akan semakin membangun 

(mengkonstruksi) dan menguatkan ke-

tahanan nasional. 

 

5. Masyarakat dan Masyarakat 

Pedesaan  

Masyarakat adalah sekumpulan 

individu yang mengadakan kesepakatan 

bersama untuk secara bersama-sama 

mengelola kehidupan. Pembentukan 

kehidupan bersama itu sendiri melalui 

beberapa tahapan yaitu interaksi, adaptasi, 

pengorganisasian tingkah laku, dan 

terbentuknya perasaan kelompok. 

Masyarakat Desa memiliki ciri-ciri 

diantaranya adalah secara fisik letak 

wilayah jauh dari keramaian kota, masih 

tertutup, masih berkutat dengan hal-hal 

yang lama dan juga cenderung susah untuk 

dapat menerima hal baru, fasilitas-fasilitas 

masih jarang terdapat di pedesaan, 

hubungan keluarga dan masyarakat sangat 

kuat; hubungan didasarkan pada adat 

istiadat yang kuat sebagai organisasi sosial; 

percaya pada kekuatan-kekuatan gaib; 

tingkat buta huruf relatif masih tinggi; 

berlaku hukum tidak tertulis yang 

diketahui dan dipahami oleh setiap orang; 

tidak ada lembaga pendidikan khusus di 

bidang teknologi dan keterampilan; dan 

semangat gotong royong dalam bidang 

sosial dan ekonomi sangat kuat (Daljoeni, 

2014).  
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6. Konsep Minat  dan Motivasi 

Secara umum, pengertian minat ini 

merupakan dorongan atau keinginan dalam 

diri seseorang pada objek tertentu. Faktor 

yang mempengaruhi munculnya minat 

seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, 

sosial, emosi, dan juga pengalaman. Minat 

diawali oleh perasaaan senang dan juga 

sikap positif. Menurut Syaiful Bahri 

Djamarah (Winardi, 2009), apabila 

seseorang mempunyai minat terhadap 

suatu aktivitas maka mereka dapat 

menyukai serta juga memperhatikan 

aktivitas tesebut dengan rasa senang. Minat 

merupakan suatu hal yang memiliki 

hubungan dengan daya gerak yang akan 

mendukung seseorang untuk tertarik pada 

sebuah benda, pada aktivitas atau kegiatan 

tertentu. 

Motivasi adalah proses-proses psiko-

logis yang menyebabkan Stimulasi, arahan, 

dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan 

yang dilakukan secara sukarela yang 

diarahkan pada suatu tujuan” (Robbin, 

2003). Motivasi berasal dari bahasa latin 

yaitu “Movere” yang artinya adalah 

“Menggerakkan”. Definisi motivasi adalah 

sebuah dorongan atau alasan yang 

mendasari semangat dalam melakukan 

sesuatu. 

 

7. Konsep-konsep tentang Perubahan. 

Perubahan adalah sesuatu yang tidak 

dapat dihindari karena kuatnya dorongan 

eksternal dan karena adanya kebutuhan 

internal. Perubahan merupakan penemuan-

penemuan yang menghasilkan pembaharu-

an. Namun demikian, menurut  Wilbert. E. 

Moore jika hal itu tidak dikendalikan 

dengan baik maka seluruh sistem akan 

goncang mengalami keruntuhan (Soekanto, 

2004:26). 

Winardi (2009) mengemukakan 

bahwa perubahan dapat berbentuk peru-

bahan teknologi, perubahan struktural  

karena kebijakan atau prosedur berubah, 

atau perubahan orang-orang karena teknik 

baru atau personel baru. Agen perubahan 

dapat juga orang-orang yang membawa 

gagasan baru, pendapat atau solusi yang 

membantu anggota organisasi. 

 

8. Teori Tindakan Rasional 

Perkembangan dari sebuah hubungan 

interaksi antar manusia akan  mempunyai 

makna ketika dalam hubungan tersebut 

akan timbul suatu manfaat yang dapat 

dirasakan oleh kedua belah pihak. Weber 

mengemukakan lima ciri pokok sasaran 

penelitian sosiologi: 

a. Tindakan manusia yang menurut 

si aktor mengandung makna yang 

subyektif ini meliputi tindakan nyata. 

b. Tindakan nyata yang bersifat 

membatin sepenuhnya dan bersifat 

subyektif. 

c. Tindakan yang meliputi pengaruh 

positif dari suatu situasi, tindakan 

dalam bentuk persetujuan secara 

diam-diam. 

d. Tindakan ini diarahkan pada 

seseorang atau beberapa individu. 

e. Tindakan itu memperhatikan 

tindakan orang lain dan terarah pada 

orang lain (Poloma, Margareth M., 

2002). 

 

9. Teori Integrasi Bangsa 

Teori integrasi ini merujuk pada Paul 

B. Harton yang mendefinisikan integrasi 

sebagai sebuah proses pembangunan dalam 

kalangan masyarakat di mana semua 

kelompok etnis dan ras bekerja sama 

dalam kehidupan budaya dan ekonomi 

(Sanderson, 2000). 

Konsep integrasi dalam konteks 

pengertian integrasi bangsa adalah 

bersatunya penduduk, masyarakat dari 

berbagai golongan untuk melakukan 
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sebuah tujuan / misi tertentu, yang mana 

tujuan / misi tersebut merupakan tujuan 

yang dianggap baik dan bermanfaat bagi 

sebuah bangsa. Sedangkan integrasi 

nasional  merupakan sebuah proses 

penyesuaian antara berbagai elemen 

kehidupan masyarakat di tingkat nasional 

untuk menciptakan cara hidup yang 

harmonis dan berfungsi bagi masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Berdasarkan pada masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah 

Deskriptif Kualitatif, yang diidentikkan 

sebagai penelitian yang terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah atau 

keadaan  atau peristiwa sebagaimana 

adanya sehingga bersifat sekedar untuk 

mengungkapkan fakta (fact finding). 

Penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive Sampling, memilih informan 

(masyarakat Desa Mangli) yang 

mengetahui informasi secara mendalam 

untuk menjadi sumber data sehingga 

kemungkinan pilihan informan dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan.  

Sampel yang diambil sebagai informan 

antara lain: Kepala Desa; Perangkat Desa;  

dan Masyarakat. 

Teknik pengumpulan data merupakan 

hal sangat penting bagi orang yang sedang 

mengadakan penelitian karena menyangkut 

bagaimana memperoleh data baik dengan 

wawancara mendalam maupun observasi 

dan studi dokumen (Cresswell, John, W, 

2010). 

Data yang diperoleh selama proses 

penelitian akan diuji dengan melakukan 

pengujian validitas data melalui 

penggunaan trianggulasi data. Tringgulasi 

data adalah teknik pemeriksaan data 

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar untuk keperluan pengecekan atau 

pembanding terhadap data itu. Teknik 

pemeriksaan data dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi sumber 

(Sugiyono, 2016). 

Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisa data model 

interaktif. Metode analisis data meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data dan pengambilan kesimpulan 

(Sugiyono, 2016). 

 

PEMBAHASAN 

 

10. Gambaran Umum Wilayah 

Penelitian 
Lokasi penelitian ini berada di wilayah 

Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, 

Kabupaten Magelang. Secara administratif 

Dusun Mangli merupakan salah satu dusun 

yang berada di Desa Mangli, Kecamatan 

Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, 

Propinsi Jawa Tengah.  

a. Luas Wilayah : 233,140 

b. Ha Pekarangan/: 13 Ha,  

c. Tanah pertanian: 124 Ha;  

d. Lain – lain: 1,14 Ha;  

e. Hutan LIndung: 95 Ha.  

 

Desa Mangli terdiri dari 3 dusun, 3 

RW dan 24 RT. Sebagian besar mata 

pencahariaan penduduk desa Mangli 

sebagai petani dan satupun tidak ada yang 

menjadi anggota TNI, kecuali Babinsa. 

Jumlah Penduduk :Kepala keluarga: 545 

kk; Laki-laki:1.105 Jiwa; perempuan: 

1.128 jiwa; Jumlah: 2.233 Jiwa.   

 

11. Pemahaman masyarakat tentang 

kegiatan Praja Bhakti 
Kegiatan Praja Bhakti Taruna 

Akademi Militer merupakan suatu kegiatan 

yang belum familier di warga masyarakat 

Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, 

Kabupaten Magelang. Berdasarkan 

pengakuan Kepala Desa dan perangkat 

desa serta masyarakat, bahwa program 

kegiatan dari Akademi Militer baru 

pertama kali  di desa Mangli Kecamatan 
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Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. 

Pernyataan ini secara langsung 

disampaikan oleh Kepala Desa sebagai 

berikut:  
“ Program kegiatan yang seperti ini 

mohon maaf baru kali ini, sebelumnya 

belum pernah ada, jadi kami sangat 

berterima kasih mendapat kesempatan 

untuk mengenalkan masyarakat dengan 

TNI yang selama ini sebagian besar 

masyarakat masih nggak berani dekat-

dekat karena Pak Tentara kelihatannya 

menakutkan “. 

  

Secara realistis, sebenarnya cukup 

memprihatinkan dan mengharukan dengan 

pernyataan tersebut, apabila dihadapkan 

dengan kondisi demografis dan letak 

geografis desa Mangli yang tidak terlalu 

jauh dari lokasi Akademi Militer, akan 

tetapi desa Mangli belum banyak tersentuh 

oleh Akademi Militer. Perasaan takut ini 

dinyatakan secara langsung oleh Kaur 

Keuangan desa Mangli yang menyampai-

kan bahwa setelah kedatangan para Taruna 

dan tim Praja Bhakti Akademi Militer di 

desa Mangli dan melaksanakan kegiatan 

bersama-sama warga masyarakat mulai 

terjalin interaksi, komunikasi serta 

koordinasi secara baik. Perlahan tapi pasti, 

seiring dengan berjalannya waktu kegiatan, 

masyarakat semakin merasakan kedekatan-

nya dengan Taruna dan Organik militer 

dalam Tim Praja Bhakti sehingga semakin 

membuka pemahaman masyarakat tentang 

TNI, khususnya siapa Taruna sebenarnya.  

Adanya perubahan pemikiran dan 

wawasan warga masyarakat secara tidak 

langsung menginsyaratkan bahwa selama 

ini akses informasi khususnya tentang 

rekruitmen anggota TNI belum terjangkau 

oleh sebagian warga desa Mangli. Kondisi 

ini seyogyanya menjadi catatan/perhatian 

khusus pimpinan agar dapat membantu 

memperlancar informasi, seperti melalui 

sosialisasi atau melalui pemberitaan 

kepada instansi terkait agar tersalurkan 

sampai ke instansi pedesaan hingga 

diterima oleh masyarakat secara baik. 

Perubahan pemikiran tersebut sesuai 

dengan teori Weber tentang Tindakan 

rasional yang dinyatakan sebagai berikut: 
“…arah dari interaksi ada pada manusia, 

sehingga dalam bentuk apapun tindakan 

tersebut dapat memberikan arti pada 

individu. Dengan kata lain, tindakan 

sosial merupakan suatu tindakan individu 

dimana tindakan tersebut mempunyai arti 

atau makna dan diarahkan kepada orang 

lain”. 

 

Pemikiran tentang perubahan juga 

dikuatkan dengan pendapat Winardi (2009) 

yang mengemukakan bahwa: 
“… perubahan dapat berbentuk 

perubahan teknologi, perubahan 

struktural  karena kebijakan atau 

prosedur berubah, atau perubahan 

orang-orang karena teknik baru atau 

personel baru. Agen perubahan dapat 

juga orang-orang yang membawa 

gagasan baru, pendapat atau solusi yang 

membantu anggota organisasi”. 

 

12. Tingkat dan wujud partisipasi  

masyarakat dalam kegiatan Praja 

Bhakti. 
Tingkat partisipasi masyarakat Desa 

Mangli dalam kegiatan Praja Bhakti 

berdasarkan hasil penelitian dapat 

dikemukakan cukup tinggi. Masyarakat 

cukup berkesadaran tinggi dalam 

mendukung setiap kegiatan desa, termasuk 

dalam kegiatan Praja Bhakti Taruna 

Akademi Militer yang bersamaan dengan 

kegiatan Penelitian dan pengabdian 

masyarakat oleh Dosen Akademi Militer. 

Tingkat partisipasi dalam kegiatan Praja 

Bhakti tergambar dari penuturan Kepala 

Desa yang menyampaikan bahwa: 
“ mengumpulkan warga desa Mangli 

gampang, sekali diumumkan datang, di 

sini karena kebersamaan dan 

kekerabatannya cukup tinggi, merasa 

pekewuh kalau tidak dapat ikut ngumpul-
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ngumpul dengan warga saat ada kegiatan 

atau acara yang melibatkan semua 

warga, intinya ada perasaan tidak enak 

dengan tetangga lain, apalagi diumumkan  

praja bhakti kegiatan dengan 

Tentara/TNI Akmil, mereka agak 

gimana…”. 

 

Wujud partisipasi masyarakat 

disampai-kan oleh Kasi Kesejahteraan 

yang memberikan rincian warga yang ber-

partisipasi dalam kegiatan Praja Bhakti 

yang berbarengan dengan kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagai 

berikut: 
“Pada Kegiatan Praja Bhakti dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

masyarakat yang datang dari berbagai 

kelompok, seperti ibu-ibu kader 

kesehatan, Linmas, ibu-ibu PKK, Pemuda 

dan untuk yang kegiatan padat karya 

Bapak-bapak”. 

 

Suasana kegiatan Praja Bhakti 

digambarkan oleh Kaur Pembangunan 

yang mengawal dan mengikuti kegiatan 

Padat Karya Tunai dari awal hingga selesai 

mengungkapkan bahwa:  
“Kerja bhakti dengan Pak Tentara 

mengharukan, tidak kebayang bapak-

bapak kompak sekali, orangnya baik-baik, 

kebersamaannya bagus, tentara/taruna 

yang masih muda itu semangat, 

pekerjaannya jadi cepat, tidak sombong, 

semua merakyat walaupun  jabatannya 

tinggi” 

  

Sikap/perilaku serta tindakan yang 

telah terbangun selama kegiatan Praja 

Bhakti sangat pantas dipertahankan dan 

dipelihara agar dapat menjadi acuhan 

untuk kegiatan yang akan datang untuk 

lebih baik dan maksimal.   Partisipasi 

masyarakat desa searah dengan konsep 

partisipasi  menurut Keith Davis dalam 

bukunya “Human Relational Work” 

mengatakan bahwa: 

“participation is defined as mental and 

emotional involment of a person in a 

group situation which encourages him to 

contribute to group goals and share 

resposibility in them” (partisipasi dapat 

didefinisikan sebagai keterlibatan mental 

dan emosi seseorang di dalam situasi 

kelompok yang mendorong untuk 

memberikan sumbangan kepada 

kelompok dalam usaha mencapai tujuan 

serta turut bertanggungjawab terhadap 

usaha yang bersangkutan) (Ritzer, 

Geroge, 2007).  

 

Pendapat masyarakat tentang kegiatan 

Praja Bhakti dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat tahun ini, sangat membantu 

masyarakat terutama dalam perbaikan jalan 

usaha tani. Selebihnya, dalam membangun 

kedekatan dan kebersamaan antara TNI 

dan masyarakat sehingga menepis 

prasangka negatif masyarakat kepada TNI 

dan menghilangkan kekhawatiran apabila 

masyarakat berdekatan dengan TNI. 

Manfaat secara spesifik dengan terseleng-

garanya kegiatan Praja Bhakti Taruna yang 

sangat dapat dirasakan baik oleh 

masyarakat maupun Tim Praja Bhakti 

terutama adalah dalam kemanunggalan 

TNI dan Rakyat. Hal ini sesuai dengan 

harapan dari lembaga sebagai  bagian dari 

Intitusi TNI yang memiliki kewajiban 

untuk ikut berperan dalam membangun dan 

menguatkan integrasi bangsa guna 

mewujudkan pertahanan  negara yang 

kokoh di Indonesia. 

Berdasarkan berbagai kebermanfaatan 

yang dirasakan oleh masyarakat desa 

Mangli, masyarakat banyak berharap 

bahwa kegiatan Praja Bhakti dilaksanakan 

lagi di desa Mangli. Lebih jauh lagi  

beberapa perangkat desa sangat 

berkeinginan untuk menjadikan desa 

Mangli sebagai desa binaan Akademi 

Militer. 
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13. Faktor-faktor  kendala dan upaya  

dalam partisipasi masyarakat pada 

kegiatan Praja Bhakti Guna Penguatan 

Integrasi Bangsa (TNI Dan Rakyat) Di 

Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, 

Kabupaten Magelang. 
Pada pelaksanaan kegiatan Praja 

Bhakti tidak sepenuhnya berjalan mulus 

tanpa kendala. Beberapa hal terjadi yang 

kemudian dapat menghambat atau  menjadi 

kendala selama  kegiatan  berlangsung, 

antara lain faktor kondisi geografis, faktor 

cuaca dan situasi pandemi covid-19. Selain 

itu persoalan partisipasi warga masyarakat 

agak kurang maksimal dikarenakan warga 

pada saat itu ada yang punya hajatan, 

sehingga tidak semua warga ikut 

berpartisipasi. 

Kekurangan  dari kegiatan tersebut 

antara lain;  waktu yang dirasa terlalu 

singkat, dan  karena situasi pandemi covid- 

19 sehingga Taruna beserta Tim tidak 

bermalam/menginap di desa Mangli 

sehingga akomodasi terkesan sibuk, 

Taruna kurang fokus dan merasa kurang 

intensive dalam interaksi dengan 

masyarakat. Secara kuantitas jumlah 

peserta Praja Bhakti juga tidak terlalu 

banyak karena peserta terbagi menjadi dua 

yaitu  di wilayah Kota dan Kabupaten 

Magelang. 

Kondisi ini menyebabkan kedekatan 

dan kemanunggalan masyarakat dan TNI 

kurang maksimal. Pemahaman masyarakat 

terhadap TNI menjadi terbatas, demikian 

pula sebaliknya pemahaman Taruna 

terhadap masyarakat dan pengenalan 

terhadap desa Mangli juga terbatas. 

Dampak selanjutnya upaya membangun 

penguatan integrasi TNI dan Rakyat juga 

masih terbatas. Gambaran ini sesuai 

ungkapan perasaan salah satu perangkat 

desa yaitu Kaur Pembangunan 

menyampaikan bahwa: 

“ Acara ini menurut saya sangat pendek, 

baru seneng-senengnya, deket-deketnya 

dengan Pak Tentara Akmil sudah bubar, 

jadi kagol…he…he…Yang pasti kami 

belum begitu tahu dan kenal banyak 

dengan bapak-bapak dan Taruna, syukur-

syukur kalau bisa nginap di desa biar 

tahu bagaimana kehidupan di desa kalau 

malam dan sehari-harinya, dan kami bisa 

kenal lebih akrab”. 

 

Peran Pemerintah Desa dan tokoh 

masyarakat dalam upaya pemberdayaan  

untuk peningkatan integrasi bangsa  di 

desa Mangli, khususnya melalui kegiatan 

Praja Bhakti  sebenarnya cukup baik. Hal 

ini dibuktikan dengan penyebaran 

informasi melalu perangkat desa, antara lai 

para Kadus, Ketua RT, Ketua PKK, 

LInmas. tokoh masyarakat dan tokoh 

agama bersinergi dan berkomitmen untuk 

menerima program kegiatan tersebut 

dengan menjadi tuan rumah yang baik agar 

dapat memberikan hasil secara maksimal. 

Terkait hal tersebut Kepala desa 

memberikan penjelasan dengan semangat 

untuk menyambut kegiatan Praja Bhakti 

sebagai berikut; 
“Saya selaku Kepala desa Mangli merasa 

senang sekaligus juga bertanggungjawab 

atas keberhasilan acara dari tim Praja 

Bhakti Akmil yang melibatkan anggota 

TNI dan Taruna. Kalau tidak sukses 

acara ini saya malu dan merasa kecewa, 

makanya saya ulang-ulang terus 

mengingatkan pada warga melalui 

perangkat desa, dan saya cek sendiri ke 

dusun-dusun serta mengumumkan ulang 

dan menekankan supaya ikut gotong 

royong bersama-sama bergabung TNI  

dalam kegiatan tersebut, maksud saya 

supaya warga Mangli bisa dekat dengan 

TNI, sehingga bisa manunggal dengan 

rakyat”. 

 

Pada kaitan ini ada perangkat desa 

menyampaikan hal yang menyangkut 

keamanan dan ketentraman desa bahwa: 
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“Kalau Bapak-bapak Tentara Akmil 

sering-sering ke Mangli, insyaa Allah 

desa Mangli akan aman dan tentram, 

tidak ada pencurian, begal dan lain-lain, 

karena masyarakat biar ada yang ditakuti 

dan merasa ada yang nglindungi kalau 

ada apa-apa. Terus kalau ada rebut-ribut 

antar warga ada yang bisa menyelesaikan 

dengan cepat, syukur-syukur karena takut 

jadi berkurang rebut-ributnya, masalah 

kecil-kecil tidak terlalu dipermasa-

lahkan, diselesaikan secara damai saja, 

jadi lebih tentrem ayem”. 

 

Penjelasan tersebut sesuai Teori 

integrasi  merujuk pada Paul B. Harton 

yang mendefinisikan integrasi sebagai 

sebuah proses pembangunan dalam 

kalangan masyarakat di mana semua 

kelompok etnis dan ras bekerja sama 

dalam kehidupan budaya dan ekonomi. 

Integrasi  ini menunjukkan terintegrasi dari 

bagian-bagian yang berbeda menjadi 

keseluruhan yang harmonis. Integrasi 

sangat erat kaitannya dengan pembentukan 

suatu negara, karena suatu bangsa terdiri 

dari unsur-unsur yang berbeda seperti etnis 

atau suku, kepercayaan, ras, tradisi, dan 

lain-lain yang berbeda (Sanderson, 2000). 

 

 

 

PENUTUP 

 

14. Kesimpulan 
a. Pemahaman masyarakat tentang 

TNI dan kegiatan Praja Bhakti guna 

penguatan Integrasi Bangsa (TNI dan 

Rakyat) di Desa Mangli, Kecamatan 

Kaliangkrik, Kabupa-ten Magelang 

dapat dikemukakan masih sangat 

kurang. Hal ini dapat digambarkan 

bahwa masyarakat masih banyak yang 

belum mengetahui tentang Akmil dan 

kegiatannya, kemudian ketakutan 

terhadap TNI, namun setelah kegiatan 

dilaksanakan sudah agak sedikit 

terbuka pemahamannya tentang TNI 

dan kegiatan Praja Bhakti. Kesan awal 

masyarakat terhadap TNI Gagah, 

disiplin, serem, menakutkan karena 

membawa senjata, menjadi terkikis 

setelah kegiatan Praja Bhakti 

dilaksanakan, ternyata TNI baik-baik, 

mau bergaul dengan warga, dekat dan 

akrab tidak seperti yang dibayangkan 

sebelumnya. 

b. Tingkat partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan Praja Bhakti dalam 

penguatan integrasi Bangsa (TNI dan 

Rakyat)  di Desa Mangli Kecamatan 

Kaliangkrik Kabupaten Magelang 

cukup kuat, yang diwujudkan dengan 

kehadiran yang cukup banyak dalam 

kegiatan Praja Bhakti atas  dasar 

kesadaran, gotong royong dan 

kebersamaan. Partisipasi masyarakat 

semakin tinggi ketika melihat tim 

Praja Bhakti bekerja dengan kompak, 

cekatan, berbaur dengan warga 

sehingga pekerjaan menjadi selesai  

lebih cepat. 

c. Faktor-faktor  kendala dalam 

partisipasi masyarakat pada kegiatan 

Praja Bhakti guna penguatan integrasi 

Bangsa (TNI dan Rakyat) di Desa 

Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, 

Kabupaten Magelang, antara lain 

cuaca musim hujan, remaja sedang 

ujian, pandemik covid 19 dan ada 

warga yang punya hajatan. Perangkat 

tidak berani meninggalkan warga 

karena sudah kesepakatan perangkat 

desa selalu dekat dengan warga dalam 

kondisi senang dan susah, karena 

mereka diminta masyarakat menjadi 

kepala desa dan perangkat desa, bukan 

mencalonkan diri. Upaya yang 

dilakukan dalam mendukung kegiatan 

Praja Bhakti dengan mengumumkan 

kegiatan secara maksimal dan 

mempersiapkan prasarana  yang ada 

semaksimal mungkin. 
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15. Rekomendasi 
a. Kegiatan Praja Bhakti dilaksana-

kan secara intensive dan dapat 

dilaksanakan dengan bermalam di 

rumah warga. 

b. Kegiatan Praja Bhakti dilaksana-

kan secara berkelanjutan, yang di-

harapkan dapat ditindaklanjuti dengan  

menjadikan suatu desa latihan Praja 

Bhakti sebagai salah satu desa binaan 

Akademi Militer. 
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Abstrak 
Akademi Militer (Akmil) adalah salah satu Lembaga Perguruan Tinggi Kedinasan 

yang berbasis Pendidikan Militer TNI AD dengan mendidik para calon Perwira TNI AD. 

Oleh karena itu tidak heran apabila para pemuda dan pemuda diseluruh Indonesia sangat 

mengidolakan untuk bisa masuk menjadi Taruna di Akademi Militer. Beberapa Program 

Kegiatan Latihan Taruna Akmil, seperti Praja Bhakti dan Latsitarda ada yang bersifat fisik 

dan ada juga yang bersifat non fisik, tujuannya disamping untuk membantu membangun 

sistim ketahanan wilayah juga mengimplementasikan materi tertorial dan sekaligus 

menjalin hubungan yang harmonis antara TNI dan Rakyat. Akademi Militer pertama 

kalinya melaksanakan latihan di Desa Bandar Sedayu Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang, dan selama melaksanakan Latihan masyarakat melihat kegiatan para Taruna,  

melihat sikap dan perilaku Taruna. Berdasarkan hasil wawancara Tim Peneliti dengan 

masyarakat setempat mereka sangat terkesan dan bangga desanya digunakan sebagai tempat 

Latihan Taruna Akademi Militer. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pengambilan sampel 

secara random sample artinya peneliti dengan sengaja memilih responden secara acak baik 

terhadap pemudanya maupun orang tuanya. Sedangkan metode pengumpulan datanya 

dilaksanakan dengan wawancara, pengamatan langsung,  dan studi pustaka. 

Dengan kegiatan latihan Praja Bhakti ini, masyarakat pada umumnya menyatakan 

bahwa dia merasa dekat dengan TNI dan manfaat dari kegiatan Praja Bhakti tersebut sedikit 

banyak bisa memberikan perubahan secara fisik pada desanya dan yang lebih penting lagi 

persepsi masyarakatnya terhadap Akmil sedikit banyak bisa menumbuhkan ketertarikan 

untuk masuk Taruna atau TNI, yang mana sampai saat ini belum ada satupun 

masyarakatnya yang menjadi TNI 

. 

Keywords – Persepsi Masyarakat, Menumbuhkan masyarakat menjadi TNI 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 
Pertahanan wilayah yang selanjutnya 

disebut wilayah pertahanan adalah wilayah 

yang ditetapkan untuk mempertahankan 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah 

Akademi Militer atau sering disingkat 

dengan Akmil adalah salah satu Lembaga 

Perguruan Tinggi Kedinasan yang berbasis 

Pendidikan Militer TNI AD yang mendidik 

calon-calon Perwira TNI AD. Oleh karena 

itu tidak heran apabila para pemuda dan 

pemuda diseluruh Indonesia sangat 

mengidolakan untuk bisa masuk menjadi 

Taruna di Akademi Militer. Sekolah 

kedinasan Akmil sendiri berada di bawah 
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naungan Kementerian Pertahanan Nasional 

RI.   

Terlepas dari beberapa perjuangan dan 

persyaratan yang harus dipenuhi dan 

ditempuh oleh para calon untuk bisa 

menjadi seorang perwira di Akademi 

Militer, ada baiknya para calon tersebut 

mengetahui kelebihan yang dimilki oleh 

sekolah kedinasan Akmil, antara lain : 

a. AKMIL membebaskan biaya 

pendidikan 

 Perlu diketahui bahwa Akademi 

Militer atau AKMIL merupakan salah 

satu Sekolah Kedinasan yang 

membebaskan biaya pendidikan 

selama kurang lebih 4 (empat) tahun. 

Biaya pendidikan AKMIL nantinya 

akan di tanggung oleh Pemerintah. 

Para taruna juga akan mendapatkan 

fasilitas asrama gratis, pembebasan 

biaya makan, seragam, dan peralatan 

penunjang kegiatan belajar mengajar. 

Kalian tentunya tidak perlu repot-

repot untuk memikirkan biaya yang 

harus di tanggung ketika masuk ke 

Sekolah Kedinasan AKMIL. Kalian 

juga nantinya akan mendapatkan uang 

saku setiap bulannya dari Pemerintah. 

Tentu hal ini akan menambah motivasi 

kalian untuk masuk ke Sekolah 

Kedinasan AKMIL.  

b. Menjadi Pegawai Negeri 

Alumni dari Sekolah Kedinasan 

AKMIL nantinya akan menjadi 

Perwira TNI Angkatan Darat. Dengan 

status Perwira TNI Angkatan Darat 

akan menjadikan kalian sebagai 

Pegawai Negeri secara otomatis. Perlu 

diketahui bahwa seorang Pegawai 

Negeri adalah salah satu pekerjaan 

idaman bagi orang-orang di Indonesia.  

c. Gaji yang akan di dapatkan 

Menjadi seorang Perwira TNI 

angkatan Darat yang bekerja di 

lingkungan pemerintah tentunya akan 

memberikan pekerjaan yang 

menghasilkan gaji yang tidaklah 

sedikit. Tidak semua orang bisa 

mendapatkan kesempatan emas seperti 

ini, terlebih apabila kalian bisa lolos 

dalam masa promosi jabatan dan terus 

naik ke pangkat yang lebih tinggi, 

maka upah atau gaji yang kalian 

dapatkan juga akan semakin besar 

tentunya.  

d. Dapat mengangkat martabat 

keluarga 

Salah satu kelebihan yang 

dimiliki oleh AKMIL adalah sebagai 

lulusan dari Akademi Militer tentunya 

secara tidak langsung bisa meng-

angkat martabat keluarga. Tentu hal 

ini bukanlah kelebihan yang secara 

langsung diberikan oleh AKMIL, akan 

tetapi pandangan masyarakat 

mengenai pekerjaan seperti Perwira 

TNI Angkatan Darat adalah sebuah 

pekerjaan yang memiliki ruang khusus 

di masyarakat. Terlebih pekerjaan 

yang dimiliki adalah sebuah pekerjaan 

yang mengayomi dan melindungi 

masyarakat dari segala macam bahaya. 

Tentunya dampak tidak langsung akan 

dirasakan oleh keluarga kalian 

nantinya.  

Pendidikan Akademi Militer 

bertujuan untuk membentuk Taruna 

Akademi Militer menjadi Perwira TNI 

AD yang memiliki sikap dan perilaku 

sebagai prajurit Saptamarga, penge-

tahuan dan keterampilan dasar 

golongan Perwira, berkualifikasi 

akademis Program Diploma IV ( D IV 

) Pertahanan serta jasmani yang 

samapta. Keluaran pendidikan Akmil 

adalah Perwira TNI AD berpangkat 

Letnan Dua sesuai korps masing-

masing yang berkemampuan dasar 

jabatan golongan VIII setingkat 

Komandan Peleton dan memiliki 

kualifikasi Akademis Program 

Diploma IV (D IV) Pertahanan dengan 
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gelar Sarjana Sains Terapan 

Pertahanan (SST Han). 

Sistim Pendidikan Akmil 

mengacu dengan sistim Pengajaran, 

Latihan dan Pengasuhan. Dalam 

melaksanakan kegiatan latihan untuk 

Taruna, Akmil disamping meman-

faatkan sarana dan prasarana yang ada 

di Ksatrian Akmil juga memanfaatkan 

lokasi-lokasi daerah latihan yang ada 

di sekitar Kota dan Kabupaten 

Magelang, salah satunya adalah 

melaksanakan kegiatan Latihan Praja 

Bhakti yang dilaksanakan oleh Taruna 

Tk. II dan Tk III.  Kegiatan Latihan 

Praja Bhakti tahun 2020 dilaksanakan 

di beberapa daerah yang ada di Kota 

dan Kabupaten Magelang dan  salah 

satunya di Desa Bandar Sedayu 

Kecamatan Bandongan Kabupaten 

Magelang. 

Program kegiatan Latihan Praja 

Bhakti ada yang bersifat fisik dan ada 

juga yang bersifat non fisik, tujuannya 

disamping untuk membantu mem-

bangun sistim ketahanan wilayah juga 

mengimplementasikan materi teritorial 

dan menjalin hubungan yang harmonis 

antara TNI dan Rakyat serta sekaligus 

sebagai sarana untuk mensosialisasi-

kan Akmil kepada masyarakat supaya 

masyarakat mempunyai persepsi yang 

positif terhadapTNI. 

Berdasarkan fenomena tersebut di 

atas Tim Dosen Prodi Administrasi 

Pertahanan Akmil tahun 2020  tertarik 

untuk mengangkat penelitian dengan 

judul : “Persepsi Masyarakat Terhadap 

Akmil dalam Menumbuhkan Animo 

Masyarakat Menjadi TNI (Studi Kasus 

di Desa Bandar Sedayu Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelang). 

 

RUMUSAN MASALAH 

 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di 

atas, maka rumusan masalah yang akan 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

adalah sebagai berikut : 

a. Sampai seberapa jauh 

pemahaman masyarakat Desa Bandar 

Sedayu tentang Akmil ? 

b. Bagaimana persepsi masyarakat 

Bandar Sedayu terhadap Akmil dalam 

menumbuhkan animo masyarakat 

menjadi TNI   ? 

c. Faktor-faktor apa sajakah yang 

membuat Akmil menjadi daya tarik 

bagi masyarakat Bandar Sedayu untuk  

menjadi TNI ? 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2. Persepsi masyarakat terhadap 

Akmil. 

a. Pengertian Persepsi. Persepsi atau 

dalam bahasa Inggris perception 

berasal dari bahasa Latin perceptio, 

dari percipere yang artinya menerima 

atau mengambil (Sobur, 2003: 445). 

Menurut istilah, para ahli 

mengemukakan pendapat yang 

berbeda-beda mengenai persepsi. 

Leavitt dalam Sobur (2003: 445) 

mendefinisikan persepsi dalam arti 

sempit ialah penglihatan, bagaimana 

cara seseorang melihat sesuatu, 

sedangkan dalam arti luas ialah 

pandangan atau pengertian, yaitu 

bagaimana seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu. 

 Menurut Desiderato dalam 

Rahmat (2007: 51), persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa 

atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Jadi 

persepsi adalah memberikan makna 

stimuli inderawi.Yusuf (1991: 108) 

menyebut persepsi sebagai pemaknaan 

hasil pengamatan. Pareek dalam Sobur 
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(2003: 446) memberikan definisi lebih 

luas terhadap persepsi, yaitu proses 

menerima, menyeleksi, meng-

organisasikan, mengartikan, menguji, 

dan memberikan reaksi kepada 

rangsangan pancaindra atau data. 

Menurut Walgito (2010: 99), persepsi 

merupakan suatu proses yang 

didahului oleh proses penginderaan, 

yaitu merupakan proses diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat 

indera atau juga disebut proses 

sensoris. Namun proses itu tidak 

berhenti begitu saja, melainkan 

stimulus tersebut diteruskan dan 

proses selanjutnya merupakan proses 

persepsi. Oleh karenanya proses 

persepsi tidak bisa lepas dari proses 

penginderaan, dan proses pengindera-

an merupakan proses pendahulu dari 

proses persepsi. 

 Dari berbagai pengertian persepsi di 

atas, dapat disimpul-kan bahwa persepsi 

adalah cara individu dalam memandang, 

mengartikan, memaknai, me-nyimpulkan 

dan memberikan reaksi kepada suatu objek 

yang diperoleh melalui proses 

penginderaan, pengorganisasian, dan 

penginter-pretasian objek. 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Persepsi Menurut David Krech dan 

Richard S. Krutch dalam Rahmat (2007: 

51) persepsi dipengaruhi oleh faktor 

fungsional dan faktor struktural. Faktor 

fungsional berasal dari kebutuhan, 

pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain 

yang bersifat personal, seperti proses 

belajar, cakrawala dan pengetahuannya, 

latar belakang budaya, pendidikan yang 

kesemuanya diwarnai oleh nilai 

kepribadiannya.  

Faktor-faktor fungsional lazim disebut 

sebagai kerangka rujukan (frame of 

reference). Kerangka rujukan ini 

mempengaruhi bagaimana orang memberi 

makna pada pesan yang diterimanya atau 

mempersepsikan. Sementara itu faktor 

struktural adalah faktor yang datang dari 

luar individu, dalam hal ini adalah stimulus 

dan lingkungan.  

4. Masyarakat. 

a. Konsep masyarakat. 

Masyarakat dapat kita artikan 

luas. Dalam pengartian luas 

maksudnya adalah keseluruhan 

hubungan-hubungan dalam hidup 

bersama dan tidak dibatasi oleh faktor 

apapun termasuk lingkungan, maupun 

bangsanya sendiri. 

b. Syarat-syarat terbentuknya ma-

syarakat. 

1) Adanya dua orang atau lebih 

manusia dalam kelompok tersebut 

dan berada di tempat yang sama. 

2) Adanya kesadaran dari setiap 

anggotanya, bahwa mereka 

bagian dari satu kesatuan. 

3) Adanya proses interaksi yang 

cukup lama dimana hasil dari 

interaksi ini akan tercipta anggota 

baru yang bisa berkomunikasi 

serta mampu menciptakan aturan 

dari setiap anggotanya. 

4) Menciptakan sebuah kebu-

dayaan dari hasil pemikiran 

bersama yang disepakati dan 

menjadi media penghubung dari 

setiap anggotanya. 

c. Masyarakat Perkotaan. 

 Masyarakat perkotaan atau lebih 

enak dipanggil urban community lebih 

dikaitkan pada sifat kehidupannya 

serta ciri-ciri kehidupannya yang 

sangat berbanding terbalik dengan 

masyarakat pedesaan. 

Berikut ini perbedaan antara 

masyarakat kota dengan masyarakat 

pedesaan : 

a. Jumlah dan kepadatan penduduk 

b. Lingkungan hidup 
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c. Mata pencaharian 

d. Corak kehidupan social 

e. Stratifikasi social 

f. Mobilitas social 

g. Pola interaksi social 

h. Solidaritas social 

i. Kedudukan dalam hierarki admini

 strasi nasional. 

Masyarakat pedesaan dan perkotaan 

bukanlah dua komisi yang terpisah sama 

sekali satu dengan yang lainnya. Bahkan 

dalam  keadaan yang sangat wajar 

sekalipun diantara keduanya terdapat 

hubungan yang sangat erat cenderung 

memiliki ketergantungan satu sama 

lainnya, karena diantara mereka saling 

membutuh-kan. Seiring perkembangan 

zaman jumlah penduduk masyarakat 

semakin meningkat tidak terkecuali  

dipedesaan sekalipun. Perkembangan kota 

merupakan manifestasi dari pola-pola 

kehidupan bersosial, ekonomi, kebudayaan 

dan juga politik.   

d. Masyarakat Pedesaan. 

 Desa adalah kesatuan hukum 

dimana bertempat tinggal suatu 

masyarakat pemerintahan sendiri. 

Masyarakat pedesaan ditandai dengan 

pemilikan ikatan perasaan batin yang 

kuat sesama warga desa, yaitu 

perasaan setiap warga Negara atau 

anggota masyarakat yang sangat kuat 

dan mempunyai hakikat didalam 

dirinya. 

Berikut ciri-ciri masyarakat pedesaan : 

1) Didalam lingkungan pedesaan 

antara warganya mempunyai hubung-

an lebih mendalam dan erat bila 

dibandingkan degan masyarakat kota 

atau urban community bahkan diluar 

batas dari wilayahnya. 

2) System kehidupan  dipedesaan 

cenderung berkelompok  dengan 

memperhatikan asas kekeluargaan. 

3) Sebagian besar masyarakatnya 

berprofesi sebagai petani. 

 

 

5. Sekilas tentang Akmil. 

Akademi Militer (Akmil) adalah 

sekolah pendidikan TNI Angkatan Darat 

dan Sekolah Perwira Prajurit Karier TNI 

(Sepa PK TNI) di Kota Magelang, Jawa 

Tengah, Indonesia. Akademi Militer 

mencetak Perwira TNI Angkatan Darat. 

Secara organisasi, Akademi Militer berada 

di dalam struktur organisasi TNI Angkatan 

Darat, yang dipimpin oleh Gubernur 

Akademi Militer yang saat ini dijabat oleh 

Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso, 

S.I.P.,S.Sos.,M.Tr. (Han). Mako Akademi 

Militer berada di Jl. Gatot Subroto, 

Magelang, Jawa Tengah.  

Pendidikan di Akademi Militer 

ditempuh dalam 4 tahun. Dengan rincian 

Pendidikan Dasar Keprajuritan 

Chandradimuka yang dilaksanakan 

bersama taruna AAL, AAU, dan Akpol 

(Akademi Kepolisian) selama 1 tahun, 

tingkat I s/d tingkat IV selama 4 tahun. 

Taruna/Taruni Akmil berhak menyandang 

predikat sebagai Sarjana Terapan 

Pertahanan (S.ST.Han). Calon Taruna 

Akmil merupakan lulusan SMA atau MA 

(IPA dan IPS untuk Taruna/Taruni). 

Akademi Militer merupakan pendidikan 

ikatan dinas yang dibiayai oleh negara. 

6. Persepsi masyarakat terhadap Akmil. 

Kampus merupakan suatu komunitas 

tertentu yang terbukti mampu menjadi 

pemicu tumbuhnya kawasan perkotaan di 

sekitarnya. Namun lain halnya dengan 

kampus yang bersifat militer yang ada di 

dalam kota yaitu AKMIL di Kota 

Magelang yang sangat tertutup dan sangat 

sulit berhubungan dengan masyarakat di 

sekitarnya, sehingga kampus ini memiliki 

karakteristik yang khas, segala aktifitas 

kampus harus tetap berada dalam 
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lingkungan tersendiri. Dalam hal ini, 

adanya kampus AKMIL tidak mampu 

membawa suatu perubahan yang cepat 

terhadap perkembangan kawasan di 

sekitarnya. Perubahan yang tampak hanya 

untuk permukiman. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sampai sejauh mana 

persepsi masyarakat Magelang terhadap 

Akademi Militer. Metode penelitian yang 

digunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan persepsi masyarakat, 

khususnya masyarakat yang ada di Desa 

Bandar Sedayu Kabupaten Magelang. 

Secara umum dari hasil pengamatan 

sementara dapat dikatakan bahwa pada 

umumnya  masyarakat yang ada di Kota 

Magelang merasa bangga dan kagum 

terhadap keberadaan Akademi Militer. 

Sedangkan dari segi keinginan untuk 

masuk menjadi Taruna boleh dikatakan 

bahwa semua pemuda dan pemudi yang 

sudah tamat SMU selalu berkeinginan 

masuk menjadi Taruna bahkan dukungan 

dari orang begitu besarnya. Hal tersebut 

disebabkan karena TNI masih dipandang 

sebagai institusi yang membanggakan dan 

punya kewibawaan.  

 

7. Animo Masyarakat menjadi TNI. 

a. Pengertian Animo. 

Menurut kamus arti dari animo 

adalah hasrat dan keinginan yg kuat 

untuk berbuat, melakukan, atau 

mengikuti sesuatu. Dengan kata lain 

dapat disimpulkan arti dari animo 

adalah minat, menurut kamus umum 

Bahasa Indonesia berarti kesukaan 

(kecenderungan hati) kepada sesuatu, 

keinginan. Menurut Mulyasa minat 

(interest) adalah kecenderungan 

seseorang untuk melakukan sesuatu 

perbuatan. Sedangkan menurut 

Winkel minat adalah kecenderungan 

yang menetap dalam subyekuntuk 

merasa tertarik pada bidang tertentu 

dan merasa senang berkecimpung 

dalam bidang itu. Sehingga minat 

mengandung unsur keinginan untuk 

mengetahui dan mempelajari 

obyekyang diinginkan itu sebagai 

wawasan pengetahuan bagi dirinya, 

orang tersebut akan melakukan 

tindakan yang nyata untuk 

mengetahui dan mempelajari dari 

sesuatu yang diinginkannya itu 

sebagai kebutuhannya. Oleh karena 

itu, minat atau disebut juga keinginan 

seseorang terhadap sesuatu yang ia 

cita-citakan, merupakan hasil 

kesesuaian antara kondisidan situasi 

dengan kebutuhan yang ia harapkan. 

Berdasarkan dua definisi di atas 

tentang animo (minat) dapat 

disimpulkan bahwa animo merupakan 

suatu keinginan yang cenderung 

menetap pada diri seseorang untuk 

mengarahkan pada suatu pilihan 

tertentu sebagai kebutuhannya, 

kemudian dilanjutkan untuk 

diwujudkan dalam tindakan yang 

nyata dengan adanya perhatian pada 

obyek yang diinginkannya itu untuk 

mencari informasi sebagai wawasan 

bagi dirinya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan animo merupakan istilah 

dari arti kata adalah minat atau 

kesukaan seseorang terhadap suatu 

produk dalam memperolehnya. 

Faktor-Faktor yang Mempengarui 

Animo (minat) dapat berkembang  dan 

berubah dengan pengalaman-pengalaman 

yang membentuk mental individu. Faktor-

faktor yang berhubungan dengan minat 

dibedakan menjadi beberapa faktor sebagai 

berikut : 

a. Faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan minat, secara alami 

faktor-faktor yang menimbulkan minat 

sebagai berikut : 

1) Faktor Motif Sosial Minat 

dapat timbul dengan adanya 

motivasi dan keinginan tertentu 
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dari lingkungan sosialnya. 

Seseorang akan melakukuan 

sesuatu dengan maksud agar 

mendapat respon. 

2) Faktor Emosi Minat 

berhubungan dengan perasaan 

dan emosi. Suksesnya 

pelaksanaan sesuatu kegiatan 

membuat perasaan senang dan 

semangat untuk melakukan 

kegiatan yang serupa, Sebaliknya 

kegagalan akan menurunkan 

minat atau malah sebaliknya 

menambah minat. 

3) Faktor Lingkungan Adalah 

faktor yang dapat memunculkan 

minat yang berasal dari keadaan 

sekitar sepertilingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah. 

b. Faktor-faktor yang dapat 

menurunkan minat antara lain:  Secara 

alami faktor-faktor yang dapat 

menurunkan minat sebagai berikut : 

1) Faktor ketidak cocokan Minat 

seseorang terhadap sesuatu hal 

akan berkembang jika hal tersebut 

menarik dan sesuai dengan 

dirinya dan minat tersebut akan 

turun apabila tidak sesuai denga 

ndirinya. 

2) Faktor kebosanan. Melakukan 

suatu aktifitas secara terus 

menerus secara monoton akan 

membosankan,hal ini dapat 

menyebabkan menurunnya minat. 

3) Faktor kelelahan.  Orang yang 

karena minatnya terhadap sesuatu 

aktivitas, akan melakukan 

aktivitastersebut dengan tidak 

memperhatikan batas waktu kerja. 

Hal ini dapat mengakibatkan 

kelelahan. Orang yang lelah akan 

malas melakukan pekerjaan.  

c. Animo masyarakat menjadi TNI. 

 Penerimaan calon Prajurit TNI 

AD, baik dari unsur Tamtama, Bintara 

maupun Perwira (Akmil dan Pa PK 

TNI) selalu digelar setiap tahunnya. 

Dan semua pemuda yang ada di 

seluruh wilayah Indonesia mempunyai 

kesempatan yang sama untuk bisa 

menjadi Prajurit TNI AD.  Animo  

masyarakat yang berasal dari seluruh 

wilayah Indonesia yang berminat 

ingin mendaftarkan diri jadi Prajurit 

TNI AD akan terwakili di masing-

masing Subpanda (Ajendam, 

Ajenrem) sebagai tempat 

mendaftarkan diri. 

 Berdasarkan pantauan dan 

informasi yang  berkembang bahwa 

setiap ada pembukaan penerimaan 

prajurit TNI AD jumlah animo (minat) 

para pemuda dan pemudi lulusan 

SMU dan yang sederajat meningkat 

cukup signifikan.  Untuk itu kepada 

seluruh masyarakat yang putranya 

berkeinginan menjadi seorang prajurit 

TNI AD harus benar-benar 

menyiapkan diri baik jasmani, 

kesehatan, akademik, psykologi dan 

rohani. Hal ini mengingat bahwa 

animo (minat) para pemuda lulusan 

SMU, D3 dan S1 yang ingin masuk 

menjadi prajurit TNI AD begitu 

banyaknya sehingga secara otomatis 

akan semakin memperketat 

penerimaan atau penyaringan untuk 

menjadi prajurit TNI AD. 

 Penerimaan prajurit TNI AD ini 

gratis dan tidak dipungut biaya 

apapun. TNI AD dalam sistim 

rekruitmen penerimaan prajurit ini 

dilaksanakan secara “transparan dan 

murni tanpa harus bayar.  Dan 

sebelum penerimaan prajurit TNI AD 

secara resmi dibuka, apakah itu calon 

Tamtama, Bintara, Catar Akmil dan 

Pa PK TNI, biasanya disosialisasikan 

melalui kampanye kreatif di Korem, 
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Kodim dan Koramil.  Dan kampanye 

kreatif ini berharap generasi muda 

lulusan SMU maupun D3 dan S1 

berminat dan mengetahui tata cara 

mendaftarkan masuk prajurit TNI AD, 

dan pendaftaran bisa dilaksanakan 

secara online melalui internet.   

 

d. Diskriptif TNI 

Tentara Nasional Indonesia (disingkat 

menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan 

bersenjata dari negara Indonesia. Pada 

awal dibentuk, lembaga ini bernama 

Tentara Keamanan Rakyat (TKR) 

kemudian berganti nama menjadi Tentara 

Republik Indonesia (TRI) sebelum diubah 

lagi namanya menjadi Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) hingga saat ini.  

TNI terdiri dari tiga angkatan 

bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI 

Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 

TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, 

sedangkan masing-masing angkatan 

dipimpin oleh seorang Kepala Staf 

Angkatan. Panglima TNI yang saat ini 

menjabat adalah Marsekal TNI Hadi 

Tjahjanto. 

 

METODE PENELITIAN 

 

  Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode pendekatan kualitatif.  Metode 

penelitian ini dipilih oleh Tim Peneliti dalam 

melakukan penelitian untuk mengeksplorasi 

kajian secara mendalam dengan bertumpu 

pada realitas dan fenomena yang disajikan 

dalam kajian penelitian ini.  

  Responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian adalah para warga masyarakat  

yang ada di Desa Bandar Sedayu Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelang, yang 

diambil secara acak dan harus betul-betul 

representative (mewakili). Jumlah sampel 

yang diambil adalah kira 5 % dari jumlah 

populasi yang ada 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

 

8. Profil Wilayah Penelitian 
Desa Bandarsedayu adalah merupakan 

salah desa yang ada di Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang.  Di desa Bandarsedayu 

sendiri ada 7 dusun, antara lain : 

a. Dusun Mranggen 

b. Dusun Krajan 

c. Dusun Kemantenan 

d. Dusun Kebonsari 

e. Dusun Kebondalem 

f. Dusun Nglanggeng 

g. Dusun Bolomitro  

Desa ini terletak di jalan Kyai Tangkis 

nomor 4 Bandarsedayu, Windusari, 

Magelang, Kode Pos 56152.  Di desa ini juga 

ada berbagai jenis organisasi, antara lain : 

LPMD, BPD, PKK, Linmas, Karang Taruna, 

dan lain-lain.  

 

Batas wilayah Desa Bandarsedayu : 

a. Sebelah utara :  Desa Umbulsari 

b. Sebelah Timur :  Kaliprogo 

c. Sebelah Selatan :  Desa 

Windusari/Banjarsari 

d. Sebelah Barat :  Desa Candisari. 

 

 Kondisi Geografis : 

a. Ketinggian dan suhu udara 

1) Ketinggian : 175 M² 

DPL 

2) Suhu udara max  : 39°C 

3) Suhu udara min   : 23°C 

b. Curah hujan setiap tahun 175 

MM/TH 

 

 Topografi Bentuk Wilayah  : 

a) Datar sampai berombak 

b) Berombak sampai berbukit 

c) Berbukit sampai bergunung 
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Luas Wilayah : 

a. Tanah sawah :  146 Ha 

b. Tanah kering :     25 Ha 

 

Jumlah Penduduk  : 

a. Laki-laki :  1021 Jiwa 

b. Perempuan  :  1031 Jiwa 

           Total  :  2052 Jiwa 

 

Mata Pencaharian Penduduk : 

a. Tani  :  56 % 

b. Buruh tani :  31.1 % 

c. Buruh   :  5 % 

d. Pedagang :  2,2 % 

e. Wiraswasta :  4,7 % 

f. PNS  :  0,4 % 

g. Pensiunan :  0,3 % 

h. Pegawai swasta  :  0,3 % 

 

Tingkat Pendidikan : 

Tingkat penduduk di Desa 

Bandarsedayu Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang adalah rendah rata-

rata hanya lulus SD dan SMP, yang lulus 

SLTA hanya sekitar 29 %, sedangkan yang 

lulus sarjana (S1) hanya ada 3 orang atau 

sekitar 0,3 %. 

 

9. Pemahaman Masyarakat Desa 

Bandar Sedayu Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang terhadap Akmil. 

Keberadaan Akmil sampai saat ini 

telah berusia 63 Tahun. Dengan usia yang 

sudah cukup lama tersebut, maka sudah 

sepantasnya Akmil sebagai satu-satunya 

lembaga kedinasan militer yang mendidik 

calon-calon Perwira muda untuk 

dipersiapkan menjadi calon-calon Pimpnan 

TNI di masa mendatang dikenal oleh 

selaruh masyarakat Indonesia, bahkan di 

manca negara banyak yang sudah 

mengenal Akmil, hal ini disebabkan karena 

seringnya Akmil melaksanakan kerja sama 

dengan Akademi lainnya yang ada dii 

manca negara, baik dalam studi banding, 

pertukaran taruna untuk bisa saling 

mengenal kondisi atau sistim pendidikan di 

masing-masing negara lain serta bentuk 

kerja yang lainnya. 

Selama ini banyak dari para pemuda 

pemudi lulusan SMU diseluruh nusantara 

yang berminat untuk bisa masuk menjadi  

calon taruna di Akmil, karena disamping 

semua biaya telah ditanggung oleh negara  

semua lulusan Akmil sudah dipastikan 

mempunyai masa depan yang jelas. 

Berdasarkan gambaran tersebut di atas 

untuk mengetahui sampai seberapa jauh 

masyarakat Megelang, khususnya 

masyarakat yang ada di Desa Bandar 

Sedayu Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang mengenal Akmil (sesuai dengan 

lokasi penelitian). Maka dapat kita uraikan 

sebagai berikut : 

Bahwa berdasarkan hasil  wawancara 

Tim Peneliti dengan beberapa warga 

masyarakat Desa Bandar Sedayu yang 

dijadikan responden dan diambil sampel 

sebanyak 15 orang, yang terdiri dari 

pemuda 8 orang, dan orang tua 7 orang dan 

dilakukan secara acak terkait dengan 

sampai seberapa jauh masyarakat Desa 

Bandar Sedayu Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang mengenal Akmil 

maka didapat gambaran sebagai berikut : 

a. Dari 15 responden yang 

dijadikan sampel dalam penelitian 

secara umum mereka mengetahui 

tentang keberadaan Akmil di 

Magaleng, 2 orang dapat menjelaskan 

Akmil secara panjang lebar tentang 

Akmil, dan 11 orang hanya sekedar 

tahu tentang Akmil tetapi ada 2 orang 

remaja yang menginjak dewasa sama 

sekali tidak tahu tentang Akmil, hal 

tersebut dikarenakan yang 

bersangkutan selama ini belum pernah 

merasakan sekolah di kota, mereka 

mulai dari SD sampai mengjnjak kelas 

2 SMU hanya sekolah dilokasi yang 
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terdekat dengan desa dan mereka 

jarang sekali pergi ke Kota Magelang. 

b. Dari 15 responden itu juga 

yang tahu tentang keberadaan Akmil 

di Magelang ada 13 orang dan 2 orang 

diam dan tidak menjawab, berarti 2 

orang itu tidak tahu tentang Akmil.  

c. Dan dari dari 15 responden 

hanya ada satu yang pernah masuk ke 

Akmil a.n. Bapak Slamet karena 

pernah ikut dalam proyek pemasangan 

Gypsun Di Sapta Marga. Sedangkan 

14 orang yang lainnya belum pernah 

sama sekali masuk ke Akmil.  

d. Dari 13 orang yang tahu 

tentang Akmil, pada waktu mereka 

ditanya oleh Tim Peneliti “dari mana 

mereka tahu tentang Akmil !! ” secara 

umum mereka bingung untuk 

menjawabnya, ada yang menjawab 

karena pernah melihat Akmil dan 

melihat Taruna di Kota Magelang, ada 

yang menjawab informasi dari 

temannya tetapi secara umum mereka 

hanya menjawab ya tahu itu saja.  

Dari hasil wawancara tersebut di atas 

dapat disimpulkan bahwa pada umumnya 

masyarakat Desa Bandar Sedayu 

Kecamatan Bandongan Kabupaten 

Magelang telah mengenal dan tahu 

keberadaan Akmil di Magelang, tetapi 

hanya sekedar tahu saja dan tentang Akmil 

itu seperti apa dan mendidik siapa dan 

bagaimana sistim pendidikanya pada 

umumnya mereka tidak tahu, hanya ada 

satu orang yang sudah cukup dewasa 

namanya “Arwani” usianya sudah 

menginjak 28 tahun, mereka cukup tahu 

tentang Akmil karena pernah 1 kali 

mendaftar Bintara dan 1 kali mendaftar 

Tamtama tetapi gagal. 

 

10. Persepsi Masyarakat Bandar 

Sedayu terhadap Akmil dalam 

menumbuhkan animo masyarakat 

menjadi TNI. 

Sudah bukan  menjadi rahasia umum 

lagi bahwa Akademi Militer menjadi 

tujuan favorit para remaja lulusan SMU di 

seluruh tanah air. Terutama di kalangan 

para murid lelaki dan wanita peminat 

olahraga, pengurus organisasi siswa 

sampai peminat ekstra kurikuler Paskibra, 

Pramuka dan Lintas Alam.  

Dengan menimba ilmu di Akademi Militer, 

mereka bercita-cita menjadi tentara 

profesional. Salah satu akademi militer 

bergengsi di Indonesia adalah Akademi 

Militer Lembah Tidar Magelang, Jawa 

Tengah. Seperti apa profilnya ? 

a. Tempat pendidikan militer yang 

melahirkan rata-rata 220 perwira 

remaja Angkatan Darat setiap tahun 

ini dikenal dengan nama Akademi 

Milter Magelang. 

b. Akademi Militer bertugas  men-

didik  taruna  untuk menjadi Perwira 

TNI AD. 

c. Lembah Tidar, nama legendaris 

Akademi Militer Magelang, menjadi 

wadah strategis dalam rangka 

membentuk perwira militer tangguh, 

tegas dan profesional. 

d. Lembah Tidar adalah lembah dan 

bukit berhawa sejuk yang terletak di 

bagian selatan Kota Magelang, 

Propinsi Jawa Tengah Indonsia. 

e. Di Lembah Tidar inilah letak 

kompleks Akademi Militer berada dan 

melaksanakan pendidikan, atau 

terkenal sebagai pakunya Pulau Jawa. 

f. Alumninya telah terbukti sebagai 

pemimpin yang memulai karier 

kepemimpinannya dari bawah, yaitu 

sejak mereka menyandang pangkat 

Letnan Dua dan ditempatkan di 

seluruh teritorial Indonesia. 

g. Para Calon perwira ini akan 

dibina di Lembah Tidar Magelang 

selama 4 tahun yang kelak akan 

menjadi pimpinan TNI AD di seluruh 

tanah air. 
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h. Lulusan Akmil langsung 

mendapatkan anugerah pangkat 

Letnan Dua. 

i. Selama menjalani proses 

pendidikan sebagai Taruna Akademi 

Militer segala keperluan akan 

disediakan oleh negara, mulai 

perlengkapan dari kepala sampai 

ujung kaki sudah tersedia dan seluruh 

fasilitas dibiayai oleh negara. Para 

taruna hanya fokus untuk belajar dan 

berlatih saja. 

 Berdasarkan gambaran tersebut di 

atas untuk mengetahui bagaimana persepsi  

masyarakat Megelang, khususnya 

masyarakat yang ada di Desa Bandar 

Sedayu Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang terhadap Akademi Militer dalam 

menumbuhkan Animo masuk menjadi 

TNI,  Maka dapat kita uraikan sebagai 

berikut : 

Bahwa berdasarkan hasil wawancara 

Tim Peneliti dengan beberapa warga 

masyarakat Desa Bandar Sedayu yang 

dijadikan responden dan diambil sampel 

sebanyak 15 orang, yang terdiri dari 

pemuda 8 orang, dan orang tua 7 orang dan 

dilakukan secara acak terkait dengan 

bagimana persepsi masyarakat Desa 

Bandar Sedayu Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang terhadap Akademi 

Militer dalam menumbuhkan animo atau 

minat masuk TNI, maka didapat gambaran 

sebagai berikut : 

a. Pada umumnya gambaran 

masyarakat Desa Sedayu Kecamatan 

Bandongan Kabupaten Magelang 

tentang Akmil hanya sebatas tahu 

bahwa Akmil itu ada di Kota 

Magelang dan merupakan institusi 

militer, dan rata-rata mereka belum 

paham kalau Akmil itu merupakan 

lembaga kedinasan yang  berbasis 

militer yang medidik pemuda-pemuda 

menjadi calon Perwira TNI AD, dan 

hal tersebut dapat diketahui dari hasil 

wawancara dengan 15 responden, 

hanya ada 2 orang yang tahu kalau 

Akmil itu adalah merupakan lembaga 

kedinasan yang  berbasis militer yang 

mendidik pemuda-pemuda untuk 

menjadi calon-calon Perwira TNI AD. 

Dan yang 11 orang hanya sekedar tahu 

Akmil merupakan salah satu institusi 

militer yang ada di Magelang, 

sedangkan  yang 2 orang bahkan tidak 

tahu tentang Akmil. 

b. Penilaian mereka (masyarakat 

Desa Bandar Sedayu) pada umumnya 

atau secara keseluruhan memberikan 

penilaian yang sangat positif kepada 

Akademi Militer.  Mereka mengatakan 

pada waktu ada peninjauan dari 

beberapa organik militer ke desa 

mereka dan menyatakan akan 

melaksanakan latihan di desanya 

mereka menyambut antusias, suka 

sekali dan bangga, karena selama ini 

di desa mereka belum pernah 

digunakan untuk tempat latihan oleh 

Akademi Militer dan masyarakatnya 

jarang sekali melihat kegiatan latihan 

tantara. Mereka  memandang militer 

identik dengan  kedisiplinan, tegas dan 

berwibawa, tetapi ada juga yang 

bilang angker dan menakutkan.  

Tetapi dari 15 responden semuanya 

menyatakan suka dengan keberadaan 

Akademi Militer melaksanakan latihan 

di desanya. 

c. Masyarakat Desa Bandar Sedayu 

Kecamatan Windusari yang 

merupakan bagian dari wilayah yang 

ada di Kabupaten Magelang secara 

umum menyatakan hormat, salut dan 

bangga pada tantara dan ada satu dua 

orang yang bernama “Arwani” 

mengatakan Tentara adalah 

merupakan salah alat pertahanan 

negara yang masih eksis dan komit 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 
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d. Masyarakat Desa Bandar Sedayu 

Kecamatan Windusari secara umum 

menyataka suka, salut dan bangga 

pada TNI, tidak hanya pada Akademi 

Militer saja, tetapi dia mengatakan 

kalau melihat orang berpakain tantara 

dia merasa enggan dan sungkan 

karena terlihat berwibawa. 

e. Karena di Desa Bandar Sedayu 

jarang sekali digunakan sebagai 

tempat kegiatan atau latihan militer 

atau jarang sekali bertemu dengan 

militer, bahkan di desanya tidak ada 

satupun yang menjadi militer, maka 

mereka boleh dikatakan kurang dekat 

dengan militer, tetapi selama bergaul 

dengan warga Akademi Militer dan 

melihat Taruna melaksanakan 

kegiatan latihan Praja Bhakti selama 

kurang lebih 5 hari mereka merasa 

dekat dan menyatakan tantara itu baik, 

ramah dan mau membaur dengan 

masyarakat bawah. 

f. Akademi Militer selama ini baru 

sekali melaksanakan latihan di Desa 

Bandar Sedayu Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang, dan selama 

melaksanakan Latihan mereka melihat 

kegiatan para Taruna,  melihat sikap 

dan perilaku Taruna, dan secara umum 

berdasarkan hasil wawancara Tim 

Peneliti dengan masyarakat setempat 

mereka sangat terkesan dan bangga 

desanya digunakan sebagai tempat 

Latihan Taruna Akademi Militer, 

bahkan ada beberapa yang 

mengatakan akan senang kalau 

desanya sering dikunjungi oleh 

Akademi Militer. 

g. Selama bergaul dengan organik 

dan Taruna Akademi Militer selama 5 

hari dalam rangka melaksanakan 

kegiatan Latihan Praja Bhakti Taruna, 

masyarakat Desa Bandar Sedayu 

sedikit banyak tahu kalau TNI itu 

seperti apa dan Taruna itu seperti apa. 

Dan berdasarkan hasil wawancara 

yang Tim Peneliti himpun dengan 

memberikan pertanyaan; apakah anda 

atau anak-anak anda tertarik masuk 

menjadi Taruna atau TNI AD mareka 

semuanya menjawab sangat ingin dan 

selalu memimpikan anaknya bisa 

menjadi TNI tetapi pada umumnya 

mereka bersifat pesimis dan tidak 

yakin bisa masuk menjadi TNI, hal ini 

mereka meberikan alas an sebagai 

berikut : 

1) Masuk seleksi untuk menjadi 

TNI itu sangat sulit karena 

saingannya banyak dan ketat 

sekali, harus fisiknya baik, sehat 

dan pinter. 

2) Mereka berasumsi untuk bisa 

masuk menjadi TNI itu harus 

punya soudara yang berpangkat 

yang bisa masukan menjadi TNI 

3) Yang cukup memprihatinkan 

adalah mereka berasumsi untuk 

bisa masuk menjadi TNI itu harus 

pakai uang, dan yang 

menyedihkan lagi mereka bisa 

menyebutkan nominalnya. 

 Dengan jawaban seperti itu Tim 

Peneliti lalu berupaya memberikan 

gambaran atau berusaha meyakinkan kalau 

masuk TNI atau Taruna itu sama sekali 

tidak dipungut biaya apapun, yang penting 

harus dipersipakan fisik, kesehatan, 

psykologi dan akademiknya dengan baik. 

Dengan kegiatan latihan Praja Bhakti 

selam 5 hari di Desa Bandar Sedayu 

Kecamatan Widusari Kabupaten 

Magelang, masyarakatnya pada umumnya 

menyata-kan bahwa dia merasa dekat 

dengan TNI dan manfaat dari kegiatan 

Praja Bhakti tersebut sedikit banyak bisa 

memberikan perubahan secara fisik pada 

desanya dan yang lebih penting lagi bisa 

memotivasi masyarakatnya untuk tertarik 

masuk Taruna atau TNI, yang mana 
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sampai saat ini belum ada satupun 

masyarakatnya yang menjadi TNI. 

Dan yang lebih penting lagi sikap dan 

perilaku yang ditampilkan oleh Taruna dan 

organic Akademi Militer lewat sikap 

perilku, ucapan dan keramahannya bisa 

memberikan persepsi dan kesan yang 

positif pada masyarakat Desa Bandar 

Sedayu Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang dan sekaligus bisa menumbuh-

kan animo masyarakatnya untuk lebih 

termotivasi atau lebih tertarik untuk masuk 

dan bisa menjadi Taruna atau TNI. 

 

11. Faktor-faktor yang membuat 

Akmil menjadi daya tarik bagi 

masyarakat Bandar Sedayu untuk  

menjadi TNI. 
Untuk mengetahui faktor-faktor apa 

sajakah yang membuat Akademi Militer 

menjadi daya Tarik bagi masyarakat di 

Desa Bandar Sedayu Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelang untuk 

menjadi TNI,  Maka dapat kita uraikan 

sebagai berikut; Bahwa berdasarkan 

hasil wawancara Tim Peneliti dengan 

beberapa warga masyarakat Desa Bandar 

Sedayu yang dijadikan responden dan 

diambil sampel sebanyak 15 orang, yang 

terdiri dari pemuda 8 orang, dan orang tua 

7 orang dan dilakukan secara acak terkait 

dengan faktor-faktor apa sajakah yang 

membuat Akademi Militer menjadi daya 

Tarik bagi masyarakat di Desa Bandar 

Sedayu Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang untuk menjadi TNI, maka 

didapat gambaran sebagai berikut :  

a. Setelah masyarakat Bandar 

Sedayu melihat dan mengenal Taruna 

Akademi Militer serta mengenal lebih 

dekat dengan TNI AD melalui 

kegiatan Latihan Praja Bhakti selama 

5 hari, mereka pada umumnya senang 

dan bangga desanya dijadikan tempat 

Latihan Taruna Akademi Militer, dan 

berdasarkan hasil wawancara, mereka 

tidak hanya tertarik untuk menjadi 

Taruna atau TNI AD tetapi mereka 

sangat memimpikan dan berangan-

angan untuk bisa menjadi Taruna atau 

TNI, yang mana selama ini di Desa 

tersebut belum ada satupun 

masyarakatnya yang menjadi TNI 

ataupun Taruna. 

b. Sedangkan motivasi mereka 

untuk menjadi Taruna ataupun TNI 

jawabanya ada bermacam-macam, 

yaitu : 

1) Supaya kelihatan gagah dan 

berwibawa 

2) Supaya punya masa depan 

yang baik 

3) Ingin membanggakan 

keluarga 

4) Tidak membayar uang sekolah 

atau kuliah 

5) Supaya masyarakatnya ada 

yang menjadi TNI  

6) Karena TNI itu identik dengan 

disiplin, sehat disegani banyak 

orang. 

Dari hasil wawancara, dia juga 

menyatakan keinginan yang sangat besar  

untuk bisa menjadi Taruna atau TNI, 

bahkan ada beberapa orang yang bertanya 

tentang syarat-syarat untuk bisa menjadi 

Taruna atau TNI dan dimana mendaftarnya 

dan kapan dibukanya.   

 Beberapa responden juga 

menyarankan agar Akademi Militer sebisa 

mungkin lebih bisa mensosialisasikan 

tentang Taruna Akademi Militer dan 

memberikan pengumuman apabila ada 

penerimaan Taruna atau TNI, karena 

selama ini masyarakat Desa Bandar 

Sedayu Kecmatan Windusari Kabupaten 

Magelang selalu buta dan tidak tentang 

danya penerimaan dan pendaftran Taruna 

ataupun TNI 

 

PENUTUP 

 



DWIJAKUSUMA 
Volume. 2 Edisi 2020 

  58

12. Kesimpulan. 
a. Terkait dengan seberapa jauh 

masyarakat Desa Bandar Sedayu 

Kecamatan Bandongan Kabupaten 

Magelang mengenal Akademi Militer 

di Magelang dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa secara umum 

mereka tahu dan mengenal Akademi 

Militer, tetapi hanya sekedar tahu saja 

dan tentang Akademi Miloter itu 

seperti apa dan mendidik siapa dan 

bagaimana sistim pendidikanya pada 

umumnya mereka tidak tahu, hanya 

ada satu orang yang sudah cukup 

dewasa namanya “Arwani” usianya 

sudah menginjak 28 tahun, mereka 

cukup tahu tentang Akmil karena 

pernah 1 kali mendaftar Bintara dan 1 

kali mendaftar Tamtama tetapi gagal. 

b. Dengan kegiatan latiahan Praja 

Bhakti selam 5 hari di Desa Bandar 

Sedayu Kecamatan Widusari 

Kabupaten Magelang, masyarakatnya 

pada umumnya menyatakan bahwa dia 

merasa dekat dengan TNI dan manfaat 

dari kegiatan Praja Bhakti tersebut 

sedikit banyak bisa memberikan 

perubahan secara fisik pada desanya 

dan yang lebih penting lagi bisa 

memotivasi masyarakatnya untuk 

tertarik masuk Taruna atau TNI, yang 

mana sampai saat ini belum ada 

satupun masyarakatnya yang menjadi 

TNI. Dan yang lebih penting lagi 

sikap dan perilaku yang ditampilkan 

oleh Taruna dan organik Akademi 

Militer lewat sikap perilku, ucapan 

dan keramahannya bisa memberikan 

persepsi dan kesan yang positif pada 

masyarakat Desa Bandar Sedayu 

Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang dan sekaligus bisa 

menumbuhkan animo masyarakatnya 

untuk lebih termotivasi atau lebih 

tertarik untuk masuk dan bisa menjadi 

Taruna atau TNI. 

c. Sedangkan faktor-faktor yang 

memotivasi masyarakat Bandar Sedatu 

Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang untuk menjadi TNI 

jawabanya ada bermacam-macam, 

yaitu : 

1) Supaya kelihatan gagah dan 

berwibawa 

2) Supaya punya masa depan 

yang baik 

3) Ingin membanggakan 

keluarga 

4) Tidak membayar uang sekolah 

atau kuliah 

5) Supaya masyarakatnya ada 

yang menjadi TNI 

6) Karena TNI itu identik dengan 

disiplin, sehat disegani banyak 

orang. 

13. Saran. 
a. Supaya Akademi Militer lebih 

dikenal dan lebih dekat dengan 

masyarakat, khususnya masyarakat 

yang ada disekitar Kota dan 

Kabupaten Magelang perlu adanya 

program Bhakti Karya atau setidak-

tidaknya semacam sosialasi kepada 

masyarakat sekitar tentang keberadaan 

Akademi Militer, dengan demikian 

Akademi Militer akan lebih dekat dan 

lebih dikenal oleh masyarakat sekitar 

dan sekaligus sebagai ajang untuk 

mempromosikan Akademi Militer. 

b. Selama ini Akademi Militer 

Magelang sudah dikenal oleh 

masyarakat nusantara bahkan oleh 

masyarakat dunia, oleh karena itu agar 

nama Akademi Militer Magelang tetap 

harum dan semua masyarakat tetap 

memberikan penilaian yang positif 

serta mempunyai persepsi yang baik  

kepada Akademi Militer, maka semua 

civitas Akademi Militer harus bisa 

bersikap profesional, baik-baik kepada 

rakyat, meningkatkan sistim 

Pendidikan, baik yang berorientasi 
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pada ilmu kemiliteran maupun ilmu-

ilmu umum, selalu menjaga sikap dan 

perilaku serta kewibawaan Akademi 

Militer. 

c. Agar Akademi Militer Magelang 

mempunyai daya tarik atau pilhan 

utama bagi generasi muda yang ada di 

seluruh nusantara dalam berkarier, 

maka perlu adanya sosialisasi tentang 

apa itu Akademi Militer, bagaimana 

Akademi Militer, bagaimana sistim 

Pendidikan di Akademi Militer, 

bagaimana karier selanjutnya setelah 

lulus dari Akademi Militer, karena 

walaupun Akademi Militer Magelang 

itu sudah dikenal diseluruh nusantara 

bahkan dunia tetapi berdasarkan hasil 

penelitian ternyata di masyarakat 

sekitar kita masih ada yang belum tahu 

Akademi Militer. Tetapi secara umum 

hampir semuanya mereka tertarik 

untuk menjadi TNI dengan beberapa 

faktor dan alasan  
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Abstrak 
Latihan Praja Bhakti adalah program yang dilakukan oleh Akademi Militer sebagai 

bentuk pembekalan kepada para Taruna agar dapat meningkatkan kompetensi diri dalam 

memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Pelatihan ini pula juga 

sebagai wujud Pengabdian Kepada Masyarakat dari Akademi Militer kepada masyarakat 

dalam sumbangsi ilmu pengetahuan dan akademis.Untuk meningkatkan kesadaran Bela 

Negara masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang cinta tanah air khususnya di Di 

Desa Bandar Sedayu Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Sebagai bagian dari 

NKRI maka masyarakat di Di Desa Bandar Sedayu Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang dituntut memiliki pemahaman akan pentingnya kesadaran Bela Negara. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan pengambilan sampel 

secara random sampling artinya peneliti dengan sengaja memilih responden secara acak 

baik masyarakat. Sedangkan metode pengumpulan datanya dilaksanakan dengan 

wawancara, pengamatan langsung,  dan studi pustaka.  

Hasil persamaan pada Uji Variabel regresi sederhana didapatkan konstanta sebesar 

50,007 yang mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel Pelatihan Praja Bhakti 

sebesar 50,007 dengan koefisien regresi X sebesar 7,322. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan 1% nilai pelatihan Praja Bhakti terhadap kesadaran Bela Negara bertambah 

sebesar 0,249.  Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa arah pelatihan Praja Bhakti (variabel X) terhadap kesadaran Bela Negara (variabel 

Y) adalah positif. Dan berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel diatas 

sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pelatihan Praja Bhakti 

(X) berpengaruh terhadap variabel kesadaran Bela Negara (Y). Pada Uji T di dapatkan 

bahwa nilai t hitung sebesar 2.268 lebih besar dari nilai t tabel 1,686 dengan nilai sigifikansi 

0,00 < 0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa pelatihan Praja Bhakti berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kesadaran Bela Negara, karena nilai t hitung > t tabel dan nilai 

Signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelatihan Praja Bhakti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kesadaran Bela Negara 

. 

Keywords – Latihan Praja Bhakti,Kesadaran Bela Negara 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara kesatuan 

yang terdiri dari ribuan pulau dan berbagai 

jenis suku dan budaya. Negara Indonesia 

terbentuk berkat perjuangan dan kegigihan 

pahlawan untuk menjadikan Indonesia 

menjadi negara yang tidak dijajah oleh 

negara lain. Perjuangan bangsa Indonesia 
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dalam memperjuangkan kemerdekaan 

tidaklah mudah dan menempuh berbagai 

rintangan dalam perjuangannya. 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) 

secara eksplisit mengatur kewajiban warga 

negara Indonesia (WNI) untuk ikut serta 

dalam upaya Bela Negara. Hal itu tertuang 

dalam pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 

yang berbunyi, “Setiap warga negara 

berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 

pembelaan negara”. Setelah itu ketentuan 

mengenai Bela Negara diatur pula dalam 

Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara (UU 

No.3/2002), yaitu dalam pasal 9 ayat 1 dan 

2. Pasal itu mengetengahkan bahwa upaya 

Bela Negara diwujudkan dalam 

penyelenggaraan pertahanan negara, serta 

mencakup Pendidikan kewarganegaraan, 

pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 

pengabdian sebagai Tentara Nasional 

Indonesia secara sukarela atau secara 

wajib, serta pengabdian sesuai dengan 

profesi. Faktanya dalam upaya Bela 

Negara pada tataran praksis belum 

terlaksana secara baik; hal ini dapat terlihat 

pada ketiadaan suatu sistem pendidikan 

Bela Negara yang komprehensif pada 

masyarakat. Kondisi ini dapat berpengaruh 

pada ketahanan nasional yang 

berhubungan erat dengan dinamika 

geopolitik.. 

Dari uraian tersebut di atas sesuai 

dengan daerah yang menjadi obyek 

kegiatan Praja Bhakti maka Tim Penelitian 

Dosen tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang terkait dengan masalah 

Bela Negara yang ada di masyarakat dan 

terdapatkah pengaruh dari Latihan Praja 

Bhakti Taruna terhadap kesadaran Bela 

Negara. Oleh karena itu berdasarkan 

fenomena tersebut di atas T im Peneliti 

tertarik untuk mengangkat penelitian 

dengan judul : “Pengaruh Kegiatan 

Latihan Praja Bhakti Taruna Terhadap 

Ke-Sadaran Bela Negara Di Desa 

Bandar Sedayu Kec.Windusari Kab. 

Magelang”. 

 

RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di 

atas, maka rumusan masalah yang akan 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana kondisi kesadaran 

Bela Negara saat ini? 

b. Upaya-upaya apa sajakah yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam 

rangka meningkatkan kesadaran bela 

negara ? 

c. Bagaimana pengaruh kegiatan 

latihan Praja Bhakti terhadap 

kesadaran Bela Negara masyarakat? 

 

KAJIAN PUSTAKA 

3. Konsep Bela Negara 

Tiap-tiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 

negara yang sudah tertuang dalam amanah 

UUD 1945. Hal ini dimaknai bahwa setiap 

warga negara memiliki hak dan kewajiban 

untuk melakukan Bela Negara, tidak 

memandang laki-laki atau perempuan, 

pekerjaan maupun profesi, sipil maupun 

militer. Dengan demikian Bela Negara 

bukan monopoli salah satu kelompok 

profesi, pekerjaan, golongan ras, dan etnik. 

Sehingga pengertian Bela Negara sangat 

luas, supaya mampu mengakomodasi 

semua golongan maupun kelompok 

kepentingan. 

Bela negara merupakan kewajiban 

konstitusional sebagai warga negara 

Indonesia maupun kewajiban sebagai 

manusia sebagaimana ditegaskan Moh. 

Mahfud MD. Lebih lanjut, Mahfud 

menjelaskan, sebagai warga negara, 

dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan 

(nasionalisme) atau rasa cinta yang 
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mendalam terhadap tanah air sehingga 

harus siap membela dan berkorban demi 

kelangsungannya. Dengan demikian, ada 

prestasi timbal balik antara perlindungan 

atas hak-hak yang diberikan oleh negara 

serta kesediaan untuk berkorban bagi 

kelangsungan bangsa dan negara yang 

terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 

1945 tentang kewajiban warga negara 

untuk membela negara. 

 

4. Indikator Bela Negara 

Dari beberapa teori yang 

dikemukakan dapat disintesisikan bahwa 

Bela Negara adalah sikap membela negara 

yang berlandaskan Pancasila dan UUD 

1945 yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa dan mempraktekannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk 

pembelaan negara manjadi kerelaan 

komponen bangsa untuk siap memper-

tahankan kedaulatan negara, keutuhan 

wilayah, dan persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia. Berdasarkan kebijakan 

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan 

(Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan 

Republik Inondesia merumusakan 

kebijakan Bela Negara dengan muatan 

lima nilai sebagai berikut. 

a. Cinta tanah air. 

b. Kesadaran berbangsa dan 

bernegara Indonesia. 

c. Keyakinan akan Pancasila sebagai 

ideologi negara. 

d. Rela berkorban untuk bangsa dan 

negara. 

e. Memiliki kemampuan awal bela 

negara. 

Jika merujuk pada lima nilai diatas, 

kepemilikan dan kesadaran seseorang 

terhadap lima nilai Bela Negara tersebut 

dapat diartikan bahwa orang tersebut sudah 

memiliki jiwa nasionalisme. 

 

5. Konsep Latihan Praja Bhakti 

Latihan Praja Bhakti adalah program 

yang dilakukan oleh Akademi Militer 

sebagai bentuk pembekalan kepada para 

Taruna agar dapat meningkatkan 

kompetensi diri dalam memecahkan 

berbagai persoalan yang terjadi di 

masyarakat. Pelatihan ini pula juga sebagai 

wujud pengabdian masyarakat dari 

Akademi Militer kepada masyarakat dalam 

sumbangsi ilmu pengetahuan dan 

akademis. 

Mayjen TNI Totok Imam 

mengungkapkan dalam suarabaru.id (Tony 

S, 2020) bahwa salah satu fungsi utama 

TNI, yaitu Pembinaan Teritorial (Binter)  

dengan  beberapa metoda Bakti TNI, 

Komunikasi Sosial (Komsos) dan Pem-

binaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil). 

Wujud implementasi nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pembinaan Teritorial 

TNI adalah Latihan Praja Bakti bagi 

Taruna, dalam rangka meningkatkan 

pemahaman bagi Taruna tentang 

pentingnya kemanunggalan TNI dengan 

Rakyat. Pelatihan ini pula berarti 

mengungkapkan tentang hubungan TNI 

dengan rakyat yang berkesinambungan 

dalam menyelesaikan konflik, nilai-nilai 

social budaya yang berada di Negara 

Indonesia. 

 

7.    Kerangka Penelitian.  Penelitian ini 
didasarkan kepada kurangnya kesadaran 
Bela Negara masyarata desa Bandar 
Sedayu Kecamatan Windusari 
Kabupaten Magelang. Pelatihan Praja 
Bhakti diharapkan dapat merubah pola 
pikir masyarakat terhadap kesadaran 
Bela Negara dalam kehidupan sehari 
hari. Untuk itu Pelatihan Praja Bhakti (X) 
diharapkan dapat mempengaruhi 
kesadaran Bela Negara masyarakat.   
 
 
 
 

Pelatihan  

Praja Bhakti 

(X) 

Bela Negara 

(Y) 

Pengaruh/ Tdk 

pengaruh 
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8.  Pengembangan Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban 

bersifat sementara atas permasalahan 

suatu penelitian, sampai akhirnya terbukti 

melalui data yang terkumpul. Dugaan 

yang mungkin benar dan mungkin pula 

salah, dia akan ditolak jika salah dan akan 

dibenarkan jika fakta-fakta membenarkan 

(Suharsimi, 2010). Pada dasarnya 

hipotesis merupakan jawaban sementara 

yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya di dalam kenyataan, 

percobaan atau praktik, maka hipotesis 

yang di ajukan sebagai berikut:  

 

Ho : Pelatihan Praja Bhakti tidak 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kesadarn Bela Negara.  

 

Ha : Pelatihan Praja Bhakti 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kesadarn Bela Negara 
 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode pendekatan kuantitatif.  

Populasi dan sampel dalam penelitian ini 

yaitu seluruh masyarakat di Desa Bandar 

Sedayu Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang, teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu : Kuisioner yaitu cara 

pengumpulan data dengan memberikan 

daftar pertanyaan kepada responden untuk 

diisi. Kuisioner berisi sejumlah daftar 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden 

dengan tahapan pengolahan data sebagai 

berikut: 

1. Tabulasi data kedalam suatu tabel 

induk 

2. Klasifikasi data 

3. Analisis-analisis deskriptif 

4. Pengujian hipotesis penelitian 

 

Untuk mencari validitas masing-masing 
butir angket, maka dalam uji validitas 
ini digunakan rumus Pearson Product 

Moment dengan taraf signifikan α = 
0,05. 
  

PEMBAHASAN 

 

10. Profil wilayah penelitian 

Desa Bandarsedayu adalah 

merupakan salah desa yang ada di 

Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang.  Di desa Bandarsedayu sendiri 

ada 7 dusun, antara lain : 

a. Dusun Mranggen 

b. Dusun Krajan 

c. Dusun Kemantenan 

d. Dusun Kebonsari 

e. Dusun Kebondalem 

f. Dusun Nglanggeng 

g. Dusun Bolomitro  

 

Desa ini terletak di jalan Kyai Tangkis 

nomor 4 Bandarsedayu, Windusari, 

Magelang, Kode Pos 56152.  Di desa ini 

juga ada berbagai jenis organisasi, antara 

lain : LPMD, BPD, PKK, Linmas, Karang 

Taruna, dan lain-lain.  

 

Batas wilayah Desa Bandarsedayu : 

a. Sebelah utara:  Desa Umbulsari 

b. Sebelah Timur:  Kaliprogo 

c. Sebelah Selatan:Desa Windusari/ 

Banjarsari 

d. Sebelah Barat:  Desa Candisari. 

 

Kondisi Geografis : 

a. Ketinggian dan suhu udara 

1) Ketinggian : 175 M² DPL 

2) Suhu udara max  : 39°C 

3) Suhu udara min   : 23°C 

b. Curah hujan setiap tahun 175 

MM/TH 

 

Analisa Regresi Sederhana 
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Topografi Bentuk Wilayah  : 

a. Datar sampai berombak 

b. Berombak sampai berbukit 

c. Berbukit sampai bergunung 

 

Luas Wilayah : 

a. Tanah sawah :  146 Ha 

b. Tanah kering :     25 Ha 

 

Jumlah Penduduk  : 

a. Laki-laki :  1021 Jiwa 

b. Perempuan  :  1031 Jiwa 

         Total  :  2052 Jiwa 

Mata Pencaharian Penduduk : 

a. Tani  :  56 % 

b. Buruh tani :  31.1 % 

c. Buruh   :  5 % 

d. Pedagang :  2,2 % 

e. Wiraswasta :  4,7 % 

f. PNS  :  0,4 % 

g. Pensiunan :  0,3 % 

h. Pegawai swasta  :  0,3 % 

 

Tingkat Pendidikan : 

Tingkat penduduk di Desa 

Bandarsedayu Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang adalah rendah rata-

rata hanya lulus SD dan SMP, yang lulus 

SLTA hanya sekitar 29 %, sedangkan yang 

lulus sarjana (S1) hanya ada 3 orang atau 

sekitar 0,3 %. 

 

11. Uji validasi. Uji Validasi pada 

penelitian ini diolah menggunakan SPSS 

Statistics Version 20. pada tingkat 

signifikansi 5% dan jumlah sampel 80 

orang. Untuk pengujian validitasnya, maka 

peneliti membanding-kan person 

correlation setiap butir soal dengan table r 

produk moment. Jika rhitung > rtabel maka 

item pernyataan tersebut dinyatakan valid 

dimana rtabel sebesar 0.279. Hasil uji 

validitas dapat disajikan pada table 

dibawah ini: 
 

 

 

 

Tabel 2 

Uji Validitas Variabel X 

 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Person 

Corelation 

rtabel 

(Taraf 

Siginifi 

kansi 

5%) 

Ket 

X 

X1 

0.220 

0.783 Valid 

X2 0.701 Valid 

X3 0.701 Valid 

X4 0.701 Valid 

X5 0.701 Valid 

X6 0.941 Valid 

X7 0.881 Valid 

X8 0.692 Valid 

X9 0.692 Valid 

X10 0.692 Valid 

X11 0.692 Valid 

X12 0.881 Valid 

X13 0.701 Valid 

X14 0.867 Valid 

X15 0.867 Valid 

 
Tabel 3 

Uji Validitas Variabel Y 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Person 

Corelation 

rtabel 

(Taraf 

Siginifi 

kansi 

5%) 

Ket 

Y 

Y1 

0.220 

0.686 Valid 

Y2 0.686 Valid 

Y3 0.686 Valid 

Y4 0.686 Valid 

Y5 0.880 Valid 

Y6 0.855 Valid 

Y7 0.855 Valid 

Y8 0.726 Valid 

Y9 0.726 Valid 

Y10 0.726 Valid 

Y11 0.736 Valid 

Y12 0.855 Valid 

Y13 0.736 Valid 

Y14 0.880 Valid 

Y15 0.880 Valid 

 

Maka dapat dilihat dari tabel diatas 
bahwa koefisien validitas rhitung>rtabel 

dan hasil uji validitas dapat dinyatakan 
valid dan penelitian ini dapat 
dilanjutkan. 
 
12. Uji Analisis Regresi Linear 
Sederhana. 

Penelitian ini menggunakan uji 
analisis regresi linear sederhana untuk 
memprediksi seberapa besar 
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hubungan positif pelatihan perja bhakti 
terhadap kesadaran bela Negara. 
Analisis ini menggunakan data 
berdasarkan kuesioner yang 
dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan 
dengan bantuan SPSS 20. Adapun 
hasil dari uji analisis regresi linear 
sederhana dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

 

Tabel 4 

Uji Regresi Linear 

 
Sumber: Data angket yang telah diolah tahun 2020 

 

Dari 

Tabel 

diatas 

menunjukk

an hasil 

yang diperoleh nilai constant (a) sebesar 

50,007 sedangkan nilai pembiayaan modal 

kerja (b/koefisien regresi) sebesar 7,322. 

Dari hasi tersebut dapat dimasukkan dalam 

persamaan regresinya sebagi berikut:  

Y = a + bX 

Y= 50,007 + 7,322X  

Hasil persamaan diatas dapat 

diterjemahkan konstanta sebesar 50,007 

yang mengandung arti bahwa nilai 

konsistensi variabel Pelatihan Praja Bhakti 

sebesar 50,007 koefisien regresi X sebesar 

7,322 yang menyatakan bahwa 

penambahan 1% nilai pelatihan praja 

bhakti maka kesadaran bela negara akan 

bertambah sebesar 0,249. Koefisien regresi 

tersebut bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa arah pelataihan praja 

bhakti (variabel X) terhadap kesadaran 

bela negara (variabel Y) adalah positif. 

Dan berdasarkan nilai signifikansi yang 

diperoleh dari tabel diatas sebesar 0,000 < 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel pelatihan praja bhakti (X) 

berpengaruh terhadap variabel 

kesadaran bela negara (Y) 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

 

13. Kesimpulan. Berdasarkan hasil 

penelitian tentang pengaruh Pelatihan Praja 

Bhakti terhadap Kesadaran Bela Negara di 

Di Desa Bandar Sedayu Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelang dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Hasil persamaan 

pada Uji Variabel regresi sederhana dapat 

diterjemahkan konstanta sebesar 50,007 

yang mengandung arti 

bahwa nilai konsistensi 

variabel Pelatihan Praja 

Bhakti sebesar 50,007 

koefisien regresi X sebesar 

7,322 yang menyatakan 

bahwa penambahan 1% nilai pelatihan 

Praja Bhakti maka kesadaran Bela Negara 

akan bertambah sebesar 0,249. Koefisien 

regresi tersebut bernilai positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa arah pelatihan Praja 

Bhakti (variabel X) terhadap kesadaran 

Bela Negara (variabel Y) adalah positif.  

Dan berdasarkan nilai signifikansi 

yang diperoleh dari tabel diatas sebesar 

0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel pelatihan Praja Bhakti (X) 

berpengaruh terhadap variabel kesadaran 

Bela Negara (Y). Serta dalam Uji T di 

dapatkan bahwa nilai thitung sebesar 2.268 

lebih besar dari nilai ttabel 1,686 dengan 

nilai sigifikansi 0,00 < 0,05. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa pelatihan Praja Bhakti 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kesadaran Bela Negara karena 

nilai t hitung > t tabel dan nilai Signifikan 

lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak 

dan Ha diterima. Sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa pelatihan praja bhakti 

kencana memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kesadaran Bela 

Negara. 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1
(Constant) 50.007 7.322 

 
6.830 .000 

VAR00001 .249 .110 .249 2.268 .026 

a. Dependent Variable: VAR00002 
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14. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

peneliti lakukan, maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

a. Kepada Akademi Militer untuk 

tetap mempertahaankan program ini 

karena dirasa bermanfat bagi 

masyarakat dan Praja. 

b. Kepada Desa Bandar Sedayu 

Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang semoga terus dapat 

meningkatkan kecintaan terhadap 

tanah air agar timbulah kesadaran bela 

Negara yang kuat 

c. Untuk peneliti selanjutnya 

sebaiknya dapat menambahkah 

variabel-variabel yang penelitian ini 

belum dicantumkan dan pengukuran 

penelitian.  
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EFEKTIVITAS  PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT  DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN WILAYAH 

  

(STUDI KASUS DI DESA GANDUSARI KECAMATAN BANDONGAN MAGELANG) 

Letkol Inf Taufiq S.IP1) , Mayor Inf Sarmin 2),  Letda Kav Agung Susilo3). 
Prodi Administrasi Pertahanan 

Kordos Akmil 

 Magelang, Jawa Tengah 

Adminhan.2012@gmail.com 

 

Abstrak 
Merebaknya pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia, maka sebagai sebuah Perguruan 

Tinggi dituntut untuk bisa beradaptasi sekaligus dapat memberikan kontribusi nyata bagi 

masyarakat dalam menghadapi pademi Covid-19 dan memperkuat pertahanan wilayah. 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berada di lingkungan TNI AD, pengabdian 

masyarakat  yang dilakukan oleh Akademi Militer tidak saja untuk memenuhi kewajiban Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga dilakukan untuk melaksanakan kewajiban TNI AD 

sebagai kekuatan utama pertahanan. Inilah yang kemudian  telah memunculkan kebijakan 

dari Gubernur Akademi Militer untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

khususnya Dharma pada bidang Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Taruna dalam bentuk latihan Praja Bhakti secara 

bersama-sama dan bekerjasama dengan Forkopimda serta Perguruan Tinggi di wilayah 

Kabupaten dan Kota Magelang. Diharapkan  kemanunggalan TNI dan rakyat dalam 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat akan dapat membantu pemerintah Indonesia 

dalam mengatasi  laju penyebaran  dan dampak virus Covid-19  yang dirasakan oleh 

masyarakat. 

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis adanya kelemahan dan menjelaskan 

problematika yang menjadi fokus penelitian ini dengan menggunakan beberapa teori. 

Secara Metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 

yang menggambarkan mengenai situasi atau kejadian atau sifat populasi atau daerah 

tertentu dengan mencari informasi faktual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi sehingga 

diperoleh gambaran yang jelas. Sementara teknik pengumpulan data yang utama dalam 

penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara mendalam, studi dokumentasi dan 

gabungan keduanya.  Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data lebih banyak dilakukan 

dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

seperti peraturan, hasil laporan dan lain sebagainya.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi gambaran bagi Pemda dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam guna 

mendukung kesiapan pertahanan wilayah di Desa Gandusari kecamatan Bandongan 

kabupaten Magelang melalui kegiatan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.   

. 

Keywords – sinergi Akmil dan Pemerintah daerah 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 
Pertahanan wilayah yang selanjutnya 

disebut wilayah pertahanan adalah wilayah 

yang ditetapkan untuk mempertahankan 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

keselamatan segenap bangsa dari ancaman 

dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. 
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Pendayagunaan wilayah negara dilaksana-

kan dengan cara mempersiapkan wilayah, 

dan mengatur pembangunannya sedini 

mungkin agar setiap saat bila dibutuhkan 

kondisi wilayah siap untuk mendukung 

penyelenggaraan Pertahanan wilayah, 

pemberdayaan pertahanan di daerah. 

Diketahui bahwa, sampai dengan saat ini 

pandemi Covid-19 masih belum berakhir. 

Hal ini ditunjukan  dengan penambahan 

kasus baru yang hingga saat ini masih terus 

terjadi pada hampir seluruh wilayah di 

Indonesia. Penyebaran virus Covid-19 

secara berkelanjutan akan memicu dan 

memperburuk berbagai permasalahan, 

tidak saja pada bidang kesehatan, tetapi 

juga pada  semua sendi kehidupan, dan 

80% dampaknya terjadi pada sektor non-

kesehatan (Winanti & Mas'udi, 2020). 

Pandemi virus corona yang terjadi di 

Indonesia memang menghantam segala 

aspek kehidupan manusia. Pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB) yang 

dilakukan sejumlah wilayah di Indonesia 

membuat roda perekonomian tidak 

berputar secara normal, Pabrik-pabrik tidak 

beroperasi, terjadi Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK), toko-toko tutup sehingga 

banyak kalangan masyarakat harus 

kehilangan penghasilan. Lebih jauh, 

dampak yang sangat membahayakan 

adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia 

sampai kwartal 2 tahun 2020 mengalami 

kontraksi atau tumbuh minus 5,23%.  

Kondisi ini akan berpengaruh kuat 

terhadap rentannya tetap kokohnya 

kedaulatan NKRI. Oleh karenanya, 

pengelolaan COVID-19 perlu melibatkan 

seluruh elemen masyarakat, termasuk 

masyarakat perguruan tinggi. 

Akademi Militer adalah sebuah 

lembaga pendidikan  yang ada di 

lingkungan TNI AD. Sekaligus menjadi 

sebuah perguruan tinggi  semenjak 

dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 245/ D/ O/ 2010 tanggal 

29 Desember 2010 tentang Pemberian Izin 

Penyelenggaraan Program Studi. Dengan 

merebaknya pandemi Covid-19 yang ada 

di Indonesia, maka sebagai sebuah 

perguruan tinggi  dituntut untuk bisa 

beradaptasi sekaligus dapat memberikan 

konstibusi nyata bagi masyarakat dalam 

menghadapi pademi Covid-19 dan 

memperkuat pertahanan wilayah.  Inilah 

yang kemudian telah memunculkan 

kebijakan dari Gubernur Akademi Militer 

untuk melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi khususnya Dharma pada 

bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

oleh Dosen dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat oleh Taruna dalam bentuk 

latihan Praja Bhakti secara bersama-sama 

yang bekerjasama dengan  Forkopimda dan 

Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten 

dan Kota Magelang. Diharapkan  

kemanunggalan TNI dan rakyat dalam 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

akan dapat membantu pemerintah 

Indonesia dalam mengatasi laju penyebar-

an dan dampak virus Covid-19  yang 

dirasakan oleh masyarakat. 

Desa Gandusari Kecamatan Bandong-

an Kabupaten Magelang adalah salah satu 

desa  yang oleh Akademi Militer sebagai 

tempat melaksanakan pengabdian masyara-

kat yang dilaksanakan oleh Prodi 

Administrasi Pertahanan dan latihan Praja 

Bhakti Taruna Akademi Militer. Sekaligus 

desa tersebut sampai dengan saat ini   

masih belum secara optimal mampu 

mengendalikan laju penyebaran Covid 19 

sehingga ditetapkan sebagai zona merah, 

meskipun pemerintah, babinsa dan 

babinkamtibmas seringkali memberikan 

sosialisasi Covid-19. Kurang disiplinnya 

masyarakat terhadap protokol kesehatan 

menyebabkan makin tingginya angka 

Covid-19 di Desa Gandusari. Kondisi ini 

apabila dibiarkan akan sangat rentan 

terhadap pertahanan wilayah. Dengan 

adanya Pengabdian Kepada Masyarakat 
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diharap dapat membantu permasalahan 

yang ada di Desa Gandusari. Diantaranya 

menghindari kerumunan serta disiplin 

mematuhi protokol kesehatan akan 

berpengaruh terhadap efektivitas 

keberhasilan pelaksanaan Pengabdian 

Kepada Masyarakat. Kondisi ini juga 

terlihat dari  hasil  pra penelitian yang 

penulis lakukan menunjukan fakta bahwa 

sulitnya melakukan koordinasi dan masih 

ada sebagian masyarakat merasa bosan dan 

enggan menghadiri kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh 

instansi manapun baik pemerintah maupun 

non pemerintah.  

Dari latar belakang diatas, tidak 

mengherankan apabila kemudian 

mendorong penulis untuk melakukan  

penelitian dengan judul “Efektivitas  

Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada 

Masyarakat Dalam Mendukung Pertahanan 

Wilayah Di Desa Gandusari Kecamatan 

Bandongan Kabupaten Magelang”  Disisi 

lainnya judul ini menarik bagi penulis 

disebabkan penulis yang juga berstatus 

sebagai tenaga pendidik di Akademi 

Militer  merasa ikut bertanggung jawab 

dalam meningkatkan kualitas Pengabdian 

Kepada Masyarakat dan sekaligus untuk 

mempererat kemanunggalan TNI dan 

rakyat yang dapat menciptakan kemitraaan 

TNI dan Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan program pembangunan . 

 

RUMUSAN MASALAH 

 

 Berdasarkan uraian latar belakang 

masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan Peng-

abdian Kepada Masyarakat dalam 

mendukung pertahanan wilayah ? 

b. Bagaimanakah efektivitas pelak-

sanaan Pengabdian Kepada Masyara-

kat dalam mendukung pertahanan 

wilayah ? 

c. Bagaimanakah harapan dari ma-

syarakat terhadap pelaksanaan  peng-

abdian  kepada masyarakat dalam 

mendukung pertahanan wilayah? 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2. Efektivitas 

a. Pengertian 

 Kata efektivitas berasal dari kata 

efektif yang mengandung makna 

tercapainya keberhasilan dalam 

mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Efektivitas sendiri akan 

selalu berhubungan dengan hasil yang 

diharapkan dan hasil yang 

sesungguhnya dicapai. (Thoha, 

2019:23).  

 Dalam pandangan Arthur G. 

Gedeian dkk (2002:87) telah 

memberikan definisi efektivitas, “That 

is, the greater the extent it which an 

organization’s goals are met or 

surpassed, the greater its 

effectiveness” (Semakin besar 

pencapaian tujuan-tujuan organisasi 

semakin besar efektivitas). 

b. Ukuran Efektivitas 

Keluaran (output) yang dihasilkan 

lebih banyak bersifat keluaran (output) 

tidak berwujud (intangible) yang tidak 

mudah untuk dikuantifikasi, maka 

pengukuran efektivitas sering 

menghadapi kesulitan. Kesulitan 

dalam pengukuran efektivitas tersebut 

karena pencapaian hasil (outcome) 

seringkali tidak dapat diketahui dalam 

jangka pendek, akan tetapi dalam 

jangka panjang setelah program 

berhasil, sehingga ukuran efektivitas 

biasanya dinyatakan secara kualitatif 

(berdasarkan pada mutu) dalam 

bentuk pernyataan saja (judgement), 
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artinya apabila mutu yang dihasilkan 

baik, maka efektivitasnya baik pula.  

 

3. Pengabdian Masyarakat  

a. Pengertian 

 Menurut UU RI No 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

menyebutkan pengertian Pengabdian 

Kepada Masyarakat  adalah kegiatan 

sivitas akademika yang memanfaatkan 

Ilmu pengetahuan dan Teknologi 

untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Selanjutnya, dalam 

buku panduan tersebut disampaikan 

bahwa kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat adalah kegiatan yang 

mencakup upaya-upaya peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia antara 

lain dalam hal perluasan wawasan, 

pengetahuan maupun peningkatan 

keterampilan yang dilakukan oleh 

sivitas akademika sebagai perwujudan 

Dharma Bakti serta wujud kepedulian 

untuk berperan aktif meningkatkan 

kesejahteraan dan memberdayakan 

masyarakat luas.  

b. Tujuan 

Secara umum tujuan pengabdian 

kepada masyarakat adalah memberi-

kan kontribusi/membantu meningkat-

kan berbagai kebutuhan masyarakat 

serta memecahkan berbagai masalah 

yang dihadapi masyarakat agar 

kesejahteraan masyarakat menjadi 

meningkat yang pada akhirnya 

masyarakat dapat hidup mandiri 

sejahtera dan baik.  

c. Bentuk Kegiatan 

 Dalam bukunya Margono Slamet 

dalam Agus Salim Sitompul (1993:41-

43) yang berjudul Manajemen 

Pengabdian Masyarakat menyebut ada 

enam bentuk kegiatan yang sering 

dilakukan dalam pengabdian kepada 

masyarakat di sebuah perguruan tinggi 

yaitu: 

1) Pendidikan kepada masyarakat   

2) Pelayanan kepada masyarakat  

3) Pengembangan hasil penelitian 

4) Pengembangan wilayah secara 

terpadu 

5) Transfer Teknologi 

6) Kuliah Kerja Nyata 

d. Ciri Khusus Pengabdian 

Masyarakat Untuk Akmil. 

 Akademi  Militer sebagai Per-

guruan Tinggi  yang ada di lingkungan 

TNI AD tentu harus memiliki ciri 

khusus yang membedakan dirinya 

dengan Perguruan Tinggi pada 

umumnya. Bagi  Akademi Militer, 

pemenuhan kewajiban Pengabdian 

Kepada Masyarakat  tidak saja untuk 

memenuhi kewajiban Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, tetapi juga semata-

mata dilakukan untuk melaksanakan 

kewajiban TNI sebagai kekuatan 

utama pertahanan dan untuk lebih 

menjalin  dan menjaga keharmonisan  

hubungan  kemanunggalan TNI dan 

rakyat. 

4. Pertahanan Wilayah 

a. Pertahanan 

Menurut Andi Widjajanto 

(2012:90) memberikan pengertian 

pertahanan sebagai berikut : Segala 

usaha untuk mempertahankan 

kedaulatan negara,keutuhan wilayah 

negara dan keselamatan segenap 

bangsa dari ancaman dan gangguan 

terhadap keutuhan wilayah negara 

b. Wilayah 

 Wilayah adalah satu wilayah 

administrasi pada tingkat subnasional 

seperti satu propinsi, satu kabupaten . 

kota, kecamatan , desa atau lainnya. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud 

wilayah adalah Desa yaitu di Desa 
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Gandusari, Kecamatan Bandongan 

Kabupaten Magelang. 

c. Pertahanan Wilayah 

 Pertahanan wilayah dalam 

penelitian ini adalah usaha 

mempertahankan kedaulatan desa dari 

berbagai macam ancaman dalam 

berbagai bidang kehidupan. Hakikat 

dari pertahanan wilayah adalah 

bersifat semesta. Artinya penyeleng-

garaannya didasarkan pada kesadaran 

terhadap hak dan kewajiban seluruh 

warga negara serta keyakinan akan 

kekuatan sendiri. Kesemestaan 

mengandung makna pelibatan seluruh 

rakyat dan segenap sumber daya 

nasional, sarana prasarana nasional,  

serta  seluruh  wilayah  negara sebagai 

satu kesatuan pertahanan yang utuh 

dan menyeluruh dalam tatanan 

kehidupan berbangsa dan bernegara 

 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini, penulis  

menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu penelitian yang menggambarkan 

mengenai situasi atau kejadian atau sifat 

populasi atau daerah tertentu dengan 

mencari informasi faktual, justifikasi 

keadaan, membuat evaluasi sehingga 

diperoleh gambaran yang jelas. (Kartini 

kartono,2016:32). Berdasarkan  pengertian 

diatas, penulis terjun langsung ke lokasi 

penelitian dan data yang diperoleh dari 

informan yaitu Kepala Desa, perangkat 

Desa, masyarakat desa serta Dosen Akmil  

maupun dari hasil laporan dan peraturan 

dari kantor Kepala Desa Gandusari 

dihubungkan dan dideskripsikan sebagai 

satu kesatuan yang utuh dalam suatu 

informasi sehingga dapat memberikan 

kesimpulan sebagai hasil penelitian.  

Peneliti sebagai instrument  kuncinya 

menentukan keseluruhan skenario 

penelitian, serta langsung turun ke 

lapangan melakukan wawancara dengan 

informan artinya peneliti akan 

memposisikan diri sebagai pencari dan 

pengumpul data. Oleh sebab itu penulis 

mengambil sampel para informan yang 

mengerti tentang Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang dilaksanakan oleh Prodi 

Administrasi Pertahanan antara lain 

masyarakat yang menjadi peserta, 

perangkat dan Kepala Desa Gandusari 

serta para Dosen Tim Pengabdian 

Masyarakat Prodi Administrasi 

Pertahanan. 

Teknik Pengumpulan Data yang 

digunakan adalah observasi dan 

wawancara mendalam, studi dokumentasi 

dan gabungan keduanya  (Herdiansyah, 

2010: 143).  

Teknik  analisa data dalam penulisan 

penelitian ini adalah Reduksi Data, 

Penyajian data, Penarikan kesimpulan.  

 

PEMBAHASAN 

 

5. Profil wilayah Penelitian 

Tahun 1925 Desa Gandusari 

merupakan penggabungan dari dua Desa 

yaitu  Desa Gandurejo dengan Desa 

Jangkungsari. Nama Gandusari sendiri 

diambil dari kata, GANDU diambil dari 

kata dapan Gandurejo, sedangkan SARI 

diambil dari kata belakang Jangkungsari. 

maka inilah sejarah kelahiran Desa yang 

sekarang disebut Desa Gandusari. 

Disebabkan penggabungan dari 2 (dua) 

desa, maka luas wilayah Desa Gandusari 

sangat luas sehingga harus dibagi dalam 13  

(tiga belas) Pedukuhan, dan pada 

pemerintahan bapak Slamet Nurhadi ada 

perampingan yang tadinya setiap dukuh 

Dipimpin oleh seorang Kepala Dusun  

(Kadus). Desa Gandusari secara 

administrasi dibatasi, dengan beberapa 

Desa sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan 

Desa Rejosari. 
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b. Sebelah timur berbatasan dengan 

Desa Sidorejo 

c. Sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Bandongan 

d. Sebelah barat berbatasan dengan 

Desa Ngepanrejo. 

 Secara topografi Desa Gandusari 

terletak dikaki Gunung Sumbing bagian 

timur laut. AdapunTopografi umum Desa 

Gandusari bergelombang (Weavy) sampai 

berbukit-bukit (Hilly) dengan beberapa 

dataran tinggi yang sempit diantara bukit 

yang berlereng sangat miring. Tinggi 

wilayah Desa Gandusari 550 – 600 dml. 

Daerah yang tertinggi adalah Dusun 

Mirimunggul sampai Dusun Grenjeng, dan 

Dusun Salakan sampai Dusun Parakaji. 

Temperatur rata-rata 23 – 25 0C. 

Kelembaban udara malam hari + 80 %, 

namun pada siang hari sedikit lebih rendah 

+ 70 %. Musim hujan berkisar antara 4 – 6 

bulan setiap tahun, dengan curah hujan 

antara 2000 mm sampai 2.300 mm. 

2.1.3.2.3  Hidrologi Kondisi alam Desa 

Gandusari dibagian utara daerah berbukit 

antara lain Dukuh Gentan, Dukuh 

Mirimunggul, Dukuh Grenjeng. Adapun 

disebelah barat Dukuh Parakaji. Daerah 

tersebut pada musim kemarau sangat sulit 

mendapatkan air, daerah ini dominan tadah 

hujan, tingkat erosi sangat tinggi, sehingga 

tanah topsoil sangat kritis. Ketersediaan air 

tanah hanya bertahan pada musim hujan 

dan paling lama 4 bulan pada musim 

kemarau.  

Dengan demikian sebagian wilayah 

Desa Gandusari merupakan daerah 

kekeringan. Sumber air yang ada sangat 

terbatas sementara sumber air yang lain 

sangat jauh. Kondisi alam flora / vegetasi 

dan fauna Desa Gandusari mempunyai 

daerah pertanian, perkebunan dan hutan. 

Jenis tanaman secara umum dapat tumbuh, 

bisa ditanami berbagai jenis tanaman obat-

obatan, daerah hutan bisa ditanami 

berbagai macam tanaman keras seperti 

jenis pohon mahoni, Pohon Sengon laut, 

Pohon Johar, Albesia dll. Untuk daerah 

yang mudah mendapatkan pengairan, 

merupakan lahan pertanian, bisa 

dimanfaatkan menanam padi dan 

perikanan. Tegalan sering masyarakat 

memanfaatkan untuk berbudi daya 

menanam jagung, kacang tanah, boncis, 

ketela, dan kedelai. Rumput-rumput yang 

menghampar hijau, merupakan potensi 

untuk mengembangkan peternakan sapi, 

kambing, kerbau dan kelinci. Gambaran 

umum Desa Gandusari yang berpenduduk 

4.710 jiwa dengan luas wilayah 602.050 

Ha, berada dalam wilayah Kecamatan 

Bandongan, Kabupaten Magelang. Desa 

ini terletak disebelah utara Kota 

Kecamatan, dan sebelah Barat daya 

Kabupaten Magelang ,dilihat dari letak 

Desa Gandusari merupakan Desa yang 

Strategis, karena termasuk Desa yang 

dekat dengan Kecamatan dengan jarak 

tempuh 2 Km, dan dilalui jalan 

penghubung yang merupakan lalu lintas 

perekonomian antar kecamatan, yaitu 

Kecamatan Bandongan dan Kecamatan 

Windusari. Desa Gandusari bercirikan 

budaya jawa yang kental penganut agama 

yang taat. Hal ini terlihat dari bahasa yang 

santun dan kehidupan sosial masyarakat-

nya yaitu dengan adanya kegiatan-kegiatan 

pengajian dan Majlis-majlis taklim. semua 

itu merupakan ketelatenan dan peran dari 

para ulama yang ada, bisa kita lihat setiap 

lingkungan adanya tempat ibadah baik 

masjid atau musholla. Semangat 

kebersamaan antar warga masih cukup 

tinggi Sehingga memberi dampak positif 

seperti saat terjadi bencana, masyarakat 

mampu mengatasi persoalan yang terjadi 

dengan bergotong royong separti 

memperbaiki jalan karena longsor dengan 

peralatan yang sederhana tanpa menunggu 

bantuan dari fihak lain. 

Hubungan antar warga juga masih 

sangat dekat, sehingga satu sama lain bisa 
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mengenal, saling silaturrohmi melalui 

pertemuan-pertemuan yang dilakukan 

lembaga sosial yang ada. Desa Gandusari 

ini juga merupakan Desa wisata religi, 

dimana Desa Gandusari terdapat makam 

seorang ulama besar yang pada saat-saat 

tertentu diadakan acara yang dihadiri 

masyarakat setempat dan tidak menutup 

kemungkinan dihadiri dari luar Daerah. 

Antusiasme kaum perempuan juga sangat 

tinggi dan menonjol, terbukti dalam 

kegiatan-kegiatan pengajian selapan yang 

hadir 75% didominasi kaum ibu. Peran 

Ibu-Ibu tidak cukup disini, namun juga 

punya peran penting memberikan 

bimbingan dan dorongan kepada putra - 

putrinya untuk mengikuti pendidikan di 

Pondok Pesantren Atau Tempat pelatihan 

membaca Qur-an. Disinilah anak–anak 

menerima bimbingan dari para Kyai dan 

Ustad dengan harapan menjadi anak yang 

berbudi pekerti luhur. Namun selama ini 

peran pemerintah kurang memberikan 

perhatian terhadap Paran para Ustad yang 

selama ini memberikan ilmu kepada anak-

anak bangsa’ 

 

6. Pelaksanaan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Dalam Mendukung Pertahanan 

Wilayah 

Di Indonesia, pertahanan wilayah 

yang diselenggarakan dalam sistem 

pertahanan semesta. Dalam sistem ini, 

bentuk pertahanan yang dilaksanakan 

dengan melibatkan seluruh warga negara, 

sumberdaya  dan sarana prasarana 

nasional, yang dipersiapkan secara dini 

oleh Pemerintah, serta diselenggarakan 

secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.  

Dengan demikian kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat yang melibatkan 

masyarakat akan menjadi salah satu sarana 

untuk mendukung terciptanya pertahanan 

wilayah yang kuat dalam penelitian ini 

adalah Desa Gandusari, Kecamatan 

Bandongan Kabupaten Magelang.  

Lebih jauh dari itu, Pengabdian 

Kepada Masyarakat yang diselenggarakan 

tidak saja untuk mendukung pertahanan 

wilayah  Desa Gandusari tetapi juga  

Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen 

Prodi Administrasi Pertahanan  diseleng-

garakan sejajar dengan  pendidikan/ 

pengajaran dan penelitian. Dasar pemikiran 

ini dilandasi oleh keinginan yang besar 

agar Dosen tidak hanya menjadi manusia 

berilmu dan berpikir secara konseptual 

tetapi tidak memiliki kepekaan sosial atau 

kepedulian lingkungan ditengah-tengah 

kehidupannya.  

Disisi lainnya konsep Pengabdian 

Kepada Masyarakat Dosen Prodi 

Administrasi Pertahanan yang notabenenya 

dibawah TNI AD juga harus menjadi 

langkah penyiapan pemberdayaan wilayah 

pertahanan dengan selalu menjaga 

kemanunggalan TNI dan rakyat. Apalagi 

TNI AD lahir dan tumbuh bersama-sama 

rakyat yang selalu mengutamakan 

kepentingan rakyat, memperhatikan dan 

melindungi rakyat serta berjuang bersama 

rakyat. Pada tahap II tahun 2020. 

Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen 

Prodi Administrasi Pertahanan  dilaksana-

kan di Desa Gandusari. 

Terpilihnya desa tersebut sebagai 

tempat Pengabdian Kepada Masyarakat 

dilatar belakangi oleh keinginan Akademi 

Militer untuk  berkonstribusi berperan serta 

dalam  membebaskan masyarakat dari 

ancaman Covid-19 dengan memutus mata 

rantai Covid-19 dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat akibat pandemi 

Covid-19. 

Diketahui bahwa sampai dengan bulan 

Desember 2020 Desa Gandusari menjadi 

salah satu Desa yang masuk dalam kategori 

zona merah dan mempunyai cukup banyak 

warga desanya yang dirumahkan bahkan 

terkena PHK. Dari berbagai permasalahan 

dan potensi yang ada di Desa Gandusari 

tersebut, program kegiatan Pengabdian 
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Kepada masyarakat ditetapkan sebagai 

berikut:  

a) Penyuluhan hukum dan sosialisasi 

disiplin protokol kesehatan. Kegiatan 

ini dilatarbelakangi adanya permasa-

lahan kurangnya penegakan hukum 

dan masih banyaknya pelanggaran 

terhadap hukum. Selanjutnya kegiatan 

sosialisasi protokol kesehatan dilatar 

belakangi adanya masih minimnya 

kepedulian masyarakat terhadap 

kesehatan 

b) Pelatihan wirausaha berbasis 

potensi Desa Gandusari. Untuk 

mendorong tumbuhnya UKM dan 

pemasaran berbasis TI Bagi ibu PKK 

Kegiatan ini dilatar belakangi oleh 

belum optimalnya pemberdayaan bagi 

wanita dan hasil pertanian seperti 

pisang, padi dan jagung selama ini 

masih dijual apa adanya belum 

melakukan inovasi agar hasil pertanian 

bernilai jual tinggi; termasuk masih 

banyaknya KK yang miskin karena 

tidak memiliki keterampilan  

c) Pembentukan plasma dan 

pelatihan budi daya ikan hias. Budi 

daya ikan hias cupang dan guppy bagi 

pemuda dan masyarakat korban 

Covid-19. Ini dilatar belakangi adanya 

banyaknya masyarakat yang terkena 

PHK dan dirumahkan, masyarakat 

miskin karena kurang keterampilan. 

Meskipun di Gandusari kekurangan air 

pada saat musim kemarau pelatihan 

ikan cupang dan guppy tidak 

memerlukan air mengalir sehingga 

sangat mudah untuk dibudidayakan 

dan bernilai jual tinggi.  

d) Pembentukan bank sampah dan 

pelatihan daur ulang sampah Pelatihan 

daur ulang sampah plastik  bagi ibu 

dasa wisma. Hal ini dilatar belakangi 

oleh adanya rencana dari Pemda yang 

menetapkan salah satu dusun di 

Gandusari menjadi tempat pembuang-

an akhir sampah. Diharapkan adanya 

kreativitas masyarakat untuk 

mnegelola sampah menjadi barang 

yang bernilai jual tinggi.  

e) Pelatihan tertib pengarsipan 

administrasi pedesaan dan adminis-

trasi keuangan. Hal ini dilatar 

belakangi oleh perangkat desa masih 

belum mengerti dengan baik tertib 

administrasi sehingga berpengaruh 

terhadap terlambatnya pelayanan 

masyarakat  

f) Sosialisasi masuk TNI. Dilatar 

belakangi oleh kurangnya kebersama-

an dalam penanganan permasalahan, 

adanya animo  dan untuk memperkuat 

pertahanan wilayah dengan penyiapan 

secara dini rasa bela negara 

masyarakat. 

  

 Pelaksanaan Pengabdian Kepada 

Masyarakat, Prodi Administrasi 

Pertahanan di desa Gandusari memakai 

metode pembinaan teritorial (binter)  

dibingkai dalam kerangka sistem 

pertahanan rakyat semesta dan 

memantapkan kemanunggalan TNI dengan 

rakyat. Kegiatan binter dilaksanakan secara 

terpadu, saling terkait dan lintas sektoral, 

guna menyiapkan ruang, alat, dan kondisi 

juang. Kerjasama yang dilaksanakan 

adalah dengan mengajak Perguruan Tinggi 

yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian 

Magelang serta bekerjasama dengan unsur 

Pemerintah Kabupaten Magelang seperti 

Dinas Koperasi dan UKM dan bank 

sampah Kabupaten Magelang dalam 

pemberdayaan masyarakat Desa 

Gandusari. Pemberdayaan masyarakat 

sebagai sebuah strategi, yang diterapkan 

Prodi Admnistrasi Pertahanan dengan 

menempatkan masyarakat sebagai subyek 

dari pem-berdayaan untuk menghasilkan 

masyarakat yang memiliki kesadaran, 

kekuasaan, dan kemampuan untuk berubah 

di masa yang akan datang, mengakses 
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sumberdaya, bekerjasama, peduli sesama, 

mampu memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak, berpartisipasi dalam masyarakat, 

dan mengembangkan modal sosial di 

tengah masyarakat secara terus menerus 

dan tidak berhenti setelah program-

program masyarakat tersebut selesai. 

 

7. Efektivitas Pengabdian Kepada 

Masyarakat dalam Mendukung Pertahanan 

Wilayah  desa Gandusari 

 Efektivitas adalah tingkat seberapa 

jauh tujuan itu dapat tercapai. Oleh sebab 

itu, apabila pencapaian tujuan dari  

organisasi semakin besar, maka semakin 

besar pula efektivitasnya atau  makin besar 

pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-

tujuan tersebut. Pemahaman ini meng-

isyaratkan bahwa pentingnya mengukur 

efektivitas dari  kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Dosen Prodi 

Administrasi Pertahanan adalah untuk 

melihat  seberapa besar tingkat 

keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan 

dalam mendukung pertahanan wilayah di 

Desa Gandusari. Efektivitas keberhasilan 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Dosen Prodi Administrasi Pertahanan  

guna mendukung pertahanan wilayah di 

Desa Gandusari dengan   memberdayakan 

masyarakat  untuk membantu mengatasi 

dampak Covid-19 akan dipengaruhi oleh 

kesadaran masyarakat berpartisipasi.  Oleh 

karenanya, posisi masyarakat merupakan 

posisi yang penting dalam proses 

pelaksanaan pemberdayaan yang 

dilaksanakan.  Pemberdayaan tidak akan 

pernah mencapai tujuannya jika selalu 

meninggalkan masyarakat. Pemberdayaan 

akan dinilai berhasil jika pemberdayaan 

tersebut membawa sebuah perubahan 

kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga 

proses pemberdayaan merupakan proses 

tawar menawar antara kebutuhan 

masyarakat dengan keinginan pemerintah 

atau bisa dikatakan bahwa dalam 

pelaksanaan pemberdayaan, partisipasi 

masyarakat merupakan hal yang sangat 

mempengaruhi keberhasilan tujuan proses 

pemberdayaan itu sendiri. 

 Berpijak dari kondisi diatas, Arnstein 

menyusun tipologi partisipasi warga 

masyarakat dalam tangga-tangga 

partisipasi, yang menggambarkan tingkat 

keberdayaan warga di sisi masyarakat dan 

keleluasaan peranserta yang diciptakan 

oleh program pembangunan di sisi yang 

lain. Tangga terbawah merepresentasikan 

kondisi tanpa partisipasi (non 

participation), yang meliputi: Manipulasi 

(manipulation), Terapi (therapy). 

Kemudian, tangga non-partisipasi ini 

diikuti tangga Menginformasikan 

(informing), Konsultasi (consultation), dan 

Penentraman (placation) yang 

menggambarkan tingkatan tokenisme 

(degree of tokenism), yang berarti pelibatan 

sekadarnya, superfisial, atau tindakan 

simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. 

Jadi sekadar menggugurkan kewajiban 

belaka dan bukannya usaha sungguh-

sungguh untuk melibatkan masyarakat 

secara bermakna.  

 Tangga selanjutnya adalah Kemitraan 

(partnership), Pendelegasian wewenang/ 

kekuasaan (delegated power), dan 

Pengendalian masyarakat (citizen control) 

yang menggambarkan perubahan dalam 

keseimbangan kekuasaan yang oleh 

Arnstein dianggap sebagai partisipasi 

masyarakat yang sesungguhnya. Pada 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Dosen Prodi Administrasi Pertahanan, 

sasaran dari program kegiatan yang 

dilaksanakan ditentukan berdasarkan 

permasalahan dan potensi Desa Gandusari 

dengan kesepakatan dari Kepala Desa, 

Kadus, Tokoh masyarakat, Babinsa, 

Babinkamtibmas maupun masyarakat. 

Peran serta masyarakat seperti ini menurut 

Arnstein termasuk ke dalam derajat 

partisipasi pengendalian masyarakat 
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(citizen control) artinya bahwa peran 

masyarakat untuk menentukan sasaran dan 

bentuk kegiatan sangat tinggi. Disinilah 

mulai terlihat partisipasi, dimana sebagian 

warga desa yang sebagian besar  adalah 

petani, buruh, dan pedagang untuk ikut 

serta dari semua kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Prodi Administrasi 

Pertahanan. Disebabkan pelatihan yang 

diselenggarakan adalah sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

Desa. 

 Meskipun efektivitas dari suatu 

kegiatan hanya dapat dilihat dalam jangka 

waktu yang lama, namun dengan melihat 

tingkat partisipasi masyarakat yang datang 

untuk mengikuti setiap penyuluhan dan 

pelatihan memperlihatkan bahwa penye-

lenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Dosen Prodi Administrasi 

Pertahanan sangat efektif.  Hal apa saja 

yang berpengaruh terhadap efektivitas ini 

dapat dilihat dari pendapatnya  David 

Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. 

Ballachey seperti yang dikutip dari 

Sudarwan Danim menyebutkan ukuran 

efektivitas, sebagai berikut: 

a) Jumlah hasil yang dapat 

dikeluarkan, artinya hasil tersebut 

berupa kuantitas atau bentuk fisik dari 

organisasi, program atau kegiatan. 

Hasil dimaksud dapat dilihat dari 

perbandingan (ratio) antara masukan 

(input) dengan keluaran (output).  

b) Tingkat kepuasan yang diperoleh, 

artinya ukuran dalam efektivitas ini 

dapat kuantitatif (berdasarkan pada 

jumlah atau banyaknya) dan dapat 

kualitatif (berdasarkan pada mutu).  

c) Produk kreatif, artinya penciptaan 

hubungannya kondisi yang kondusif 

dengan dunia kerja, yang nantinya 

dapat menumbuhkan kreativitas dan 

kemampuan.  

d) Intensitas yang akan dicapai, 

artinya memiliki ketaatan yang tinggi 

dalam suatu tingkatan intens sesuatu, 

dimana adanya rasa saling memiliki 

dengan kadar yang tinggi.  

e) Efektivitas kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat guna mendukung 

pertahanan wilayah juga terlihat. Dari 

temuan penelitian yang ada, 

menunjukan bahwa tim Pengabdian 

Kepada Masyarakat telah mampu  

menumbuhkan partisipasi masyarakat 

desa sasaran program. Dari temuan-

temuan yang ada, juga 

memperlihatkan bahwa babinsa dan 

Kepala Desa sebagai fasilitator telah 

memahami makna partisipasi yang 

sebenarnya. Mereka lebih menekan-

kan keikutsertaan warga dan bukan 

memprioritaskan peran serta warga 

untuk memilih dan menentukan 

sendiri bentuk, sasaran, dan jenis 

kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat sesuai kebutuhannya  

 Dalam tahap perencanaan 

Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

sebenarnya berlaku sistem bottom up 

planning, yang banyak berperan dalam 

perencanaan dan persiapan adalah 

warga telah diminta konsultasinya dan 

diberi informasi. Kesadaran masyara-

kat untuk berpartisipasi inilah sebagai 

wujud penguatan pertahanan wilayah 

pertahanan di Desa Gandusari. 

 

8. Harapan Masyarakat Desa Gandusari 

Terhadap Pengabdian Yang Dilakukan 

Oleh Prodi Administrasi Pertahanan 

Akademi Militer 

Dalam kamus umum Bahasa 

Indonesia, harapan didefinisikan sebagai 

keinginan yang ingin dicapai (Daryanto 

2012:257). Pengertian ini, mengisyaratkan 

bahwa adanya keinginan yang ingin 

dicapai dari pengabdian masyarakat yang 

dilaksanakan Prodi Administrasi 
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Pertahanan  yang pada intinya adalah 

diharapkan bukan membuat masyarakat 

tergantung makin tergantung pada 

program-program  pemberian (charity). 

Hal ini disebabkan tujuan akhirnya adalah 

memandirikan masyarakat dan mem-

bangun kemampuan untuk memajukan diri 

kearah kehidupan yang lebih baik secara 

berkesinambungan (Setiana,2005:6). 

Dalam kondisi ini masyarakat diharapkan 

bisa meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian dalam meningkatkan  taraf 

hidupnya yang dilakukan dengan 

menempatkan masyarakat sebagai pihak 

utama.  Inilah yang kemudian oleh 

Akademi Militer dalam jangka panjang 

diharapkan akan lebih mempererat 

kemanunggalan Akademi Militer dan 

rakyat. 

Dari berbagai pendapat seperti yang 

diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya keterbatasan waktu dalam 

pelaksanaan yaitu sekitar 4-5 jam setiap 

kegiatan  sehingga  masyarakat berharap 

adanya keberlanjutan dari program 

pengabdian yang telah diajarkan melalui 

pendampingan  Dosen Prodi Administrasi 

Pertahanan  dan Pemda agar apa yang telah 

diajarkan tidak sia-sia dan akan dapat 

mencapai tujuan yaitu ketahanan pangan 

keluarga, kemampuan perangkat dalam 

tugas administratif, termasuk disini 

keinginan masyarakat untuk dapat melihat 

lebih jauh tentang Akmil agar dapat masuk 

Musium maupun dilatih untuk dapat masuk 

tentara. 

 

PENUTUP 

 

9. Kesimpulan 

Dari berbagai pembahasan yang 

disampaikan di bab sebelumnya maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Program pengabdian masyarakat 

yang dilaksanakan oleh Prodi 

Administrasi Pertahanan guna mendu-

kung pertahanan wilayah berdasarkan 

hasil muswarah dari berbagai pihak 

untuk melihat permasalahan dan 

potensi yang ada di Desa Gandusari 

sehingga mampu menumbuhkan 

partisipasi masyarakat yang tinggi. 

b. Efektivitas pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakt yang 

dilaksanakan Dosen Prodi 

Administrasi Pertahanan dalam 

mendukung pertahanan wilayah  

cukup baik .  Efektivitas tersebut  

lebih dipengaruhi oleh  tim 

pengabdian babinsa dan Kepala Desa 

sebagai  fasilitator telah memahami 

makna partisipasi masyarakat yang 

sebenarnya, kepuasan masyarakat , 

bentuk kegiatan yang kreatif dan 

tumbuhnya intensitas atau ketaatan 

yang tinggi dari warga desa. 

c. Harapan masyarakat terhadap 

pengabdian yang dilasanakan oleh 

Prodi Administrasi Pertahanan Akmil 

antara lain : pendampingan, pelatihan  

masuk tentara atau Taruna dan 

sosialisasi tentang Akmil. 

 

10. Saran 

a. Sebagai upaya penyiapan dini 

masyarakat dalam pertahanan, agar 

pemimpin Akmil dalam hal ini 

Gubernur Akmil dapat menjalin 

kerjasama (MOU) dengan Pemerintah 

Daerah khususnya Dinas Koperasi dan 

UKM untuk kepentingan pengabdian 

masyarakat agar dapat melakukan 

pendampingan maupun bantuan 

penyuluhan. 

b. Agar lembaga memprogramkan 

kegiatan tentang sosialisasi masuk 

tentara atau masuk Taruna serta bisa 

memfasilitasi pelatihannya  
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