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BAB IV  

PENUTUP 

 

 
IV.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil laporan kegiatan Pelatihan Dasar Militer Komponen 

Cadangan TNI Matra Darat 2021, maka dapat ditarik kesimpulan: 

a. Dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, 

selain kesejahteraan, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting. Negara membutuhkan suatu sistem pertahanan negara 

guna mempertahankan keutuhan wilayah serta menjaga kehormatan dan 

kedaulatannya. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman 

dari luar dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat 

mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang 

memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 

bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan 

kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Komponen cadangan dibentuk dengan maksud pelibatan warga negara 

serta sumber daya nasional lainnya dalam pertahanan negara sebagai 

pengganda komponen utama, sehingga sudah saatnya negara ini 

mengembangkan komponen cadangan untuk memadukan kekuatan 

militer dan nirmiliter bangsa ini menjadi suatu kekuatan pertahanan 

negara yang kuat dan terorganisir rapi. 

c. Komponen cadangan menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan 

kekuatan pertahanan negara dikarena beberapa hal. Pertama, 

penyelenggaraan pertahanan Negara Indonesia berdasarkan UU No. 3 

Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa sistem 

pertahanan negara kita bersifat semesta, yang berarti bahwa dalam proses 

penyelenggaraannya melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber 

daya alam dan sumber daya buatan, serta sumber daya nasional lainnya 

yang berpotensi untuk dikelola. 
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IV.2 Saran 

Berhubungan dengan beberapa kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat 

penulis berikan sebagai masukkan, yaitu: 

a. Komponen cadangan menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan 

kekuatan pertahanan negara berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 Tentang 

Pertahanan Negara, maka dari itu program ini sebaiknya dilanjutkan 

ditahun-tahun berikutnya dengan pengawasan yang efektif sekaligus 

memfasilitasi anggota KOMCAD agar tetap setia mengabdi pada 

kesatuan. 

b. Pelaksanaan pelatihan dasar militer KOMCAD sebaiknya dilanjutkan 

oleh matra TNI lainnya yaitu oleh TNI AL dan TNI AU agar 

pembangunan maupun pertahanan di setiap kesatuan dapat berjalan 

optimal dengan adanya kehadiran anggota KOMCAD yang memiliki 

jiwa kesatria mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Santi Aji. 
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