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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Tentara Nasional Indonesia adalah merupakan kekuatan dan ketahanan 

Nasional yang memiliki peran penting dan strategis. Tentara Nasional Indonesia 

sebagai salah satu bagian dari komponen bangsa berperan untuk membela dan 

menjaga keutuhan Negara. Kehadiran TNI dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara mampu menciptakan kestabilan dibidangpertahanan dan keamanan 

Negara.  

Keadaan peranan Personel Batalyon Kavaleri 6/ Serbu adalah suatu 

keadaan atau sikap perilaku yang menyatu dari atau bersatu padunya personel 

dengan masyarakat, baik secara lahir maupun batin dalam rangka mewujudkan 

ketahanan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Kegiatan terpadu yang dapat 

dijadikan sebagai solusi dalam meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat di 

daerah, karena kegiatan  personel dengan masyarakat di Asam Kumbang mampu 

meningkatkan perubahan sosial dimasyarakat.  

Dalam peranan fisik hasil nyata yang dibuat adalah membangun prasarana 

jalan desa yang dimaksudkan untuk dapat mempercepat pergerakan ekonomi 

rakyat. Peranan non fisik dapat diupayakan untuk membantu pemerintah  

melakukan penyuluhan, membuka areal perkebunan petani Desa, menyebarkan 

bibit bahkan bahkan sampai kegiatan hasil panen bagi para petani.  
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Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Personel Batalyon Kavaleri 6/ 

Serbu di Asam Kumbang Medan adalah sebagai berikut: 

1. Bidang karya bhakti melalui pembersihan pinggiran Aliran Sungai 

Babura dengan masyarakat di Asam Kumbang agar lebih bersih, 

rapi dan indah sehingga dapat lebih nyaman di lihat serta 

memperlancar air aliran sungai dan merupakan upaya dalam 

penanggulangan bencana alam banjir di kota Medan. 

2. Bidang Kesehatan terjalinnya kerjasama Program Posyandu antara 

Persit ( Persatuan Istri prajurit ) dan masyarakat sekitar dengan 

petugas Puskesmas yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali 

bertempat di Jl. Impres Asam Kumbang yang berupa penimbangan 

balita, imunisasi, pelayanan ibu hamil dan konsultasi kesehatan, 

sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

kesehatan. 

3. Bidang sosial lain melaksanakan kegiatan untuk mensukseskan 

sarana pembangunan jalan Tani. Selain itu kegiatan untuk 

mendukung usaha peningkatan pendapatan masyarakat khususnya 

masyarakat Petani yakni melaksanakan kegiatan Sosial Ekonomi. 

Selain itu wujud nyata dari program Manunggal TNI-AD adalah 

melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial terutama dalam 

membantu pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembinaan dan 

penyuluhan, tujuannya adalah merubah sikap, pola prilaku 

masyarakat secara umum dan masyarakat petani pada khususnya.  
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5.2 Saran  

1. Dalam rangka memberikan konstribusi yang optimal kepada 

bangsa dan negara, maka kekuatan, kemampuan serta fasilitas 

yang dimiliki Personel Batalyon Kavaleri 6/ Serbu perlu 

digunakan melalui Optimalisasi Peran Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Darat yang implementasinya diwujudkan 

dalam kegiatan pembangunan disegala bidang.  

2. Stabilitas keamanan dan kesejahteraan harus dibangun secara 

bertahap dan berkesinambungan, agar bangsa Indonesia 

memiliki suatu ketahanan pada semua aspek kehidupan. 

Cakupan keamanan dan kesejahteraan sangat dibutuhkan, 

terutama dalam mempersiapkan Tata Ruang Wilayah 

Pertahanan yang terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), sehingga tata ruang pertahanan yang dibangun oleh 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalui fungsi 

tugas pemberdayaan wilayah pertahanan memiliki ketangguhan 

dan aspek tangkal yang bersifat kewilayahan, dengan demikian 

pemaduan program pemberdayaan wilayah pertahanan 

merupakan suatu keniscayaan. 

3. Implementasi Peran TNI dalam peranan Personel Batalyon 

Kavaleri 6/ Serbu diupayakan untuk membantu pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. 

Melalui tulisan ini disarankan hendaknya semua pihak dapat 
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bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Darat khususnya kepada Satuan Batalyon Kavaleri 6/ Serbu di 

Asam Kumbang 

4. Hendaknya masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam 

bekerjasama dengan Personel Batalyon Kavaleri 6/ Serbu 

dalam berbagai kegiatan seperti Personel TNI bersama-sama 

dengan pemerintah Kelurahan TNI-AD adalah melaksanakan 

kerjabakti sosial yang diwujudkan dalam melestarikan 

lingkungan di Asam Kumbang.  


