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Abstrak 
Pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dengan melakukan berbagai upaya pekerjaan dan tindakan berupa 
pembinaan teritorial (binter). Penelitian ini bertujuan mengetahui (1)mengkaji kondisi pelaksanaan 
manajemen pemberdayaan aparat teritorial, (2) menganalisa faktor faktor yang menjadi kendala dalam 
pelaksanaan manajemen aparat teritorial (3) menyusun rumusan strategi optimalisasi manajemen aparat 
teritorial . Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pedoman wawancara. 
Populasinya sebanyak 20 orang.  Hasil penelitian menunjukkan (1) kondisi pelaksanaan pemberdayaan aparat 
teritorial dalam rangka mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS telah berjalan sesuai 
perencanaan tetapi belum optimal karena keterbatasan piranti lunak (2) faktor faktor penyebabnya karena 
keterbatasan dalam pengelolaan organisasi, kemampuan personel, sarana dan prasarana juga terbatasnya 
dukungan masyarakat (3) strategi yang dikembangkan adalah meningkatkan profesionalisme personel, 
kesadaran bela negara, pelaksanaan pembinaan teritorial secara proporsional. Kondisi pelaksanaan 
pemberdayaan aparat teritorial dalam rangka mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS 
telah berjalan sesuai dengan perencanaan baik dengan memperhatikan aspek geografi, demografi, dan kondisi 
sosial masyarakat Makassar. 
 
Kata kunci: Manajemen Pemberdayaan, Aparat territorial, Strategi optimalisasi 
 
 
 
Abstract 
 
Enableness of defence region in land conducting various work effort and action in the form of construction of 
teritorial ( binter). This study aimed to ( 1 ) assess the condition of the implementation of management 
empowerment territorial authorities , ( 2 ) analyze the factors which become obstacles in the implementation 
of territorial management apparatus ( 3 ) formulate management optimization strategies of territorial 
authorities . The research method used is a qualitative approach to guide the interview . Its population of 20 
people. Results showed ( 1 ) the condition of the empowerment of officials in order to support the 
management of territorial defense in the region 1408/BS District Military Command has run according to 
plan but not optimal due to software limitations ( 2 ) factors contributing factor due to limitations in 
organizational management , personnel capabilities , facilities and infrastructure is also limited public 
support ( 3 ) strategy developed is to increase the professionalism of personnel , awareness to defend the 
country , the implementation of territorial development in proportion. Condition of execution enableness 
government officer of teritorial in order to supporting defence management in region Kodim 1408 / BS have 
walked as according to planning of goodness paying attention aspect of geografi, demography, and social 
condition of society of Makassar. 
 
Keyword: Management Enableness, Government officer of Territorial, Strategy Optimalisasi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Seiring dengan reformasi menuju kehidupan yang lebih demokratis dalam era globalisasi, 

telah muncul kelompok – kelompok masyarakat untuk berupaya menjadikan beberapa masalah 

nasional menjadi masalah internasional, kondisi ini menyebabkan semakin kompleksnya 

permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Demikian pula terhadap organisasi 

TNI. Kecenderungan terhadap TNI yang muncul akan adanya tuntutan perubahan yang segera. 

Keputusan politik yang mengatur pelaksanaan operasional peran TNI telah ditetapkan, yakni Tap 

MPR RI No. VI/MPR/2000, Tap MPR RI No. VII/MPR/2000, yang mengatur pemisahan TNI 

dan Polri serta mengatur peran TNI dalam fungsi pertahanan dan peran Polri dalam fungsi 

keamanan. Sikap masyarakat selalu mengkritisi dan memojokkan TNI dalam posisi terjepit dan 

dilematis TNI seolah terpisah dari rakyat, menyikapi perkembangan situasi yang begitu pesat 

dihadapkan dengan kesiapan wilayah yang selama ini divina oleh komando kewilayahan, 

sehingga dalam hal ini fungsi pembinaan territorial menjadi lebih penting mengingat tentangan 

dan dinamika kehidupan di daerah dapat membuka peluang bagi terciptanya kerawanan yang 

mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Binter dalam mewujudkan 

fungsi Binter sangatlah penting untuk dapat dijadikan landasan yang kuat bagi terciptanya 

ketahanan wilayah dan juga sekaligus dapat mendukung kepentingan Sishanta. 

Masalah teritorial dan penanganannya di Indonesia membutuhkan sesuatu pendekatan 

yang spesifik melalui suatu prosedur ‘geostrategi’ yang baik, agar diperoleh: 1) pembinaan 

wilayah yang dapat menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif di berbagai 

bidang (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, kehidupan beragama dan 

keberlanjutan pembangunan nasional), 2) faktor kesejahteraan dan keamanan bangsa, dan 3) 

pembinaan teritorial yang menitikberatkan pada penyusunan potensi pertahanan dan keamanan 

(Hankam), (Danpusterad, 2011). 
Ditinjau dari perspektif kritis isu aktual tersebut sangat menarik, Pembinaan Teritorial 

bagi TNI adalah upaya, pekerjaan dan tindakan, baik secara berdiri sendiri maupun bersama 

dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam 

menyiapkan kekuatan pertahanan matra darat, laut dan udara, yang meliputi wilayah pertahanan 

dan kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemanunggalan TNI dan rakyat, yang 

dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya 

tugas pokok TNI, (Samego, 2001). Demikian pula hal ini secara signifikan berdampak pada 



struktur organisasi Kodim di daerah yang terpengaruh menjadi fokus pada fungsi pertahanan, 

yang tadinya juga menangani keamanan dalam arti luas maupun keamanan ketertiban 

masyarakat, (Makalassa, S, 2005).  Sinyalemen tentang lemahnya aparat teritorial di Kodim 

sampai dengan tingkat Koramil serta berbagai keluhan tentang rendahnya SDM Babinsa sebagai 

pembina teritorial begitu santer.  Bahkan  banyak yang mempertanyakan bahwa Koramil sebagai 

garda terdepan pelaksana fungsi teritorial semakin memprihatinkan karena dianggap kehilangan 

substansi dan eksistensinya. Diharapkan dengan pendekatan binter yang berhasil dan 

proporsional dapat mengatasi kendala yang terjadi di masyarakat dalam mengembangkan 

wawasan kebangsaan dan bela negara di setiap lapisan masyarakat, (Gronov, 2008) 

Menurut Waaster Panglima TNI pemberdayaan aparat teritorial harus dilakukan secara 

terus menerus dalam mendukung tugas pokok TNI, dengan kondisi yang telah berubah bukan 

berarti masalah pemberdayaan aparat teritorial luput dari perhatian kita bersama, justru pada saat 

kondisi sekarang di saat kemajuan berpikir dan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin tinggi 

dituntut kreativitas dan inovasi kita dalam melakukan pemberdayaan aparat teritorial yang 

dilakukan oleh masing-masing Angkatan dengan saling bekerjasama dan salin berkoordinasi baik 

secara internal maupun eksternal, TNI tidak boleh tinggal diam dengan perkembangan kondisi 

tapi justru berperan aktif dalam membangun suasana kondusif di tengah masyarakat.,( 
Koesnanto, 2002). 

Esensi pemberdayaan wilayah pertahanan  dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)  

membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang 

dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk 

melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan 

pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta, 2) membantu pemerintah 

menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, dan 3) membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai 

kekuatan pendukung  (UU RI No. 34/2004 tentang TNI: 10-11). Keberhasilan pembangunan 

nasional sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah merupakan salah satu 

prasyarat dalam mendukung terselenggaranya ketahanan nasional. Hal ini dapat dilihat pada 

konsep pembangunan pertahanan setiap negara dalam mengalokasikan besarnya anggaran untuk 

mendukung pertahanan. Indonesia masih termasuk negara yang mengalokasikan anggaran 

pertahanan yang rendah diantara negara-negara Asia bahkan Asia Tenggara (0,8% PDB). Hal ini 



diakibatkan prioritas anggaran nasional masih mengejar ketertinggalan dalam hal kesejahteraan, 

pendidikan dan kesehatan. Menyadari bahwa Konsepsi Ketahanan Nasional adalah upaya untuk 

memanfaatkan dan memadukan segenap potensi meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang 

terbagi dalam 8 (delapan) aspek yang disebut Astagatra (geografi, sumber kekayaan alam dan 

kependudukan sebagai Tri Gatra dan Idiologi, politik, ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam 

sebagai Panca Gatra. (Amal, 2006) 

Pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dengan melakukan berbagai upaya pekerjaan 

dan tindakan berupa pembinaan teritorial (binter).  Operasional pelaksanaan binter saat ini sangat 

jauh berbeda dengan yang dilaksanakan pada masa lalu. TNI AD dengan komando 

kewilayahannya di daerah dalam melaksanakan binter tidak lagi menjalankan politik praktis dan 

juga tidak lagi menjalankan bisnis militer. Komando Teritorial bukan lagi sebagai alat politik dan 

alat kekuasaan, tetapi kehadirannya semata-mata untuk mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat 

yang sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji 

kondisi pelaksanaan manajemen pemberdayaan aparat teritorial. 

 

METODE PENELITIAN 

Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif yang disesuaikan dengan 

kemampuan observasi dan hasil wawancara yang dikembangkan oleh peneliti. Proses 

pengumpulan data mengutamakan pandangan data dan informasi sesuai dengan prinsip yang 

dipedomaninya.  Teknik yang digunakan mengutamakan pendalaman terhadap fokus 

pengamatan mengenai pemberdayaan wilayah Sishankamrata di wilayah Kodim 1408/BS 

Makassar, melalui observasi, wawancara mendalam, pencatatan, rekaman, dan studi kepustakaan 

yang kemudian disajikan dalam pelaporan sesuai reduksi data yang ditemukan untuk diverifikasi 

(penarikan sebuah kesimpulan hasil penelitian).  Data yang dikumpulkan adalah data primer dan 

data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yaitu Dandim, Kasdim, 

Koramil, unsur Pemda, tokoh masyarakat/adat, dan LSM.  Wawancara meliputi skup kondisi 

wilayah, tingkat profesionalisme aparatur Kodim, dan kemungkinan ancaman berupa 

permasalahan yang dihadapi dengan tingkatan kontijensi serta sarana prasarana yang dimiliki, 

sehingga yang menjadi fungsi Kodim sebagai satuan wilayah pertahanan dapat dilakukannya 

dengan baik.  Data dan informasi yang tersedia dapat menjadi bahan analisis bagi penulis untuk 



membuat suatu konsep manajemen pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung 

manajemen pertahanan Sishankamrata. 

Teknik Analisis Data 

Tahapan dalam analisis data ditempuh langkah-langkah: (1) reduksi data, yaitu membuat 

abstraksi atau rangkuman, (2) penyajian data yaitu dengan mengambil yang pokok-pokok namun 

dapat dijamin kesahihannya; dan (3) kesimpulan dan verifikasi, menarik kesimpulan tentatif, 

memungkinkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Konsekuensi dari hal tersebut, 

pengumpulan dan analisis data harus selalu berjalan pada waktu yang bersamaan.  Analisis data 

dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

 

HASIL 

Aspek pengorganisasian yang berkaitan dengan kondisi pelaksanaan manajemen aparat 

teritorial dalam rangka Sishankamrata di wilayah Kodim 1408/BS Makassar, tidak terlepas dari 

adanya organisasi dalam satuan komando kewilayahan dalam sistem pertahanan negara yang 

bersifat semesta sesuai dengan pembinaan teritorial. Aspek pengorganisasian menjadi penting 

dalam menata dan mengatur pelaksanaan sebuah kegiatan pemberdayaan wilayah yang 

terencana, terarah, terkoordinasi, terawasi dan terkendalikan di dalam menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai tentara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang memberikan prasyarat bahwa kondisi pelaksanaan manajemen aparat teritorial perlu 

dipandang dan dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang harus dijaga dan dipertahankan keutuhannya.  

Pokok-pokok penyelenggaraan pemberdayaan aparat teritorial saat ini yang dilakukan 

oleh Kodim 1408/BS Makassar meliputi pengelolaan potensi nasional, penyelenggaraan fungsi 

pembinaan teritorial, pelaksanaan pembinaan teritorial, mengembangkan visi, misi dan asas dari 

sebuah pengorganisasian yang nyata dan konkrit. Menurut pandangan aspek organisasi 

memberikan makna yang tersirat dari sistem pertahanan yang bersifat semesta mengandung 

nilai-nilai bahwa aspek pengorganisasian bersifat “kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan” 

dengan mengarahkan seluruh potensi nasional secara total dan integrasi dengan pengertian 

sebagai berikut 1) Bersifat kerakyatan, 2) Bersifat kesemestaan, 3) Bersifat kewilayahan. Ketiga 



hal ini menjadi filosofi dari pengorganisasian di dalam memaknai sistem pertahanan semesta 

yang merupakan satu sifat kesatuan yang bulat dan utuh serta sebagai totaliter dalam menata 

konsepsi pertahanan negara dalam mewujudkan “kemanunggalan TNI dan rakyat yang tidak 

terlepas dari sifat kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan yang harus dikembangkan secara 

berkelanjutan. Memahami pentingnya aspek pengorganisasian dalam pemberdayaan aparat 

teritorial di wilayah Kodim 1408/BS Makassar, maka tindak lanjut dari kondisi riil yang dapat 

dilihat dari satu pengorganisasian yaitu adanya 1) Pengelolaan Potensi Nasional, 2) 

Penyelenggaraan Fungsi Pembinaan Teritorial, 3) Pelaksanaan Pembinaan Teritorial. 

Kemampuan personel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya pengembangan 

kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang telah tersedia dalam organisasi Kodim 1408/BS 

didalam melakukan pengelolaan segala potensi dinamika kegiatan untuk mengupayakan 

terwujudnya Sishankamrata sebagai sebuah kemampuan kekuatan nasional secara total dan 

integral dengan komponen utama personel yang mengayomi, menjaga, memelihara, dan 

melakukan pembinaan atas segala potensi integritas wilayah dan kedaulatan negara kesatuan 

Republik Indonesia. Komponen utama dari pertahanan nasional adalah andil dari kemampuan 

personel Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU sebagai 

personel yang telah dipersiapkan, dilatih dan diprofesionalkan untuk mengembangkan segala 

potensinya menjaga Sishankamrata  dalam melakukan pemberdayaan pengwilayah dalam suatu 

negara. Kemampuan personel yang penting dan utama yang dibutuhkan dalam pemberdayaan 

pengwilayahan adalah: 1) kemampuan personel dalam sebuah komando pengwilayahan, 2) 

ketersediaan personel, dan 3) profesionalisme sumber daya personel di dalam mewujudkan 

pemberdayaan wilayah Sishankamrata dalam suatu wilayah negara dan bangsa. 

Salah satu upaya yang sangat menentukan keberhasilan dari pemberdayaan aparat 

teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan yang diterapkan di Kodim 1408/BS 

Makassar adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sebuah 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kodim dalam mempertahankan wilayah pertahanan. Sarana 

dan prasarana pendukung diperlukan secara fisik maupun nonfisik meliputi peranti-peranti untuk 

keperluan operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP) sesuai dengan 

tingkatan yang diberikan kepada satuan Kodim. Terlengkapinya satuan Kodim 1408/BS 

Makassar dengan fasilitas pangkalan meliputi bangunan perkantoran, perumahan, gedung 

pertemuan, ruang rapat, gedung/fasilitas olahraga, medan dan perangkat latihan, serta sarana dan 



prasarana yang diperlukan bagi pembinaan satuan dan pelaksanaan tugas-tugasnya. Kebutuhan 

sarana/prasarana pangkalan tersebut digunakan dalam rangka mendukung kerja staf Kodim dan 

operasional kegiatan pelaksanaan tugas-tugas Kodim, sehingga mekanisme kerja dapat berjalan 

sesuai kebutuhan nyata. Akan tetapi, ada permasalahan yang dihadapi oleh Kodim dari aspek ini 

dan sangat mempengaruhi kinerjanya yaitu pangkalan untuk tempat tinggal bagi personel Kodim 

yang belum ada, sebagian dari personel Kodim berada di luar pangkalan. Oleh sebab itu, hal ini 

sangat menghambat dari aspek kesiapan operasi, tetapi dari aspek pembinaan masyarakat kondisi 

ini tentunya cukup baik karena secara tidak langsung personel Kodim sudah menyatu dengan 

lingkungannya yaitu masyarakat. Inilah yang oleh Dandim dapat dijadikan suatu potensi untuk 

memelihara hubungan dengan masyarakat di wilayah. Teori yang mendukung yaitu teori 

kemudahan, teori alat, teori fasilitas, dan teori prioritas. Teori ini digunakan untuk melihat 

pentingnya kemampuan pertahanan yang dimiliki oleh suatu bangsa dan negara dalam 

melakukan pemberdayaan aparat teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan. 

 

PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini terlihat bahwa Kondisi pelaksanaan pemberdayaan aparat teritorial 

dalam rangka mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS telah berjalan 

sesuai dengan perencanaan baik dengan memperhatikan aspek geografi, demografi, dan kondisi 

sosial masyarakat Makassar, tetapi belum optimal karena keterbatasan peranti lunak yang secara 

operasional yang dapat dipedomani di lapangan dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap 

setiap upaya pemberdayaan wilayah. 

Undang-undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia. Tugas TNI AD dalam memberdayakan aparat teritorial sesuai dengan UU RI No. 34 

tahun 2004 diartikan untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan potensi nasional menjadi 

kekuatan pertahanan, menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan 

memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan pendukung. Di sisi lain UU No. 32 Tahun 2004 

tentang pemerintah daerah yang menciptakan kondisi pemerintah daerah memiliki tugas dan 

tanggung jawab dalam pembinaan wilayah otonomi yang meliputi geografi, demografi, dan 

kondisi sosial. Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan 

negara, yang ditujukan untuk mendukung terselenggaranya Sishanneg.  



Dengan demikian, diperlukan pengertian dan kerjasama yang baik antara TNI AD dan 

pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan. 

UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI juga mengamanatkan bahwa tugas pokok TNI dilaksanakan 

melalui operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Salah 

satu tugas dari OMSP adalah “pemberdayaan wilayah pertahanan, sistem pertahanan keamanan 

semesta dengan menggunakan seluruh dalam seluruh kekuatan nasional secara total dan integral 

untuk mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjamin keutuhan 

wilayah, dan melindungi segenap bangsa guna mencapai tujuan nasional. Pada UU RI No. 3 

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 7  ayat (1) pertahanan negara diselenggarakan oleh 

pemerintah dan disiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara, ayat (2) sistem 

pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen 

utama pertahanan negara  sesuai dengan UU mendapat tugas membantu pemerintah untuk 

menyiapkan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara. 

Lemahnya manajemen aparat teritorial sehingga pemberdayaan wilayah belum optimal, 

seperti Tidak terciptanya kebersamaan aparat teritorial dan masyarakat dalam menjaga keamanan 

di wilayahnya, Belum optimalnya saling pengertian dan kebersamaan serta partisipasi 

masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman di daerah, 

(Frankkurt, 2007). Terbatasnya anggaran dalam menyelenggarakan binter sehingga pelaksanaan 

binter dalam rangka penyiapan potensi wilayah guna kepentingan sistem pertahanan tidak dapat 

di laksanakan secara optimal, (Gregor, 2007). Keterkaitan antara pemberdayaan aparat teritorial 

dengan pembinaan teritorial ternyata memiliki pengertian yang sangat berbeda, sehingga selama 

ini TNI AD melalui Komando Kewilayahan membantu pemerintah (Kemhan) selaku PTF 

Kemhan. Namun, sekarang pemberdayaan wilayah pertahanan sudah menjadi tugas pokok TNI 

dalam OMSP dan menjadi tugas pokok TNI AD di darat, sedangkan Pembinaan Teritorial 

(Binter) merupakan salah satu fungsi utama TNI AD  dan sebagai metode/cara TNI AD dalam 

melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, yang dilaksanakan oleh satuan 

komando kewilayahan dengan tujuan mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang untuk 

mendukung TNI AD dalam melaksanakan tugas OMP dan OMSP, sedangkan objeknya sama 

yaitu geografi, demografi, dan kondisi sosial.   

Peraturan Kasad No. Perkasad/18/IV/2008 tanggal 8 April tentang Organisasi dan Tugas 

Kodim, Ketentuan Dasar, Kedudukan.  Komando Distrik Militer disingkat Kodim adalah 



komando pelaksana Komando Daerah Militer/Komando Resort Militer (Kodam/Korem), bersifat 

kewilayahan yang berkedudukan langsung di bawah Panglima Daerah Militer/Komandan Resort 

Militer (Pangdam/Danrem). Struktur organisasi dibuat sebagai pedoman dan landasan satuan 

Kodim dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, apa yang tertuang dalam ketentuan 

organisasi tersebut akan dijalankan dengan baik dan tidak mengalami permasalahan.  Organisasi 

tersebut juga akan memberikan gambaran untuk melakukan pembinaan terhadap wilayah, 

masyarakat, dan lingkungan, (Budiyanto, 2009). Studi tentang pemberdayaan komando 

kewilayahan dalam sistem pertahanan rakyat semesta di wilayah Kodim 0609/Kabupaten 

Bandung telah dilakukan oleh peneliti lain yakni Chaidir Serunting Sakti tahun 2009 yang 

menekankan pentingnya komposisi organisasi, tingkat kemampuan, dan persyaratan 

pemberdayaan yang diperlukan oleh suatu komando kewilayahan, (Budiman, 2003). Jadi, 

penelitian lebih menekankan pada upaya komando teritorial meningkatkan tugas pokoknya 

sebagai subkompartemen strategis, sedangkan yang diteliti penulis saat ini adalah menyangkut 

strategi yang akan dikembangkan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan setelah menganalisis 

permasalahan dan faktor penyebab timbulnya masalah sehingga upaya pemberdayaan wilayah 

pertahanan belum optimal (khususnya studi di Kodim 1408/BS Makassar). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kondisi pelaksanaan pemberdayaan aparat teritorial dalam rangka mendukung 

manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS telah berjalan sesuai dengan perencanaan 

baik dengan memperhatikan aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat Makassar, 

tetapi belum optimal karena keterbatasan peranti lunak yang secara operasional yang dapat 

dipedomani di lapangan dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap setiap upaya 

pemberdayaan wilayah. Untuk mengatasi belum optimalnya pelaksanaan manajemen aparat 

teritorial dalam mendukung manajemen pertahanan di wilayah Kodim 1408/BS disarankan 

dilakukan dengan membuat dan memperbarui peranti lunak berupa Perkasad atau sejenisnya 

yang secara operasional dapat dipedomani di lapangan siapa berbuat apa dan dengan optimalisasi 

Kodim menggerakkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan melaksanakan kegiatan-

kegiatan konkrit di lapangan yang mampu menggugah masyarakat untuk berperan serta. 
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