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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penyelenggaraan bela negara di Indonesia  dapat diselenggarakan melalui 

pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 

pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau 

secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Sebagai warga negara, 

masyarakat dapat memilih bentuk bela negara yang sesuai dengan dirinya dan 

profesi yang sedang dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai bela 

negara yakni cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada 

Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, 

dan memiliki kemampuan awal bela negara. 

2. Adapun relevansi bela negara di Indonesia dengan siyasah dauliyah bahwa 

dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara baik pada masa Rasulullah 

saw. dan di Indonesia sama-sama diatur dalam sebuah konstitusi, yaitu 

Piagam Madinah dan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Semua konstitusi tersebut sama-sama mengatakan bahwa dalam 

membela negara dan menjaga pertahanan serta kedaulatan negara merupakan 

hak dan kewajiban semua warga negara, baik dalam siyasah dauliyah maupun 

di Indonesia apabila kepala negara menyatakan bahwa negara dalam keadaan 

bahaya maka setiap warga negara wajib mengangkat senjata yang disebut 

dengan istilah perang semesta yang artinya setiap orang, baik laki-laki 
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ataupun perempuan, wajib mengangkat senjata. Adapun persiapan-persiapan 

dilakukan dalam menjaga pertahanan negara, yaitu dengan dibentuknya 

organisasi ketentaraan yaitu, militer murtaziqah yang relevan dengan Tentara 

Nasional Indonesia yang merupakan sama-sama tentara yang dipersiapkan 

dan digaji oleh negara. Militer mutathowi'ah yang relevan dengan komponen 

cadangan di Indonesia yang merupakan sama-sama tentara sukarela yang 

tujuannya ialah sama-sama untuk mempertahanan negara. 

 

B. Saran  

1. Saran ditunjukkan kepada pemerintah untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi seperti seminar, webinar, 

penyuluhan, dan lain sebagainya secara terus menerus mengenai 

penyelenggaraan bela negara di Indonesia. Hal tersebut, karena masih 

kurangnya pemahaman masyarakat dan seringkali terjadi kesalahpahaman 

mengenai apa makna bela negara itu sendiri dan bagaimana 

penyelenggaraannya.   

2. Saran ditunjukan kepada masyarakat, jadilah masyarakat yang mempunyai 

rasa cinta tanah air, dan merasa mempunyai kesadaran bela negara dan 

tanggung jawab sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan 

kedaulatan negara karena rasa cinta terhadap tanah air merupakan modal 

utama dalam perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. 

 


