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ABSTRACT 

THE ROLE OF DISTRICT MILITARY COMMANDER 0621 IN 
PREPARING A MEMBERS WHO ENTER THE PENSION PLAN IN 

BOGOR DISTRICT 

Tamimi Hendra Kesuma 
tamimihendrakesuma@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Universitas Terbuka 

This study aims first to analyze the role of District Military Commander 
0621 Bogar District in preparing members who entered the pension. Secondly to 
analyze the efforts made by District Military Commander 0621 Bogor District in 
preparing members who entered retirement. The research design used in this 
research is descriptive qualitative research design. The research informants in this 
study are District Military Commander 0621 Bogar District one person field 
personnel and five members who have entered retirement age. Data analysis is 
inductive, ie analysis based on data obtained in data collection. The focus of this 
research is the first role of District Military Connnander 0621 Bogar District in 
preparing members who enter retirement. Based on the results of this study 
indicate that there are three roles performed Kodirn 0621 Bogar District in 
preparing members who enter retirement is the role in motivating, developing and. 
controlling. Of the three roles, the role of District Military Commander 0621· 
Bogor District in preparing members who enter retirement can run well. Efforts· 
made by Kodim 0621 Bogar District in preparing members who enter retirement 
is to conduct training and professional transfer program. 

Keywords: The Commander's role, Prepare and Retirement 
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ABSTRAK 

PERAN KOMANDAN DISTRIK MILITER 0621 DALAM 
MEMPERSIAPKAN ANGGOTA YANG MEMASUKI MASA PENSIUN D1 

KABUPATEN BOGOR 

Tamimi Hendra Kesuma 
tamimihendrakesuma@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan pertama tmtuk menganalisis peran Komandan 
Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan anggota yang 
memasuki masa pensiun. Kedua untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh 
Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan anggota 
yang memasuki masa pensitm. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian 
rni adalah desarn penelitian deskriptif kualitatif. Adapun ittfoirnan penelitian 

. dalam penelitian ini adalah Komandan Distrik Militer 0621, satu orang bidang 
personel dan lima orang anggota yang telah memasuki usia pensiun. Analisis data 
bersifut rnduktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh dalam 
pengumpulan data. Adapun fokus dalam penelitian adalah pertama peran 
Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan anggota 
yang memasuki masa pensiun. Berdasarkan hasil penelitian rni menunjukkan 
bahwa ada tiga peran yang dilakukan Kodittt 0621 Kabupaten Bogor dalam 
mempersiapkan anggota yang memasuki masa pensiun yaitu peran dalam 
memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan. Dari tiga peran tersebut maka 
peran Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan 
anggota yang memasuki masa pensiun dapat beJjalan dengan baik. Upaya yang 
dilakukan oleh Kodittt 0621 Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan anggota 
yang memasuki masa pensiun adalah melaksanakan pelatihan dan program alih 
profesi. 

Kala Ku11ci: Pera11 Komamla11, Mempersiaplca11 da11 Masa Pe11sitm 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Profil Singkat Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor 

Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor merupakan salah satu 

kodim dijajaran Korern 061 Surya Kencana. Kornando Distrik Militer 0621 

Kabupaten Bogor dibentuk pada tahun 1979 yang awalnya berkedudukan di 

Jalan. Ir. H. Sudirrnan No. 33 Kelurahan Pabaton Kecarnatan Bogor Tengah 

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Secara astronornis terletak pada 106° 

47" 48"Bujur Tirnur 06° 35' 12" Lintang Selatan, sebelah Utara berbatasan 

langsung dengan Museum Peta, Sebelah Tirnur berbatasan dengan Ja1an. 

Sudirrnan, sebelah Selatan berbatasan dengan Pertokoan dan Panti Asuhan 

Bina Harapan, sebelah Barat perrnukirnan penduduk. Luas bangunan 

Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor se1uas 108,18 M' dengan 

luas tanah 3.182,55 M2 dan status tanah kepernilikan TNl-AD Kodirn 0621 

Kabupaten Bogor. Berdasarkan Keputusan Pangdarn IIJ/Slw No. 

KEP/53/IV/1985 tanggal 28 Februari 1985 Kodim 0621 Kabupaten Bogor 

diresrnikan. Kodirn 0621 Kabupaten Bogor rnernbawahi 23 Korarnil dan 1 

Unit Inteldirn. Saat ini rnarkas kodim 0621 Kabupaten Bogor saat ini terletak 

di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecarnatan Cibinong Kabupaten 

Bogor Jawa Barat. 
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Saat pertama kali dibentuk Kodim 0621 Kabupaten Bogar dipimpin 

oleh Letkol Inf Karsono dan pada saat itu markas 0621 Kabuapten Bogor 

masih berada di Jalan Ir. H. Sudirman No. 33 Kelurahan Pebaton Kecamatan 

Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Situasi saat itu Kabupaten 

Bogor belum begitu kondusif dan penduduk Kabupaten Bogor yang masih 

sedikit. Maraknya pelakn kejahatan yang dilaknkan oleh segerombolan orang

orang yang mengakn akan mendirikan negara Islam di Indonesia menjadi 

salah satu alasan pembentukan Komando Distrik Militer maka berdirilah 

Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Kelompok ini pada siang hari membaur 

dengan masyarakat sipil, namun pada malam hari kelompok ini menjadi 

gerombolan separatis yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Adanya kondisi yang tidak kondusif serta masyarakat yang resah sehingga 

kepercayaan masyarakat kurang baik kepada pemerintah. 

2. Sejarab Singkat Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor 

Komando Distrik Militer 0621 Kabupatan Bogor mulai dibentuk pada 

tahun 1940 sampai tahun 1942. Bangtman Korem yang pada saat ini 

digunakan sebagai Sekolah Teknik, pada tahun 1942 sampai dengan tabun 

194 5 digunakan tempat Residen. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 

tahun 1950 bangunan itu digunakan sebagai Kantor Kabupaten Madya Bogor. 

Lokasi yang berdekatan dengan Istana Bogor menjadi salah satu pertimbangan 

tmtuk melakukan ruislag dengan Kantor Korem 061 Surya Kencana pada 

tahun 1971. Selanjutnya kantor Korem 061 Surya Kencana berpindah ke Jalan 
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Merdeka No. 6 Kelurahan Caringin Kecamatan Bogar Tengah Kabupaten 

Bogar dengan letak Astronomi 106" 47" 18" Bujur Timur 06" 35' 14" Lintang 

Selatan. 

Penataan strategis militer menjadi salah satu alasan dilakukan 

pemecahan Kodim 0621 pada tahun 1979. Pemecahan ini bertujuan untuk 

mempermudah koordinasi dan mempermudah pemantauan intelijen serta 

mempercepat pemantauan jika ada aksi intelijen. Hingga pada akhirnya 

Ajudan Jenderal Korem 061 Surya Kencana membagi Kodim 0621 menjadi 

Kodim 0606 Bogar dan Kodim 0621 Kabupaten Bogar. Paradigma 

penyelenggaraan Kodim 0621 Kabupaten Bogar berdasarkan pada 

pembaharuan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan semua 

unsur masyarakat, menciptakan situasi kondusif, mendorong berkembanguya 

daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kondisi 

keamanan di sekitar Kodim 0621 Kabupaten Bogar aman dan terkendali. 

3. Satuan Koramil 

Kodim 0621/Kabupatan Bogar membawahi 23 Koramil yang tersebar 

diseluruh Kabupaten Bogar yaitu: 

a. Koramil2!0l!Sukaraja 

b. Koramil 21 02/Cibinong 

c. Koramil21 04/Citeureup 

d. Koramil21 05/Gtmung Putri 

e. Koramil 21 06/Cileungsi 

43426.pdf



f. Koramil 21 07/Jonggol 

g. Koramil 21 08/Cariu 

h. Koramii2111/Parung 

1. Korami12112/Rumpin 

J. Koramii2113/Gunung Sindur 

k. Koramil 2114/Ciampea 

I. Koramii2115/Kemang 

m. Koramil 2116/Leuwiliang 

n. Koramil 2117/Jasinga 

o. Koramii2118/Cigudeg 

p. Koramii2119/Parung Panjang 

q. Koramii2120/Ciomas 

r. Korami12121/Cibungbulang 

s. Koramil 2122/Ciawi 

t. Koramil 2123/Cijeruk 

u. Koramil 2124/Cisarua 

v. Koramii2125/Nanggtmg 

w. Koramii2126/Klapanunggal 

4. StafKodim 0621/Kabupaten Bogor 

57 

Dalam menjalankan tugas di fungsinya Kodim 0621/Kabupaten Bogor 

dibantu oleh 5 staf yaitu: 
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a. Staf Intel 

Staf intel bertugas untuk menjalankan ftmgsi intelejen merencanakan, 

mengkoordinasikan, dan memimpin pengumpulan keterangan bidang 

geografi, demokrasi, kondisi sosial tentang ancaman dan gangguan. 

Membuat analisa daerah operasi tmtuk kepentingan tentorial dan 

menyiapkan laporan kepada satnan atas. 

b. Staf Operasi 

Staf operasi bertugas menyelenggarakan fungsi operas!, melaksanakan 

perencanaan, pemeliharaan keknatan, melaksanakan latihan dan 

pelaksanaan operasi tempur serta tentorial. Selain itn staf operasi juga 

bertugas mengatur pengamanan rute VVIP seperti pengamanan rute 

perjalanan presiden serta rute perjalanan pejabat tinggi lainnya. 

c. StafPersonel 

Bertugas menyelenggarakan · di bidang administrasi dan pengumsan 

personel, menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan pembinaan 

kesejahteraan moril huknm disiplin dan tata tertib. 

d. Staf Logistik 

Bertugas menyelenggarakan dibidang logistik berupa perencanaan dan 

melaksanakan kegiatan pembekalan, angkntan, pemeliharaan bangunan, 

dan menyediakan kemudahan akomodasi bagi personel militer. 
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e. StafTeritorial 

Bertugas rnenyelenggarakrui kegiatan tentorial yang rneliputi kegiatan 

pernbinaan, kernarnpuan Bhakti TNI pernbinaan kernarnpuan wilayab dan 

kornunikasi sosial. 

5. Daftar Pejabat Dandim 0621/Kabupaten Bogor 

a. Letkol InfKarsono priode 1979-1980. 

b. Letkol Inf A. Affifudin Thaid priode 1980-1981. 

c. Letkol Inf Agus Syarn priode 1981-1985. 

d. Letkol InfHari Sabarno priode 1985-1986. 

e. Letkol Inf Achrnad WS priode 1986-1990. 

f. Letkol IufSudjirnan priode 1990-1992. 

g. Letkol InfEndi Suhendi priode 1992-1993. 

h. Letkol Inf Sarnidjan priode 1993-1995. 

1. Letkol Inf Agus Mulyadi priode 1995-1996. 

J. Letkol InfWidji Utorno priode 1996-1998. 

k. Letkol InfMisjan Anang Sutisna, S.IP priode 1998-2001. 

1. Letkol Kav Tarnsil priode 2001-2004. 

rn. Letkol Arm Lukas Rusdiono, S.IP priode 2004-2005. 

n. Letkol Kav. Kustanto Widiatrnoko priode 2005-2007. 

o. Letkol InfFajar Setyawan, S.IP priode 2007-2009. 

p. Letkol Inf Suswatyo, S.IP priode 2009-2010. 

q. Letkol Inf AriefGajab Mada priode 2010-2012. 
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r. Letkol InfNovi Rubadi Sugito priode 2012-2013. 

s. Letkol Inf Anwar priode 2013 s.d 2014. 

t. Letkol InfNugroho ImamS, S.E., M.M. periode 2014 s.d 2015. 

u. Letkol Czi Dwi Bima Nurrahmat, S.E.,M.Sc. periode 2015 s.d 2017. 

v. Letkol InfFransisco periode 2017 bingga sekarang. 

B. Hasil Penelitian 

Pada sub bah ini penyusun memaparkan basil penelitian dilapangan. Basil 

penelitian ini merupakan basil wawancara yang penyusun lakukan dengan 

Dandim 0621, bidang personel dan anggota yang telah memasuki usia pensiun. 

1. Peran Komandan Distrik Militer 0621 dalam mempersiapkan anggota yang 

memasuki masa pensiun di Kabupaten Bogor. 

Peran Komandan Distrik Militer 0621 dalam mempersiapkan anggota 

yang memasuki masa pensiun di Kabupaten Bogor dalam penelitian ini dilihat 

dari tiga peran yaih1 peran memotivasi peran mengembangkan dan peran 

mengendalikan. Setelah dilakukan wawancara maka diperoleb basil sebagai 

berikut: 

a. Peran Komandan Distrik Militer 0621 dalam Memotivasi 

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan, dapat 

diketahui bahwa peran Dandim 0621 dalam memotivasi anggota yang telah 

memasuki masa pensiun sangat penting. Melalui peran motivasi inilah 

yang membuat para anggota yang telal1 memasuki masa pensiun ini siap 
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jika pensiun akan segera datang. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh para 

narasumber berikut: 

Saya memberikan motivasi kepada anggota saya, yang akan 
melaksanakan masa-masa pensiun dan memberikan semangat agar 
anggota mempunyai penampilan kerja yang baik selama berdinas di 
Kodim ini (Hasil wawancara dengan FS selaku Dandim 0621 
Kabupaten Bogar 18 Juli 2017) 

Cara yang diberikan dalam memberikan motivasi ini adalah dengan 

memberikan pengarahan. Berikut hasil wawancaranya: 

Saya memberikan pengarahan kepada anggota yang memasuki masa 
pensiun agar rajin untuk melaksanakan olah raga dan melaksanakan 
kegiatan yang positif (Hasil wawancara dengan FS selaku Dandim 
0621 KabupatenBogor 18 Juli 2017). 

Peran motivasi yang dilakukan oleh Komandan Distrik Militer 0621 

Kabupaten Bogar juga disampaikan oleh kepala bidang personel Kodim 

0621 Kabupaten Bogar berikut: 

Beliau Dandim ini selalu memberikan support kemudian dalam 
setiap ada kegiatan-kegiatan para anggota ini diundang untuk hadir 
melakukan silaturahmi dengan komandan (Hasil wawancara dengan 
KH selaku kepala bidang Personel 0621 Kabupaten Bogar 18 Juli 
2017). 

Anggota yang memasuki masa pensiun dapat bekerja karena peran 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogar dalam memberikan 

motivasi juga dirasakan oleh anggota yang telah memasuki masa pensiun. 

Bapak LM misalnya, ia menyatakan bal1wa menjelang pensiun ia sangat 

bersyukur karena dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Berikut hasil 

wawancaranya: 
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Yang dirasakan sebentar lagi rnau pensiun saya alhamdulillah dapat 
rnelaksanakan tugas kurang lebih 32 tahun dapat rnelaksanakan tugas 
dengan baik dan sehat, karena banyak ternan-ternan yang tidak 
rnenyelesaikan dengan baik karena rnungkin drop out atau sakit atau 
kecelakaan. Saya syukuri Alhamdulillah saya pensiun dalarn keadaan 
sehat kernbali kernasyarakat juga dengan sehat (Hasil wawancara 
dengan LM selaku Personel Kodirn 0621 Kabupaten Bogor yang 
rnernasuki rnasa pensiun 18 Juli 20 17). 

Jadi dapat dikatakan kendati LM telah rnernasuki rnasa pensiun ia 

tetap sernangat dalam rnelakukan kewajibannya. Sernangatnya dalam 

bekeija kendati telah rnernasuki rnasa pensiun ini disebabkan adanya 

perhatian dari Kornandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogar yang 

rnernberikan rnotivasi kepadanya. Berikut basil wawancaranya: 

Dandirn rnernberi sernangat karena petunjuknya kita bisa 
rnenyelesaikan tugas dengan baik, Kornandan rnengucapkan 
terirnakasih dan bisa kernbali lagi ke rnasyarakat dengan baik (Hasil 
wawancara dengan LM selaku Personel Kodirn 0621 Kabupaten 
Bogor yang rnernasuki rnasa pensi1m 18 Juli 2017). 

Hasil wawancara pentinguya peran Kornandan Distrik Militer 0621 

Kabupaten Bogor dalam rnernberikan rnotivasi juga disampaikan oleh 

bapak Miswadi. Bapak MW rnerasakan bahwa dengan telah rnernasuki usia 

pensiun rnaka ia akan kehilangan ternan-ternannya di kesatuan. Berikut 

basil wawancaranya: 

Kami, rnerasa kehilangan ternan dekat atau ternan bercanda dalam 
rnelaksanakan tugas. (Hasil wawancara dengan MW selaku Personel 
Kodirn 0621 Kabupaten Bogor yang rnernasuki rnasa pensiun 18 Juli 
2017). 

Responden MW rnenyampaikan bahwa ketika ia telall rnenyelesaikan 

tugasnya sebagai prajurit ia akan kehilangan kesernpatan untuk dapat 
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berkumpul sesama prajurit. Namun perasaan akan kehilangan ternan tidak 

menghambatnya untuk tetap rnelakukan pekerjaannya, karena adanya 

motivasi yang diberikan oleh Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten 

Bogor. Bapak MW rnenyatakan bahwa : 

lya, Dandirn selalu rnernberikan rnotivasi dan sernangat dalam 
bekeija. (Hasil wawancara dengan MW selaku anggota Kodirn 0621 
Kabupaten Bogor yang mernasuki rnasa pensiun 18 Juli 20 17). 

Artinya bahwa walaupun bapak MW akan kehilangan ternan namun 

tidak rnernbuatnya kehilangan sernangat untuk rnelakukan tugasnya. Hal ini 

dikarenakan adanya dukungan dari Komandan Distrik Militer 0621 

Kabupaten Bogor dan rekan-rekan kerjanya. 

Anggota yang telah rnernasuki rnasa pensiun Iainnya yaitu bapak GM 

juga rnenyatakan bahwa rnernasuki masa pensiun justru ia rnerasa senang. 

Sebagairnana hasil wawancara berikut: 

Saya merasa bahagia, karena secara pribadi hampir selesai 
mengabdikan diri kepada bangs a dan negara dan juga rnerasa berhasil 
karena dari pertama saya dilantik menjadi seorang prajurit sarnpai 
menjelang pensiun saya rnenjalani dinas dengan baik tidak ada 
pelanggaran (Hasil wawancara dengan GM selaku anggota Kodirn 
0621 Kabupaten Bogor yang rnemasuki masa pensiun 18 Juli 2017). 

Berdasarkan pemyataan di atas, rnaka dapat diketahui tidak ada 

kekhawatiran sedikitpun dari bapak GM ketika akan pensiun. Bapak GM 

justru rnerasa bangga akan pencapainya selarna ini, bapak GM rnerasa puas 

karena telah berhasil rnengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Selaku 

anggota yang telah mernasuki rnasa pensiun bapak GM juga masih tetap 
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sernangat dalam rnelakukan tugasnya karena adanya dukungan dari rekan-

rekan kesatuan. Berikut hasil wancaranya: 

Siap, tentu ternan-ternan kesatuan saya tetap rnendukung dalam keija 
saya, bahkan ternan-ternan saya rnerasa salut kepada saya sebentar 
lagi rnau pensiun tapi bekerja dengan sernangat (Hasil wawancara 
dengan GM selaku anggota Kodirn 0621 Kabupaten Bogor yang 
rnernasuki rnasa pensiun 18 Juli 20 17). 

Sernangat keija dari bapak GM dalam bekerja kendati telah 

rnernasuki rnasa pensiun juga di dukung dengan adanya rnotivasi dari 

Kornandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor. Berikut hasil 

wawancaranya 

Siap, tentu Dandim sebagai atasan langsung rnernang selalu 
rnernberikan rnotivasi kepada seluruh anggotanya termasuk yang 
akan pensiun, contohnya saya rnaka dari itu saya selalu sernangat 
dalam bekeija dengan ikhlas (Hasil wawancara dengan GM selaku 
anggota Kodim 0621 Kabupaten Bogor yang rnernasuki rnasa 
pensiun 18 Juli 2017). 

Sarna halnya dengan anggota yang telah rnernasuki rnasa pensiun 

yaitu bapak AS. Bapak AS rnenyarnpaikan jika ia rnasih tetap sernangat 

dalam melaksanakan tugasnya walauptm sudal1 memasuki pensiun. Berikut 

wawancaranya 

Ya karena saya bekerja itu menikmati pekeijaan saya dan dandim 
selah! memotivasi untuk selalu semangat (Hasil wawancara dengan 
AS selaku anggota Kodim 0621 Kabupaten Bogor yang memasuki 
masa pensiun 18 Juli 2017). 

Hasi1 wawancara dengan bapak AS di atas menunjukkan bahwa 

kendati telah memasuki masa pensiun ia tetap sernangat karena ia 

rnenikmati pekerjaannya dan tentunya adanya motivasi dari Komandan 
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Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor. Motivasi yang diberikan oleh 

atasan dalam hal ini adalah Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten 

Bogor maka AS dapat bekeija dengan semangat. Artinya Komandan 

Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor telah memberikan motivasi kepada 

para anggotanya termasuk kepada anggota yang telah memasuki masa 

pensiun agar tetap melaksanakan tugas. 

Berkaitan dengan peran Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten 

Bogor dalam mempersiapkan anggota yang memasuki masa pensiun juga 

dilakukan dengan memberikan motivasi. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan bapak FS selaku Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor 

0621 Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa: 

Saya niemberikan support dan motivasi kepada anggota yang 
memasuki masa pensiun, bahwa dimasa pensiun ini hanya beralih 
status saja, yang awalnya menjadi anggota militer sekarang menjadi 
warga sipil, tetapi dalam melaksanakan kehidupan sehari -hari masih 
tetap sama dan selalu menj aga kesehatan serta raj in berolah raga 
(Basil wawancara dengan FS selakt1 Dandim 0621 Kabupaten Bogor 
18 Juli 2017) 

Wawancara di atas menunjukkan bahwa Komandan Distrik Militer 

0621 Kabupaten Bogor tetap memberikan support dan motivasi kepada 

anggota yang memasuki masa pensiun sehingga mereka tidak perlu 

khawatir mengenai kondisinya setelah pensiun nanti. Selain itu Komandan 

Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor mendorong para anggota yang telah 

memasuki masa pensiun untuk mengikt1ti kegiatan alih profesi, 

sebagaimana hasil wawancara berikut: 
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Saya memberikan dukungan kepada mereka yang pensmn, 
memberikan kesempatan yang memasuki MPP pada program 
transmigrasi AD, alih profesi sebagai security di pertamina dan PT 
KAI (Hasil wawancara dengan FS selaku Dandim 0621 Kabupaten 
Bogar 18 Juli 2017) 

Hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Komandan Distrik 

Militer 0621 Kabupaten Bogar telah menjalankan peran sebagai motivator 

dengan baik dalam mempersiapkan anggota yang memasuki masa pensiun. 

Pelaksanaan peran motivator oleh pimpinan dalam hal ini adalah 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogar berdampak pada kondisi 

psikologis yang stabil. Anggota Kodim 0621 Kabupaten Bogar yang telah 

memasuki masa pensiun pun tidak memiliki kecemasan mengenai akan 

datangnya masa pensiun ini. 

Adanya peranan dukungan untuk mengikuti program alih profesi ini 

maka dapat menarik minat bagi anggota yang telah memasuki masa 

pensiun untuk mengikuti program alih profesi. Dengan adanya motivasi 

dan dukungan secara nyata dari Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten 

Bogar ini pada dasarnya dapat membangkitkan kesadaran anggota yang 

memasuki masa pensitm untuk tumt serta dalarn pelatihan dan program alih 

profesi. 
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b. Peran Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogar dalam 

Mengembangkan kemampuan bidang lain. 

Hasil keterangan dari kepala bidang personel yaitu bapak KH 

menyampaikan babwa 

Program kalau secara kbusus, dikbususkan untuk yang memasuki 
masa pensiun ini tidak ada, karena jauh-jauh hari kami 
mengingatkan kepada mereka sebelum memasuki masa pensiun 
babwa nanti pada akbirnya supaya dia bisa mandiri, jadi program 
kbusus tidak ada (Hasil wawancara dengan KH selaku kepala 
bidang anggota 0621 Kabupaten Bogar 18 Juli 2017). 

Menurut Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogar 

mcnynlukun bahwa dalam rangka memherikan kemtunpu~n parla hidang 

lain, Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogar memfasilitasi 

seluruh anggota tmtuk memiliki keterampilan tertentu yang bertujuan untuk 

bekal dimasa yang akan datang. 

Saya selalu memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan 
kepada anggota saya berupa penyuluhan, penataran dan 
keterampilan dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan serta 
keterampilan lain yang sering dilakukan oleh program Pemda 
(Hasil wawancara dengan FS selaku Dandim 0621 Kabupaten 
Bogar 18 Juli 20 17) 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketabui babwa 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogar telalt melaksanakan 

perannya dalam mengembangkan kemampuan lain. Artinya Komandan 

Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogar telab mengembangkan kemampuan 

para personil diluar bidang kemiliteran. Dengan demikian setelab pensiun 
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para anggota telah memiliki bekal untuk mencukupi hidupnya di luar 

kesatuan. 

Pendapat di atas, juga di dukung oleh bapak MW yang merupakan 

anggota yang telah memasuki masa pensiun. Berikut hasil keterangannya: 

Ada, itu secara bertahap jadi ada pelatihan yang diberikan kepada 
anggota Kodim 0621 Kab Bogor tapi Kodim mengarahkan untuk 
yang mau mengikuti atau pindah alih profesi contohnya PT KAl, 
Pertamina, maupun penyuluhan tentang pertanian dan transmigrasi 
(Hasil wawancara dengan MW selaku anggota 0621 Kabupaten 
Bogor yang memasuki masa pensitm 18 Ju1i 2017). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komandan Distrik Militer 

0621 kabupaten Bogor telah menjalaukan peran dalam mengembangkan 

kegiatan untuk meningkatkan kemampuan anggota di luar bidang 

kemiliteran dalam rangka menyiapkan bekal dimasa setelah pensiun. 

c. Peran Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam 

Mengendalikan kegiatan diluar kegiatan Militer. 

Peran Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten bogor dalam 

mengendalikan kegiatan diluar kegiatan militer adalah dengan cara 

mengendalikan. ·Mengendalikan yang dimaksud adalah memastikan 

kegiatan pelatil1an tetap berjalan. Sebagaimana disampaikan oleh bapak 

KH Perwira Seksi Personel Kodim 0621 Kabupaten Bogor berikut: 

Dalam setiap kegiatan program ada diisi dalam bidang-bidang juga 
dicantumkan ada pelatilian peternakan, pertanian dan itu untuk bekal 
mereka kedepan (Hasil wawancara dengan KH selaku Perwira Seksi 
Personel Kodim 0621 Kabupaten Bogor 18 Juli 2017). 
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Sementara itu Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor 

menyampaikan bahwa dirinya memberikan kesempatan kepada anggota 

mengikuti kegiatan pelatihan. Berikut basil wawancaranya : 

Saya selalu memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan 
kepada anggota saya berupa penyuluhan, penataran dan keterampilan 
di bidang pertanian, perikanan, petemakan serta keterampilan Jain 
yang sering dilakukan oleh program Pemda (Hasil wawancara 
dengan FS selaku Dandim 0621 Kabupaten Bogor 18 Juli 2017) 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam menjalankan 

perannya sebagai pengendalian kegiatan untuk mempersiapkan anggota 

yang memasuki masa pensiun adalah dengan memberikan dorongan kepada 

para anggota yang telah memasuki masa pensiun untuk ambi1 bagian dalam 

kegiatan pelatihan yang nantinya dapat menjadi bekal pada saat pensiun 

nantinya. 

2. Upaya yang dilakukan Komandan Distrik Militer 0621 di Kabupaten Bogor 

dalam mempersiapkan anggota yang memasuki masa pensiun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa upaya yang telal1 

dilakukan oleh Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam 

mempersiapkan anggota yang memasuki masa pensiun. Upaya nyata yang 

dilakukan Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam 

mempersiapkan anggota yang telal1 memasuki masa pensiun adalah dengan 

memberikan beberapa kegiatan yang dapat menunjang pada saat telah puma 

tugas. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak FS memmjukkan bahwa: 
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Saya memberikan dukungan kepada mereka yang pensmn, 
memberikan kesempatan yang memasuki MPP pada program 
trasmigrasi AD, alih profesi sebagai security di pertamina dan PT 
KAI (Hasil wawancara dengan FS selaku Dandim 0621 Kabupaten 
Bogor 18 Juli 2017) 

Sementara itu bapak KH menyampaikan bahwa 

Program secara khusus untuk yang memasuki masa pensiun ini tidak 
ada, karena jauh-jauh hari kami mengingatkan kepada mereka 
sebelum memasuki masa pensiun bahwa nanti pada akhimya supaya 
dia bisa mandiri, jadi program untuk khusus tidak ada (Hasil 
wawancara dengan KH selaku kepala bidang Personel Kodim 0621 
Kabupaten Bogor I 8 Juli 2017). 

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada program yang 

secara khusus diberikan untuk menunjang kegiatan para anggota yang puma 

tugas, namun demikian Kodim 0621 Kabupaten Bogor sudah memiliki 

program jangka panjang seperti pelatihan-pelatihan. Berikut basil wawancara 

dengan bidang personel Kodim 0621 Kabupaten Bogor 

Dikodim dalam setiap kegiatan program ada diisi dalam bidang
bidang juga dicantumkan ada pelatihan petemakan, pertanian dan ih1 
untuk bekal mereka kedepan (Hasil wawancara dengan KH selaku 
kepala bidang personel Kodim 0621 Kabupaten Bogor 18 Juli 2017). 

Selain dengan pelatihan-pelatil1an Kodim 0621 Kabupaten Bogor juga 

memberikan penyaluran agar setelah puma htgas para anggota Kodim 0621 

Kabupaten Bogor untuk bekeija pada bidang-bidang tertentu, sebagaimana 

basil wawancara berikut: 

Selama ini, dengan ilmu yang dinliliki banyak mereka di arahkan 
atau mengarahkan sebagai security diberbagai pemsahaan kemudian 
selama bekerjasama dengan PT KAI kemudian dengan Pertamina 
sampai hari ini masih berjalan (Hasil wawancara dengan KH selaku 
kepala bidang Personel Kodim 0621 Kabupaten Bogor 18 Juli 2017). 
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Berdasarkan keterangan di atas, maka upaya yang dilakukan oleh 

Kodim 0621 Kabupaten Bogor agar anggota yang telah memasuki masa 

pensiun adalah dengan memberikan gambaran kedepan tentang apa yang bisa 

dilakukan setelah puma tugas. Kegiatan berupa pelatihan-pelatihan kendati 

tidak diprogranikan secara khusus merupakan salah satu cara agar para 

anggota yang telah memasuki masa pensiun tidak perlu khawatir akan masa 

depannya. Namun karena adanya program pelatihan baik dibidang pertanian, 

petemakan dan Jainnya tentu akan dapat menghilangkan kekl1awatiran para 

anggota yang telah memasuki masa pensiun. 

Hasil wawancara dengan bapak FS selaku Dandim 0621 Kabupaten 

Bogor menyatakan bahwa: 

Ada, pelatihan yang diselenggarakan bagi anggota yang telah 
memasuki masa pensmn, mengenai pertanian, petemakan, 
pembekalan dan menjalrit. Selain itu anggota yang telah 
menyelesaikan tugasnya telah dijamin kehidupan karena sudah 
mendapatkan dana pensiun yang diambil setiap bulan sekali (Hasil 
wawancara dengan FS selaku Dandim 0621 Kabupaten Bogor 18 Juli 
2017). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa anggota yang telah 

memasuki masa pensiun sebenarnya akan menerima dana pensiun yang dapat 

diambil setiap bulan, namun demikian Kodim 0621 Kabupaten Bogor juga 

sudah memiliki gambaran kemana para anggota yang telah puma tugas dapat 

bekeJja. 

Salah seorang anggota yang telah memasuki masa pensiun yaitu bapak 

AS menjelaskan bahwa : 
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Setahu saya kalau untuk kodim tidak ada yang diberikan, tapi kodim 
mengarahkan untuk mengikuti, yang pertama mengikuti alib profesi 
yaitu yang pada tahun berapa saya sendiri 1upa untuk bekerja di KAI 
dan yang baru untuk tes ke Pertamina yang berminat Kodim banya 
mengarahkan. Yang kedua dengan adanya penyuluhan pengarahan 
dari Kodim untuk mengikuti penyuluban tentang pertanian dan 
transmigrasi waktu itu dari mabes juga turon untuk transmigrasi dan 
pak Dandim mengirimkan beberapa orang (Hasil wawancara dengan 
AS selaku anggota 0621 Kabupaten Bogor yang memasuki masa 
pensiun 18 Juli 2017). 

Berdasarkan basil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa upaya 

yang dilakukan Kodim 0621 dalam mempersiapkan anggota yang memasuki 

masa pensiun di Kabupaten Bogar adalal1 dengan memberikan jaminan 

kemana mereka barus bekeija ketika sudab pensiun. Kodim 0621 Kabupaten 

Bogar telah menyiapkan kemana para anggota yang telah pensiun itu untuk 

bekeija. Selain itu anggota yang memasuki masa pensiunjuga diberi pelatihan 

pada bidang pertanian, perikanan, transmigrasi, a1ili profesi sebagai security 

diberbagai perusabaan seperti PT KAI dan PT Pertamina. Dengan adanya 

kegiatan pelatil1an dan keijasama dengan berbagai perusabaan yang telall ada 

maka para anggota yang memasuki masa pensiun memiliki gambaran kemana 

dan apa yang bisa dikeijakan setelah purua tugas. 

C. Pembahasan 

Pada sub bah ini penyusun me1akukan pembahasan atas basil pene1itian 

yang telah penyusun lakukan. Pada sub bah ini penyusun juga akan melakukan 

konfirmasi atas basil penelitian dengan teori-teori pada bah II dan dengan basil 
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penelitian terdahulu. Pembahasan ini dilakukan sesuai dengan urutan rumusan 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Peran Komandan Distrik Militer 0621 di Kabupaten Bogor dalam 

mempersiapkan anggota yang memasuki masa pensiun. 

Peran Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam 

mempersiapkan anggota yang memasuki masa pensiun dalam penelitian ini 

dilakukan melalui tiga peran yaitu peran memotivasi, mengembangkan dan 

mengendalikan. Menurut Mintzberg dalam sebagaimana dikutip oleh Thoha 

(2012:21), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu: 

a. Peran Antar pribadi 

Peranan antar pribadi ini atasan harus bertindak sebagai tokoh, 

sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang 

dikelolanya beijalan dengan lancar. Peranan semacam ini oleh Mintzberg 

dibagi alas tiga peranan berikut: 

1) Peranan sebagai tokoh, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk 

mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan 

persoalan yang tim bul secara formal. 

2) Peranan sebagai pemimpin, dimana sebagai pemimpin seorang atasan 

menduduki fungsi sebagai pemimpin. Atasan melakukan hubungan 

interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi 

pokok diantaranya pemimpin memotivasi, mengembangkan, dan 

mengendalikan. 
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3) Peranan sebagai pejabat perantara, disini atasan melakukan peranan 

yang berinteraksi dengan ternan sejawat, staf dan orang-orang yang 

berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi. 

b. Peranan yang Berhubungan dengan Informasi 

Pada peranan interpersonal atasan berada pada posisi yang unik 

dalam rangka untuk mendapatkan informasi. 

c. Peranan Pengambil Keputusan. 

Dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses 

pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg 

sebagaimana dikutip oleh Thoha (2012:22) berkesimpulan bahwa 

pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh 

untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan 

ini disebabkan karena: 

1) Secara otoritas formal adalah satu-sattmya yang diperbolehkan 

terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau 

yang barn dalam organisasinya. 

2) Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas 

keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru 

dan nilai-nilai organisasi. 

3) Keputusan-keputusan yang strategis akan Iebih mudal1 diambil secard 

terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas 

semuanya. 
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Pada konteks penelitian ini maka Komandan Distrik Militer 0621 

Kabupaten Bogor berperan pada peran antar pribadi. Hal ini dikarenakan 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor barns bertindak sebagai 

tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang 

dikelolanya beijalan dengan lancar. Pada peran ini Komandan Distrik Militer 

0621 Kabupaten Bogor memiliki peranan sebagai pemimpin. Komandan 

Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor melakukan hubungan interpersonal 

dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokok diantaranya 

pemimpin memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan. 

b. Peran dalam Memotivasi 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam 

memotivasi anggota yang memasuki masa pensiun. Sebagai pemimpin 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor meliputi aspek kualitas 

manajer dan team leader dalam memberikan dorongan, semangat, araban 

dan dukungan keija kepada bawahan. Dalam konteks ini Komandan Distrik 

Militer 0621 Kabupaten Bogor memiliki peran untuk memberikan 

dorongan (motivasi) agar para anggota yang telah memasuki masa pensiun 

untuk mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuannya ketika 

sudah pensiun nanti. 

Motivasi secara sederhana oleh Edwin B. Flippo sebagaimana 

dikutip oleh Hasibuan (2010:14) diartikan sebagai kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang untuk mengarallkan orang Jain agar mau 
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melakukan sesuatu sehingga tujuan organisasi dan tujuan individu dalam 

organisasi ini dapat tercapai sekaligus. Sementara itu menurut Siagian 

(2009:102) motivasi merupakan suatu daya yang dapat menjadi pendorong 

bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang besar dalam sebuah 

lingkungan organisasi. Adapun Sarwoto (dalam Fitriah dkk, 2013:2) 

menyatakan bahwa motivasi merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh 

seorang pimpinan dalam memberikan semangat, inspirasi, dorongan 

kepada bawalmnnya untuk melakukan tindakan tertentu. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain diluar dirinya 

untuk melakukan tindakan berupa semangat, dorongan dan inspirasi. 

Seorang pimpinan dalam hal ini Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten 

Boger diharapkan dapat memberikan semangat, dorongan dan inspirasi 

kepada para anggota yang te1ah memasuki masa pensiun. 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Boger hams dapat 

memberikan dorongan kepada para anggotanya yang telah memasuki masa 

pensiun agar mereka man turut serta dalam mengikuti kegiatan dalam masa 

persiapan pensiun ini. Dengan demikian motivasi atau dorongan yang 

diberikan oleh Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Boger dapat 

meningkatkan semangat para anggota yang telah memasuki para pensitm 

untuk ambil bagian dalam kegiatan persia pan masa pensiun. Motivasi yang 

diberikan Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Boger dibutuhkan 
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oleh anggota yang telah memasuki masa pensiun agar mereka mau ikut 

dalam kegiatan yang tidak ada ada kaitannya dengan kemiliteran. Ketika 

seorang anggota mau ikut serta kegiatan persiapan masa pensiun maka 

akan semakin mudah para anggota yang telah memasuki masa pensiun 

dalam memperoleh kea!Ilian unh1k bekal setelah pensiun. 

Motivasi dari Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor 

juga dapat menjadi dorongan bagi anggota yang telal1 memasuki masa 

pensiun untuk mengikuti kegiatan persiapan masa pensiun. Sudaryana 

(20 11 :23) menyatakan ballWa dorongan atau motivasi dapat menjadi 

kekuatan yang dapat menggerakkan dan mengarahkan para anggota 

organisasi untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya dalam hal ini 

adalah mengikuti kegiatan masa pensiun. Dengan adanya dorongan maka 

dapat menjadi stimulus tingkah laku dalam rangka mengembalikan 

keseimbangan dalam organisasi. 

Jadi dengan memberikan motivasi oleh Komandan Distrik Militer 

0621 Kabupaten Bogor dapat menjadi semacam pendorong bagi para 

anggota yang telah memasuki masa pensiun untuk mengikuti kegiatan 

dalam masa pensiun. Semakin tinggi motivasi yang diberikan oleh 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor maka akan semakin baik 

pula anggota yang memasuki masa pensitm tmtuk mengikuti kegiatan 

pelatihan. Karena motivasi dari Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten 
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Bogor dapat menjadi kekuatan yang menggerakkan dan mengarahkan para 

anggota untuk turut serta dalam program persiapan masa pensiun. 

Motivasi dari Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor 

juga dapat menjadi inspirasi bagi anggota yang telah memasuki masa 

pensiun untuk mengikuti program persiapan masa pensiun. Inspirasi 

merupakan sesuatu yang menggerakkan hati seseorang untuk melakukan 

perbuatan tertentu. Motivasi dari seorang pimpinan dapat menjadi inspirasi 

bagi para anggota yang telah memasuki masa pensiun sehingga apa yang 

dilakukan Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dapat 

merubah perilaku anggota yang semula enggan mengikuti pelatihan dalam 

persiapan masa pensiun menjadi man turut serta. Inspirasi yang diberikan 

oleh Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dengan sendirinya 

dapat merubal1 pikiran anggota yang memasuki masa pensiun agar 

melakukan suatu yang menjadi tugasnya dalam masa persiapan pensiun. 

Pramono dkk (2013:3-4) dalam jumalnya menyatakan motivasi 

merupakan karakteristik psikologi yang dapat dibangun baik oleh orang 

lain maupun dirinya sendiri. Motivasi akan mempengaruhi perilaku 

anggota organisasi baik positif maupun negatif tergantung bagaimana 

pengarahan dan proses pemberian motivasi yang diberikan oleh seorang 

pemimpin. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa seorang 

atasan haruslah dapat memberikan motivasi kepada bawahannya agar 

bawahan dapat melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. 
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Uraian di atas menunjukkan bahwa begitu pentiugnya motivasi dari 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan 

dengan adanya motivasi yang diberikan oleh Komandan Distrik Militer 

0621 Kabupaten Bogor maka anggota yang telah memasuki masa pensiun 

akan mengikuti program persiapan masa pensiun karena juga dibarengi 

dengan tindakan nyata dari Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten 

Bogor yang juga telah berperan dalam pengembangan dan pengendalian. 

Secara teori pemberian motivasi oleh pemimpin kepada aggota 

organisasi dapat dilakukan dengan dua metode menurut Hasibuan 

(2003: 149) yaitu: 

I) Metode langsung. Pemberian motivasi secara langsung merupakan 

motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap anggota 

organisasi. Metode motivasi langsung dapat diberikan dengan 

memberikan materi atau non materi seperti penghargaan, pujian, bonus 

pencapaian, tunjangan hari raya atau juga bisa berbentuk bintang jasa. 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor telah memberikan 

motivasi secara langsung dalam bentuk pemberian semangat kepada 

para anggota Kodim 0621 Kabupaten Bogor setiap saat dan memberikan 

pujian bagi prajurit yang berprestasi. 

2) Motivasi tidak langsung merupakan metode pemberian motivasi kepada 

anggota organisasi dengan tidak langsung. Bentuk motivasi ini biasa 

berbentuk fasilitas-fasilitas yang mendukung serta penunjang gairah 
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kerja para anggota organisasi. Adanya pemberian fasilitas-fasilitas ini 

maka para anggota organisasi akan betah dan bersemangat melakukan 

pekeijaannya. 

Hasibuan (2003:149) menambahkan motivasi tidak langsung 

berpengaruh besar dalam merangsang anggota organisasi untuk melakukan 

sesuatu dengan baik. Perhatian yang diberikan pimpinan kepada anggota 

organisasi dengan memberikan motivasi sudah menjadi nilai plus bagi 

anggota organisasi. Mereka menganggap bahwa pimpinan mereka 

memperhatikan nasibnya sehingga mereka lebih fokus dalam melakukan 

apa yang menjadi tugasnya. Dengan demikian penting bagi seseorang 

pemimpin mengetahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi dasar yang 

menyebabkan anggota organisasi bersedia melakukan apa yang anggota 

organisasi butuhkan. 

Adanya pelatihan dan program alih profesi bagi para anggota yang 

puma tugas dapat dikategorikan pemberian motivasi secara tidak langsung. 

Dengan adanya pelatihan dan program alih profesi ini maka anggota yang 

telah memasuki masa pensiun menganggap bahwa pimpinan mereka yaitu 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor memperhatikan keadaan 

mereka setelal1 pensiun sehingga mereka man mengikuti apa yang menjadi 

kewajiban mereka dalam masa pensiun. Dengan demikan penting bagi 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor mengetalmi terlebih 

dahulu apa saja yang menjadi dasar yang menyebabkan anggota yang telah 
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memasuki masa pensiun bersedia untuk mengikuti program masa pensiun. 

Deugau mengetahui penyebabnya maka pimpinan dapat mencari solusinya. 

Pada umumnya anggota yang telah memasuki masa pensiun memiliki 

kekhawatiran tentaug masa depaunya, oleh karena itu Komaudau Distrik 

Militer 0621 Kabupaten Bogor memberikau semacam solusi bagi mereka 

yang akau pensiun yaitu dengau memberikan program alih profesi dan 

pelatihau-pelatihan keterampilau lainnya. 

Sebagai pimpinau maka Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten 

Bogor menumt Rivai dan Mulyadi (2010:34-35) dalam konteks ini dapat 

melaksauakan fungsinya yaitu instruktif. Fungsi ini bersifat komunikasi 

satu arab. Pemimpin sebagai penyampai pesau mempakan pihak yang 

menentukau, bagaimana, apa, siapa dan dimaua perintah itu dikeijakan agar 

keputusau dapat dilaksanakan dengau baik dan efektif. Kemampuan untuk 

menggerakkau dan memotivasi orang lain agar mau melaksauakan perintah 

mempakau cara agar kepemimpinau dapat berjalan efektif. Jadi dengan 

pelaksauaau peran ini maka Komaudau Distrik Militer 0621 Kabupaten 

Bogor dapat memberikau instmksi agar setiap anggota yang telah 

memasuki masa pensiun untuk ambil bagian dalam program persiapan 

pensmn. 

c. Peran dalam Mengembaugkau 

Perau Komaudau Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam 

mengembangkau juga dilakukau dalam mempersiapkau auggota yang telah 
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memasuki masa pensiun. Jatmiko (2013:211) menyatakan bahwa fungsi 

utama dari pemimpin yang harus dipahami secara mendalam terhadap 

fungsi yang berhubungan dengan tugas atau bahkan memecahkan masalah. 

Menurut Kouzes dan Posner sebagaimana dikutip oleh Jatmiko (2013:211) 

keberhasilan seorang pemimpin harus dapat memenuhi beberapa kaidah, 

salah satunya adalah kemampuan mengembangkan. Kemampuan 

mengembangkan yang dilakukan oleh Komandan Distrik Militer 0621 

Kabupaten Bogor adalah dengan mengembangkan kegiatan untuk 

persiapan anggota ketika sudah puma tugas. Pelaksanaan fungsi 

mengembangkan ini menunjukkan bal1wa Komandan Distrik Militer 0621 

Kabupaten Bogor telal1 memiliki salah satu ciri seorang pemimpin yang 

baik. Sebagaimana Pramudyo (2013:52) yang menyatakan bahwa salah 

satu ciri dari pemimpin yang baik adalah teaching skill yang meliputi 

kecakapan untuk mengajarkan, menjelaskan dan mengembangkan 

bawaharmya. 

Artinya dengan peran mengembangkan yang dinli1iki oleh 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dapat mempersiapkan 

bekal kepada anggota yang te1ah memasuki masa pensiun disaat mereka 

telah puma tugas. Kemampuan pengembangan inilah yang membuat para 

anggota yang telah memasuki masa pensiun akan memperoleh bekal saat 

sudah tidak bertugas lagi dilingkungan militer. Kemampuan memotivasi 

yang dimiliki oleh Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor inilah 
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yang membuat para anggota yang telab memasuki masa pensmn mau 

mengikuti program pelatiban yang diadakan oleh Kodim 0621 Kabupaten 

Bogor karena memang para anggota menyadari pentingnya kegiatan 

terse but. Adanya kesadaran ini sej atinya anggota yang telab memasuki 

masa pensiun dapat memperoleh karnarnpuan dan bekal untuk bekal disaat 

puma tugas. 

Hakim (2007:97) menyatakan dalarnjurnalnya babwa ada sebagian 

anggota organisasi yang menantikan datangnya pensiun, narnun ada juga 

yang mencemaskan datangnya masa pensiun, karena khawatir tidak dapat 

memenuhi kebutuharmya. Pada konteks inilah organisasi memerlukan 

persiapan kepada anggota organisasi yang memasuki masa pensiun. 

Adanya masa persiapan ini pada intinya menurut Hakim (2007:97) 

bertu j nan untuk: 

1) Memberikan informasi mengenai tujuan organisasi menerapkan masa 

pensiun bagi anggota organisasi. 

2) Memberikan informasi mengemu hak dan kewajiban yang masih 

tanggungjawabnya. 

3) Memperoleh informasi mengenai apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

oleh ~ne;gnta nrganisasi yang telab memasuki masa pensiun. 

d. Peran dalam Mengendalikan 

Peran Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam 

mt:ngendalikau. Rivai (201 0:34) mcnyataknn bahwa salab satu fungsi dari 
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pemimpin adalah fungsi pengendalian. Fungsi pimpinan sebagai 

pengendalian memiliki maksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau 

efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam 

koordinasi yang efektif sebingga memungkinkan terciptanya tujuan 

bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian ini dapat diwujudkan 

melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam 

menjalankan fungsi pengendalian dilakukan dengan memberikan 

pengarahan tentang apa yang harus dilaknkan oleh anggota yang telah 

memasuki masa pensinn. Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor 

memberikan aral1an kepada para anggota yang telah memasuki masa 

pensiun untuk mengikuti kegiatan pelatihan bempa pelatihan di bidang 

pertanian, peternakan dan pelatihan lainnya yang dibutuhkan oleh para 

anggota setelah puma tugas dari kesatuan. 

Pelaksanaan fi.mgsi pengendalian oleh Komandan Distrik Militer 

0621 Kabupaten Bogor menumt Lano (2015:77) berguna untuk 

mengurangi sikap anggota yang memasuki masa pensiun yang tidak mau 

ambil bagian dalam pelaksanaan pelatihan dalam persiapan masa pensiun. 

Pelaksanaan fungsi pengendalian oleh Komandan Distrik Militer 0621 

Kabupaten Bogor sebagai pemimpin dapat mendorong para anggota yang 

telal1 memasuki masa pensiun untuk melakukan persiapan dalam 

menghadapi pensiun. Pelaksanaan fi.mgsi pengendalian oleh Komandan 
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Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dapat mengatur dan mengarahkan 

aktifitas para anggota secara teratur secara mendalam koordinasi yang 

efektif. Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor selaku pimpinan 

tertinggi selalu bersikap tegas dalam mengarahkan apa yang harus 

dilakukan oleh anggota yang telah memasuki masa pensiun. Komandan 

Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor sangat bersikap tegas dalam 

mengambil keputusan dengan berkenaan tugas dan fungsi para anggotanya, 

karena anggota merupakan unsur penting di Kodim 0621 Kabupaten 

Bogor, Dandim dapat menegur langsung anggota yang tidak ikut serta 

dalam program persiapan pensiun. Komandan Distrik Militer 0621 

Kabupaten Bogor sebagai pemimpin dapat mengingatkan semua anggota 

untuk memberikan nasehat dalam melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan pada menjelang pensiun. 

Adanya fungsi pengendalian yang dilakukan Komandan Distrik 

Militer 0621 Kabupaten Bogor 0621 Kabupaten Bogor maka anggota telah 

memasuki masa pensiun dapat meningkatkan kemampuan diluar 

kemiliteran untuk bekal dimasa pensiun nanti. Hal ini dikarenakan 

pelaksanaan pengendalian oleh Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten 

Bogor 0621 Kabupaten Bogor berdampak pada terlaksananya berbagai 

program-program bagi anggota yang memasuki masa pensiun yang telal1 

disusun. 
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Setiap organisasi membutuhkan program untuk rnempersiapkan 

angggota organisasi yang memasuki masa pensiun. Menurut Sirait (2006: 

279-280) ada beberapa rnanfaat dari adanya program persiapan pensiun 

yaitu: 

1) Mernberikan kesempatan bagi anggota organisasi yang lebih mudah 

untuk maju dan berkernbang. Artinya organisasi rnernberikan kepada 

anggota organisasi yang lebih rnuda untuk rnenggantikan SDM yang 

telah rnernasuki rnasa pensiun. 

2) Mernberikan kernudaban dalam merencanakan SDM. Hal ini disebabkan 

organisasi telab merniliki dasar dalarn menentukan usia pensiun, jadi 

ketika seseorang rnendekati masa pensiun maka orgnanisasi dapat 

segera rnencari gantinya. 

3) Mernberikan solusi yang terbaik bagi anggota organisasi yang telab 

mernasuki masa pensiun. Jika anggota organisasi telal1 mernasuki rnasa 

pensiun rnaka organisasi dapat mernberikan solusi bagi anggota 

organisasi yang mernasuki masa pensiun. Pada saat inilah organisasi 

perlu rnelakukan suatu upaya agar anggota organisasi tersebut siap 

untuk pensiun berupa program persiapan pensiun. 

4) Merangsang anggota organisasi untuk rnerencanakan masa pensnm 

dengan baik. Anggota organisasi yang telab rnengetahui kapan ia akan 

pensiun maka dirinya akan rnelakukan persiapan agar dinlasa pensiun 

tetap dapat rnenikrnati masa tuanya. 
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Setiap organisasi membutuhkan program untuk mempersiapkan 

angggota organisasi yang memasuki masa pensiun. Menurut Sirait (2006: 

279-280) ada beberapa manfaat dari adanya program persiapan pensiun 

yaitu: 

1) Memberikan kesempatan bagi anggota organisasi yang Jebih mudah 

untuk maju dan berkembang. Artinya organisasi memberikan kepada · 

anggota organisasi yang Jebih muda untuk menggantikan SDM yang 

telah memasuki masa pensiun. 

2) Memberikan kemudahan dalam merencanakan SDM. Hal ini disebabkan 

organisasi telah memiliki dasar dalam menentukan usia pensiun, jadi 

ketika seseorang mendekati masa pensiun maka orgnanisasi dapat 

segera mencari gantinya. 

3) Memberikan solusi yang terbaik bagi anggota organisasi yang telah 

memasuki masa pensiun. Jika anggota organisasi telal1 memasuki masa 

pensiun maka organisasi dapat memberikan solusi bagi anggota 

organisasi yang memasuki masa pensiun. Pada saat inilah organisasi 

perlu melakukan suatu upaya agar anggota organisasi tersebut siap 

untuk pensiun berupa program persiapan pensiun. 

4) Merangsang anggota organisasi untuk merencanakan masa pensmn 

dengan baik. Anggota organisasi yang telah mengetahui kapan ia akan 

pensiun maka dirinya akan melakukan persiapan agar dinlasa pensiun 

tetap dapat menikmati masa tuanya. 

43426.pdf



87 

Jadi dengan adanya program persiapan pensmn maka anggota 

Kodim 0621 Kabupaten Bogor dapat mempersiapkan diri untuk 

menghadapi datangnya waktu untuk pensiun. Melalui program persiapan 

pensiun ini maka Kodim 0621 Kabupaten Bogor dapat merencanakan apa 

yang hams dilakukan oleh anggota yang telah memasuki masa pensiun. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

program persiapan ~pensiun-di-Kodim-0621 Kabupaten Bogor dapat 

berjalan dengan baik karena Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten 

Bogor telah melaksanakan peraunya sebagai pemimpin dengan baik. Peran 

tersebut adalah peran memotivasi, mengembangkan dan peran 

mengendalikan. Pelaksanaan peran-peran tersebutlah yang membuat para 

anggota yang telah memasuki masa pensiun mau turut serta dalam program 

pelaksanaan masa pensiun. 

2. Upaya yang dilakukan oleh Komandan Distrik Militer 0621 di Kabupaten 

Bogor dalam mempersiapkan anggota yang memasuki masa pensiun. 

Ketika usia anggota yang telah memasuki rnasa pensiun, rnaka akan 

rnenghadapi garnbaran hidup pada suatu situasi yang suasananya berubah dan 

mengalami perubal1an psykis dan psikologis, akan rnerasa tersisih, kecewa, 

sedih, ernosional, pemikiran yang selalu negatif dan kecernasan yang hebat. 

Berbagai pengamh perasaan individual di atas rnenurut Kartono, sebagairnana 

dikutip oleh Rochman (2008:46) akan dapat menyebabkan stress seperti 

ketegangan dan tekanan batin. Da1am kondisi jiwa yang sedemikian, maka 
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anggota yang telah memasuki biasanya kurang antusias dalam melakukan 

sesuatu. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Komandan Distrik Militer 

0621 Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan anggota yang memasuki masa 

pension adalah dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan 

disesuaikan deugan bakat, minat dan kemampuan fisik setiap anggota dengan 

sasaran agar dapat hidup mandiri dan layak setelah menjalani pension pada 

Masa Persiapan Pension (MPP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahon 2013 Tentang Standarisasi Pemisahan 

dan Penyaluran Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia MPP adalah waktu 

kesempatan yang diberikan kepada seorang Prajurit Sukarela yang akan 

berakhir masa dinas Keprajuritannya untuk tidak terlibat dalam dinas 

Keprajuritan. Pada masa inilah Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten 

Bogor mempersiapkan berbagai program pelatil1an kepada anggota yang 

memasuki usia pensiun untuk bekal ketika nantinya tidak lagi bertugas 

menjadi anggota. 

Pelatihan ini dimaksudkan agar prajuri t yang telah pensmn 

mendapatkan pekeijaan sesuai dengan keterampilan yang din1iliki sehingga 

mendapatkan penghidupan yang layak di dalam masyarakat. Pada MPP 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor juga telah mempersiapkan 

beberapa kegiatan seperti pelatihan dalam bidang pertanian, peternakan dan 

lain sebagainya. Adanya persiapan semacam ini maka anggota yang 
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memasuki masa pensiun di Kodim 0621 Kabupaten Bogor akan memiliki 

bekal dalam mengarungi kehidupan diluar kemiliteran. 

Upaya yang dilakukan oleh Komandan Distrik Militer 0621 

Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan anggota yang memasuki masa 

pensiun adalah dengan memberikan berbagai pelatihan yang dipersiapkan 

bagi para anggota yang akan memasuki masa pensiun. Selain dengan 

pemberian pelatihan, upaya yang dilakukan oleh Komandan Distrik Militer 

0621 Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan anggota yang memasuki masa 

pensiun adalah dengan diberikan kesempatan untuk disalurkan ke pemsahaan 

seperti KAI dan Pertamina dengan menjadi tenaga keamanan (security). 

Dengan adanya pelatihan dan penyaluran ke pemsahaan maka para anggota 

yang memasuki masa pensiun tidak perlu khawatir ketika pensiun nanti, 

karena kehidupannya pada saat puma tugas sudah te!jamin karena telah 

memiliki pekerjaan. 

Menumt Robinson dalam Marzuki (2012:174), pelatihan adalah 

pengaJaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang tmtuk 

mengembangkan tingkah laku (pengetalman, skill, sikap) agar mencapai 

sesuatu yang diinginkan. Menumt Moekijat dalam Fauzi (2011:14) pelatihan 

Iebih menekankan pada pengembangan keahlian, pengetahuan dan sikap 

dengan tujuan untuk: 
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a. Pekeijaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif karena 

keahliannya berkernbang. 

b. Mengernbangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 

secara rasionaL 

c. Mengernbangkan sikap, sehingga rnenirnbulkan kernauan kerjasama 

dengan_ ternan-ternan, pegawai dan pirnpinan. 

Adanya pelatihan bagi anggota Kodirn 0621 Kabupaten Bogar rnaka 

rnenurutFauzi (2011:15) akan rnernperoleh rnanfaat berikut: 

a. Manfaat bagi anggota Kodirn 0621 Kabupaten Bogar pelatihan 

rnenyebabkan peningkatan pernahaman terhadap bidang tertentu. 

b. Manfaat bagi Kodim 0621 Kabupaten Bogar, peningkatan kernampuan 

untuk rnernberi altematif pernecahan masalah ketika telah puma tugas. 

Karena itu, banyak manfaat yang dapat diperoleh bagi anggota 

Kodirn 0621 Kabupaten Bogar ketika mendapatkan pelatihan. Pelatihan 

tersebutpada akhimya dapat menjadi bekal bagi anggota ketika telah pensiun. 

Dengan adanya pelatihan tersebut maka secara tidak langsung dapat 

meningkatkan kemampuan anggota yang telah memasuki rnasa pensiun diluar 

bidaJ1g kemiliteran. Kamampuan inilah yang dapat menjadi bekal pada saat 

anggota telah pensiun. 

Ada lima tipe kepribadian dengan adanya masa pensiun ini menurut 

Satria (2009:4yaitu sebagai berikut: 
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1) Orang yang rna tang 

Tipe kepribadian ini adalah orang yang ketika tiba masanya untuk pensiun 

maka mereka akan menikmati dan menerima masa pensiun. Kepribadian 

ini akan timbul jika seseorang telah memiliki persiapan yang matang dalam 

menghadapi masa pensiun. 

2) Orang yang bersikap pas if 

Kepribadian semacam ini biasanya mereka menganggap bahwa masa 

pensiun adalah masa untuk bersantai dan tidak melakukan apapun. Mereka 

menganggap bahwa masa pensiun adalah masa tmtuk bersantai dan lepas 

dari tanggungjawab tertentu. 

3) Orang yang mempunyai defence kuat. 

Kendati masa pensiun bukanlah hal yang diharapkan namun bagi orang 

yang memiliki pertahanan kuat maka mereka tetap beraktivitas seperti 

biasa dan biasanya tidak cemas dalam menghadapi masa pensiun. 

4) Orang yang kecewa. 

Pada kondisi ini seseorang merasakan kekecewaan yang luar biasa karena 

telah pensiun. Mereka beranggapan bahwa mereka belum cukup mampu 

untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. 

5) Orang yang membenci dirinya sendiri. 

Ciri dari orang yang memiliki kepribadian ini adalalt adanya perasaan stres 

dan kecewa karena dirinya harus berhenti tmtuk bekerja, sementara mereka 

merasa belum mencapai apa yang diinginkan. 
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Pada dasarnya pelatihan dan program alih profesi yang dilakukan oleh 

Kodim 0621 Kabupaten Bogor merupakan suatu upaya untuk menciptakan 

kepribadian yang matang dan memiliki pertahanan yang kuat. Dengan adanya 

pelatihan dan program alih profesi maka anggota Kodim 0621 Kabupaten 

Bogor yang telah pensiun akan memiliki pribadi yang matang dan kuat. 

Safitri (20 13 :202) menyatakan jika ketika anggota organisasi yang 

telah memasuki masa pensiun telah memiliki kompetensi dan keterampilan 

maka pada saat pensiun nanti telah memiliki gambaran mengenai pekerjaan 

apa yang akan ditekuni nanti. Dengan demikian anggota Kodim 0621 

Kabupaten Bogor yang telah memasuki masa pensiun dapat memanfaatkan 

pelatihan yang dapat meningkatkan potensi yang dimiliki untuk bekal ketika 

pensiun nanti. Menurut Shon!Jadji sebagaimana dikutip o!eh Safitri 

(20 13: 196) kesiapan anggota organisasi dalam menghadapi pensiun 

ditentukan oleh keterampilan dan pelatihan. Jadi ketika anggota Kodim 0621 

Kabupaten Bogar yang telah memasuki masa pensiun telah memiliki 

keterampilan maka dengan sendirinya ia akan siap dalam menghadapi 

pensmn. 

Mengacu pendapat di atas, maka upaya yang dilakukan oleh Kodim 

0621 Kabupaten Bogar dengau mt:mberikan pelatihan bagi anggota yang telah 

pensiun merupakan tindakau yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

diluar kemampuan kemiliteran. Karena tindakan tersebut merupakan bt:uluk 

dari dukungan Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor kepada para 
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anggotanya. Dukungan semacam ini dapat menjadi salah satu bentuk 

kepedulian Kodim 0621 Kabupaten Bogor terhadap nasib para anggota yang 

te1ah puma tugas. Adanya dukungan ini maka anggota yang te1ah memasuki 

masa pensiun dapat memperoleh gambaran tentang apa yang harus dilakukan 

pada masa puma tugas nanti. 

Ditinjau dari teori kebutuhan, pelatihan yang diberikan kepada para 

anggota Kodim 0621 Kabupaten Bogor guna meningkatkan kemampuannya 

dalam menghadapi masa pensitm merupakan termasuk kebutuhan dasar atau 

basic needs. Bagi anggota yang telah memasuki masa pensiun maka akan 

timbul rasa kekbawatiran tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

keluarganya. Namun ketika ada jaminan untuk mendapatkan pekeJjaan 

dengan program alih profesi dengan menjadi pegawai di PT KAl dan 

pertamina misalnya, akan membuat para anggota lebih tenang dalam 

menghadapi pensiun. Sebagaimana menumt Abraham Maslow (Alwisol, 

2004:253) menerangkan lima tingkatan kebutuhan dasar manusia adalah 

sebagai berikut: 

a. Kebutuhan fisiologi, merupakan kebutuhan yang paling penting seperti 

kebutuhan akan makanan. Dominasi kebutuhan fisiologi ini relatif lebih 

tinggi dibanding dengan kebutuhan lain dan dengan demikian mtmcul 

kebutuhan-kebutuhan lain. 

b. Kebutuhan akan keselamatan bempa kebutuhan akan keamanan, kebutuhan 

akan kemantapan, kebutul1an akan keterganttmgan, kebutuhan akan 
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kebebasan dari rasa takut dan cemas, kebutuhan akan struktur, hukum, 

ketertiban dan sebagainya. 

c. Kebutuhan rasa memiliki dan rasa cinta, merupakan kebutuhan yang 

muncul setelah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keselamatan telah 

terpenuhi. Pada kehidupan nyata setiap orang pastilah membutuhkan rasa 

menyayangi dan disayangi dan untuk berkumpul dengan orang Jain. 

d. Kebutuhan akan harga diri. Semua orang dalam masyarakat mempunyai 

kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, 

mempunyai dasar yang kuat yang biasanya bermutu tinggi akan rasa 

hormat diri atau harga diri dan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan 

akan harga diri ini di bagi dalam dua tingkat berikut: 

I) Keinginan akan prestasi, akan kekuatan, unggul, dan kemampuan, 

percaya pada diri sendiri, kemerdekaan serta kebebasan. 

2) Hasrat akan nama baik atau gengsi dan harga diri, prestige, dominasi, 

status, ketenaran dan kemuliaan, pengakuan, perhatian dan lain 

sebagainya. 

e. Kebutuhan akan perwujudan diri berupa kecenderungan untuk 

mewujudkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dalam 

sebuah organisasi tempat dimana ia berada. 

Berdasarkan kelima tingkatan kebutuhan di atas maka dengan adanya · 

pelatihan dan program alih profesi bagi anggota yang puma tugas dapat 

memberikan semacam penenang ketika anggota dalam menghadapi pensiun. 
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Hal ini akan berbeda jika tidak ada pelatiban dan program alih profesi bagi 

anggota yang puma tugas, kemungkinan mereka akan merasakan 

kekhawatiran dalam mengbadapi pensiun. 

Tabapan dalam pensiun menurut Hakim (2007:99-100) adalab 

sebagai berikut: 

1) Tabap Pra pensiun 

Pada tabap ini pada umumnya dibagi dalam dua hal yaitu jangka pendek 

dan jangka panjang. Pada tabap ini biasanya organisasi menyiapkan 

program persiapan masa pensiun. 

2) Honeymoon 

Merupakan tahap dimana seseorang untuk pertamakalinya memasuki 

masa dimana ia benar-benar telab pensiun. Pada tahap ini biasanya 

seseorang yang pensiun menikmati kebebasan karena tidak lagi 

melakukan rutinitas sebagaimana pada saat berada dalam organisasi. 

3) Tabap tidak menyenangkan 

Dikatakan tidak menyenangkan terutama bagi yang memiliki jabatan 

tertentu sehingga ia merasakan post power syndrome. 

4) Tabap Reorientation 

Pada tabap ini seseorang yang telah pensiun akan mendapatkan aktivitas 

bam baik dalam kegiatan formal dan informal. Pada tabap ini juga 

seseorang yang pensiun akan mendapatkan peran barn dalam lingkungan 

yang barn pula. 
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5) Tahap Stabilitas 

Ketika seseorang telah benar-benar pensiun dan mendapatkan peran barn 

dalam lingkungannya maka ia akan menikmati peran barunya tersebut 

secara konsisten atau ajeg. 

6) Tahap Terminasi 

Pada tahap ini merupakan tahapan dimana seseorang yang pensiun benar

benar tidak mampu lagi melakukan kegiatan karena kondisi fisik yang 

Jemah. Kondisi ini tentunya berkaitan dengan kondisi fisik seseorang. 

Dengan melihat tahapan pensiun di atas maka pemberian pelatihan 

kepada anggota yang telah memasuki masa pensiun di Kodim 0621 

Kabupaten Bogor pada dasarnya dilakukan untuk menduktmg tahap pra 

pensiun. Pelatihan yang diberikan oleh Kodim 0621 Kabupaten Bogor pada 

dasarnya ditujukan untuk memberikan kesiapan bagi anggota Kodim 0621 

Kabupaten Bogor yang telah memasuki masa pensiun. 
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Berdasarkan rumusan permasalahan, hasil penelitian dan pembal1asan yang 

telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

I. Ada tiga peran yang dilakukan Kodim 0621 Kabupaten Bogar dalam 

mempersiapkan anggota yang memasuki masa pensiun yaitu sebagai berikut: 

a. Peran dalam Memotivasi 

Motivasi dari Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogar dilakukan 

untuk memberikan dorongan bagi anggota yang memasuki masa pensiun 

untuk mengikuti atau turut serta dalam kegiatan yang disiapkan untuk 

menghadapi pensiun. Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogar 

selalu memberikan dorongan dan dukungan bagi anggota yang telah 

memasuki masa pensiun untuk mengikuti program alih profesi yang pada 

intinya untuk memberikan bekal ketika sudah puma tugas. 

b. Peran dalam Mengembangkan 

Peran dari Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogar dalam 

mengembangkan adalal1 dengan memberikan pelatihan dan program alih 

profesi kepada para anggota Kodim 0621 Kabupaten Bogar yang telah 

memasuki masa pensiun. Pengembangan ini memiliki tujuan untuk bekal 
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ketika telah puma tugas. Melalui peran ini maka anggota Kodim 0621 

Kabupaten Bogor yang telah memasuki masa pensiun dapat memperoleh 

gambaran tentang apa yang harus dilakukan ketika telah pensiun nantinya. 

c. Peran dalam Mengendalikan 

Dalam peran mengendalikan maka Komandan Distrik Militer 0621 

Kabupaten Bogor melakukannya dengan menjalankan fungsinya sebagai 

leader. Dalam hal ini Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor 

memastikan agar anggota Kodim 0621 Kabupaten Bogor yang telah 

memasuki masa pensiun untuk turut serta dalam program alih profesi dan 

mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan. Sebagai pimpinan maka 

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor memiliki peranan untuk 

mengendalikan program persiapan masa pensitm dapat berjalan sebagaintana 

mestinya melalui fungsi instruksi. 

2. Upaya yang dilakukan oleh Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor 

dalam mempersiapkan anggota yang memasuki masa pensiun adalah dengan 

memastikan adanya pelatihan dan program alih profesi. Adanya pelatihan dan 

program alih profesi ini maka dapat meningkatkan kesiapan anggota Kodim 

0621 Kabupaten Bogor dalam menghadapi pensiun. Kesiapan ini disebabkan 

anggota Kodim 0621 Kabupaten Bogor telah memiliki keterampilan dalam 

bidang tertentu sehingga dapat menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan 

diluar bidang kemiliteran. Adanya program pelatihan dan program alih profesi 

maka dapat memperkuat tahapan pra pensiun. Melalui upaya ini juga dapat 
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membuat anggota memi!iki tingkat ketabanan dalam mengarungi kehidupan 

pada saat pensiun. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa 

saran yang dikemukakan sebagai beriknt: 

1. Peran dari Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dalam 

mempersiapkan anggota yang telab memasuki masa pensiun adalab dengan 

memberikan motivasi, mengembangkan dan mengendalikan. Guna memperkuat 

peran ini maka penling bagi pimpinan untuk menggunal'an teknik yang 

disesuaikan dengan bakat dan minat dari anggota yang telab memasuki masa 

pensiun. 

2. Upaya yang dilakukan oleh Kodim 0621 Kabupaten Bogor dalam 

mempersiapkan anggota yang memasuki masa pensitm adalah Kodim 0621 

Kabupaten Bogor adalab dengan memberikan pelatihan dan program alih 

profesi. Walaupun program ini sejatinya untuk semua anggota namun ada 

baiknya jika program ini hanya dikhususkan bagi anggota yang memasuki masa 

pensiun saja. Jadi dengan difokuskan hanya bagi anggota yang memasuki masa 

pensiun maka anggota dapat ikut program dengan fokus. 

3. Bagi penelitian selanjutnya penyusun menyaraukan agar melakukan penelitian 

secara kuantitatif, sehingga dapat melibatkan lebih banyak anggota yang telal1 

memasuki masa pensiun. Penyusun menyarankan untuk melakukan secara 
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kuantiatif pengaruh dukungan ternan dan kepemimpinan terhadap kesiapan 

menghadapi masa pensiun. 
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Lampiran I Panduan Wawancara Dengan Pihak Dandim 0621 Kabupaten 

Bogor 

Nama 

Umur 

Alamat 

Lama bertugas: 

1. Apa yang bapak lakukan untuk mempersiapkan anggota yang akan pensiun? 

2. Bagaimana cara bapak memberikan motivasi anggota sudah memasuki masa 

pensiun? 

3. Kegiatan seperti apa yang dilakukan agar anggota yang memasuki masa pensiun 

tetap dapat bekeij a seperti biasanya? 

4. Apakah anggota sudah memasuki masa pensiun, mendapat perlakukan khusus atau 

sama saja dengan auggota lain? 

5. Dukungan seperti apa yang bapak berikan kepada anggota yang memasuki masa 

pensiun? 

6. Upaya apa yang dilakukan oleh bapak untuk mempersiapkan anggota yang 

memasuki masa pensiun di Kabupaten Bogor tetap baik? 

7. Apa ada program yang telah disusun khusus bagi anggota yang memasuki masa 

pensiun? 

8. Jaminan apa yang diberikan kepada anggota yang telah menyelesaikan tugasnya? 

9. Apakah anggota yang telah menyelesaikan tugasnya, telah dijamin kehidupaonya 

(pekerjaannya)? 

10. Adakah pelatihan yang diselenggarakan bagi anggota yang telah memasuki masa 

pensiun? 
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Lampiran II Panduan Wawancara Untuk Kepala Bidang Personel Kodim 0621 
Kabupaten Bogor 

Nama 

Umur 

Alamat 

Lama bertugas: 

1. Ada berapajumlah anggota yang telah memasuki masa pensiun? 

2. Bagaimana kondisi anggota yang telah memasuki masa pensiun? 

3. Apa yang dilakukan Bidang Personel Kodim 0621 untuk menyiapkan anggota 

yang telah memasuki masa pensiun? 

4. Adakah program khusus yang telah disusun untuk anggota yang telah memasuki 

masa pensiun? 

5. Bagaimana peran dandim dalam memotivasi anggota yang telah memasuki masa 

pensiun? 

6. Adakah pelatihan yang diberikan khusus kepada anggota yang telah memasuki 

masa pensitm? 

7. Apakah anggota yang telah puma tugas dijamin pekerjaaunya? 

8. Kemana anggota yang telah puma tugas biasanya bekerja? 
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Lampiran III Panduan Wawancara Untuk Anggota yang Memasuki Masa 
Pension 

Nama 

Umur 

Alamat 

Lama bertugas 

Perkiraan pensiun 

1. Apa yang bapak rasakan karena sebentar lagi mau pensiun? 

2. Apakah bapak masih tetap semangat dalam bekeija, walaupun sudah akan 

pensiun? 

3. Apakah Dandim selalu memberikan motivasi kepada bapak dalam bekeija? 

4. Apakah mendapat perlakukan khusus karena sudah memasuki masa pensiun? 

5. Apakah ternan-ternan kesatuan tetap mendukung bapak dalam bekerja? 

6. Apakah ada semacam pelatihan yang diberikan Kodim 0621 kepada anggota 

yang akan pensiun? 

7. Kira-kira apa yang akan bapak lakukan setelah pensiun? 

8. Apakah bapak sudah memiliki gambaran setelah pensiun mau bekerja 

dimana? 
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Lampiran IV Hasil wawancara dengan Pihak Dandim 0621 Kabnpaten Bogor 

Nama : Letkol Inf. Fransisco SE 

Umur :39 Tahun 

Alamat : Dikodim 0621 Bogor jln Tegar beriman Kec Cibinong Kab Bogor 

Lama bertugas: 18 Tahun 

Penulis Baik saya akan wawancara kepada dandim 0621 Kab 
Bogor, saya Letkol Inf Tamimi Hendra Kesuma, yang 
pertama saya sampaikan kepada pak dandim. Pak 
dandim sebutkan namanya siapa 

Responden Nama saya Letkol In£ Fransisco SE 
Penulis Umur berapa pak 
Responden 39tahun 
Penulis Alamatpak 
Responden Dikodim 0621 Bogor jln Tegar beriman Kec Cibinong 

KabBogor 
Penulis Oh ya, bapak dandim bertugas di kodim ini sudah 

berapa tahun pak? 
Responden Kalau di kodim ini saya sudah beJjalan 6 bulan 
Penulis Kalau berdinas di militer sudah berapa tahun? 
Responden Kalau dari masa saya masuk militer kurang lebih 18 

tahun .. 
Penulis Begini pak dandim, saya mau menanyakan pak dandim, 

biasanya kalau anggota sudah memasuki masa pensiun 
ada persiapan yang dilakukan apa itu? 

Responden Saya memberikan motivasi kepada anggota saya, yang 
akan melaksanakan masa-masa pensmn dan 
memberikan semangat agar anggota mempunyru 
penampilan keJja yang baik selama berdinas di kodim 
ill! 

Penulis Dagaimana cara pak dandim memberikan motivasi ini, 
sehingga anggota yang sudah memasuki masa pensiun 
itu percaya dirinya tinggi 

Responden Saya memberikan pengaral1an kepada anggota yang 
memasuki masa pensiun rajin lllltuk melaksanakan olah 
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raga dan melaksanakan kegiatan yang positif. 

Penulis Y a, kegiatan seperti apa pak yang dilakukan agar 
anggota yang memasuki masa pensiun itu tetap dapat 
bekeij a seperti biasanya 

Responden Saya selalu memberikan kesempatan untuk mengikuti 
pelatihan kepada anggota say a penyuluhan dan 
penataran dan keterampilan dan bidang pertanian, 
perikanan, petemakan dan keterampilan lain yang sering 
dilakukan oleh program Pemda 

Penulis Apakah anggota sudah memasuki masa pensiun 
mendapat perlakukan khusus atau sama saja dengan 
anggota yang lain? 

Responden Iya, karena statusnya sudah pensiun tentunya sudah 
tidak aktif lagi dan tidak dibebankan tugas di satuan 
kodim, sehingga anggota dapat mengembangkan potensi 
yang ada. 

Penulis Oh .. ya, dukungan seperti apa yang pak dandim berikan 
kepada anggota yang memasuki masa pensiun 

Responden Saya memberikan dukungan kepada mereka yang 
pensmn dengan memberikan kesempatan yang 
memasuki MPP pada program trasmigrasi AD, alih 
profesi sebagai security di pertamina dan pt KA1 atau 
kereta api 

Penulis Upaya apa yang dilakukan pak dan dim untuk 
menyiapkan agr anggota yang memasuki masa pensiun? 

Responden Saya memberikan support dan motivasi kepada anggota 
yang memasuki masa pensiun, bahwa dimasa pensiun 
ini hanya beralih status saja, yang awalnya menjadi 
anggota militer sekarang menjadi warga sipil, tetapi 
dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari masih tetap 
sama dan selalu menjaga kesehatan serta rajin berolal1 
raga 

Penulis Apa ada program yang disusun khusus kepada anggota 
yang telah memasuki masa pensiun? 

Responden Tidak ada 
Penulis Jaminan apa yang diberikan kepada anggota yang telah 

menyelesaikan tugasnya? 
Responden Saya memberikan jaminan kepada anggota yang telah 

menyelesaikan tugas yang mendapatkan dana ASABRI 
simpanan koperasi dan Dana TWP 

Penulis Apakah anggota yang telah melaksanakan tugasnya 
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telah dijamin kehidupannya pak dandim? 
Respond en Anggota yang telah menyelesaikan tugasnya telah 

dijamin kehidupan karena sudah mendapatkan dana 
pensiun yang diambil setiap bulan sekali 

Penulis Adakah pelatihan yang selenggarakan bagi anggota 
yang telah memasuki masa pensiun ini pak dandim? 

Responden Ada, pelatihan yang diselenggarakan bagi anggota yang 
telah memasuki masa pensiun, mengenai pertanian, 
perternakan, pembekalan dan menjahit. 

Penulis Terimakasih pak dandim atas wawancara kita hari ini 
semoga sukses 
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Lampiran V Hasil wawancara dengan Bidang Personel Kodim 0621 Kabupaten 
Bogor 

Nama : Khoiruddin 

Umur :56 Tabun 

Alamat : Dikodim 0621 Bogor J1n Tegar beriman Kec Cibinong Kab Bogor 

Lama bertugas: 36 Tabun 

Penulis Wawancara dengan kepala bidang persone1 kodirn 0621, 
say a yang akan rnewawancarai nama Tamimi Hendra 
Kesuma, pangkat Letkollnf akan menanyakan yang pertama 
kepada pasipers namanya siapa? 

Responden Nama Kapten lnf Khoiruddin, umur 56 tabun berdinas di 
kodim 0621 Kab Bogor 

Penulis Bapak lama bertugas sebagai pasipers berapa tabun? 
Responden Saya sebagai pasipers baru 4 bulan ini jalan komandan, 

tetapi selama dinas di TNl kurang lebih 36 tahtm .. 
Penulis Baik, ada berapa jumlab anggota yang telab memasuki masa 

pensiun di Kodim 0621 Kab Bogor? 
Responden Untuk periode juli 2017 ini kornandan ada 51 personel 

terdiri dari 50 anggota TNl satu personel PNS 
Penulis Bagaimana menurut pasipers kondisi anggota yang telab 

memasuki masa pensiun? 
Responden Secara urnum di Kab Bogor, rnereka yang memasuki masa 

pensiun melakukan tugas masih relatif bersemangat, dan 
berdedikasi tinggi 

Penulis Apa yang bapak lakukan di bidang personel di kodim 0621 
Kab Bogor ini agar anggota yang memasuki masa pensiun 
ini tetap dapat melakukan tugas dengan baik. 

Responden Kami melaksanakan kebersamaan dalam bekerja termasuk 
meningkatkan dedikasi mereka supaya tetap baik, setiap 
anggota yang melaksanakan mas a pensiOn komandan 
mengadakan acara pelepasan memberikan penghargaan dan 
tali asih sebagai bukti kebersamaan 

Penulis Apakah ada program khusus yang telab disusun oleh kodim 
ini untuk anggota yang telab memasuki masa pensitm? 

Responden Program kalau secara klmsus, dikhususkan untuk yang 
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memasuki masa pensiun ini tidak ada komandan, karena 
jauh-jauh hari kami mengingatkan kepada mereka sebelum 
memasuki masa pensiun bahwa nanti pada akhimya supaya 
dia bisa mandiri, jadi program tmtuk khusus tidak ada 

Penulis Bagaimana peran dandim dalam memotivasi anggota yang 
telah memasuki masa pensiun? 

Responden Beliau dandim ini selalu memberikan support kemudian 
dalam setiap ada event kegiatan diundang untuk hadir 
melakukan silaturahmi dengan kita 

Penulis Iya, adakah pelatihan pelatihan yang diberikan khusus 
kepada anggota yang telah memasuki masa pensiun ini 
selama di Kodim? 

Respond en Dikodim dalam setiap kegiatan program ada diisi dalam 
bidang-bidang juga dicantumkan ada pelatihan petemakan, 
pertanian dan itu tmtuk bekal mereka kedepan 

Penulis Ya, apakah anggota yang telah puma tugas itu dijamin 
pekerjaannya? 

Responden Kalan dijamin tidak, tapi mereka sudah disiapkan untuk 
tetap tidak tergantung kepada hal yang lain tetapi mereka 
sudah mandiri 

Penulis Kernan a anggota yang telah puma tugas itu biasanya 
bekeJja? 

Responden Selama ini dengan ilmu yang dimiliki banyak mereka di 
arahkan sebagai security diberbagai perusahaan kemudian 
selama bekeJjasama dengan PT KAI kemudian dengan 
Pertarnina sampai hari ini masih beJjalan, dan kebetulan dari 
mantan Dandim kita ini ada yang bekerja disana 

Penulis Y a baik, mungkin untuk sementara begitu dulu ya pak 
Khoirudin, terimakasih alas informasinya demikian 
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Lampiran VI Hasil wawancara dengan Personel Kodim 0621 Kabupaten Bogor 
yang Memasuki Masa Pensiun 

Nama : Bapak Lismanto 

Umur :52 tahun 

Alamat : Rt 3 Rw 2 Kel Sukahati Kec cibonong Kab Bogor 

Lama bertugas:32 tahun 

Penulis Saya akan mewawancarai anggota kodim 0261 Kab bogor, 
namanya siapa pak? 

Responden Staf, pembantu Letnan Satu, Lismanto 
Penulis Umur 
Responden 52 tahun 
Penulis Alamat 
Responden Rt 3 Rw2 Kel Sukahati Kec cibonong Kab Bogor 
Penulis Pak lis sudah lama bertugas berapa tahun 
Responden Siap 32 tahun 
Penulis Perkiraan pensiun kapan pak? 
Responden 3 Juli 2018 
Penulis Nah, ini pak lismanto saya akan menanyakan beberapa hal 

ini pak 
Penulis Apa sih, yang bapak rasakan ini karena sebentar lagi mau 

pensiun? 
Responden Siap yang dirasakan sebentar lagi mau pensmn saya 

alhamdulillah dapat melaksanakan tugas kurang lebih 32 
tahtm dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sehat, 
karena banyak ternan-ternan yang tidak menyelesaikan 
dengan baik karena mungkin droup out atau sakit atau 
kecelakaan. Saya syukuri Alhmdulillah saya pensiun dalam 
keadaan sehat kembali kemasyarakatjuga dengan sehat 

Penulis Ini pak, apakah bapak masih tetap semangat dalam bekerja 
walaupun sudah akan pensiun? 

Responden Siap, alhamdulillah karen a say a dalam keadaan sehat 
sehingga saya hams tetap semangat 

Penulis Ini apakah pak dandim selalu memberikan motivasi kepada 
bapak dalam bekerja? 

Responden Siap, memberi semangat karena petunjuknya kita bisa 
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rnenyelesaikan tugas dengan baik, kornandan rnengucapkan 
terimakasih dan bisa kernbali lagi ke rnasyarakat dengan 
baik, begitu 

Penulis Apakah bapak rnendapat perlakuan khusus karena sudah 
rnau pension? 

Responden Siap, tidak ada, biasa-biasa saja yang d1berikan kepada saya 
pernbinaan keseharian sebagai prajurit. 

Penulis Apakah ternan-ternan bapak di kesatuan tetap rnendukung 
dalam bekerja? 

Responden Siap, rnendukung karena saya keseharian dengan ternan-
ternan bisa rnelaksanakan tugas dengan baik dan kornpak 

Penulis Apakah ada semacam pelatihan yang diberikan kodim 0621 
Kab b()gor ini kepada anggota_yang akan pensiun? 

Responden Siap untuk saya kebetulan tidak ada tapi bagi ternan - ternan 
yang lain ada pembinaan, seperti pertanian, petemakan. 
Namun kebetulan waktu itu saya sudah tidak kebagian waktu 
dan istilahnya kesernpatan sehingga say a syukuri saJa 
rnenggunakan keterampilan yang saya rniliki. 

Penulis Kira-kira apa yang akan bapak lakukan ini setelah pension? 
Responden Siap, yang saya lakukan nanti Insya Allah kalau Tuban 

rnasih rnenghendaki dengan keadaan jasmani dan rohani 
tetap sehat saya tetap masili menginginkan mengabdikan 
kepada masyarakat dengan mencalonkan kepala desa di 
tempat kelahiran saya, karena saya ingin beribadah dengan 
cara sosial seperti itu 

Penulis Apakah bapak sudah memiliki gambaran setelah pensitm 
mau bekerja dimana, selain tadi mau mencalonkan diri ya. 
Ada lagi cita-cita yang lain? 

Responden Siap, sementara sisa hidup saya akan saya serahkan kepada 
masyarakat, ya itu tadi apabila masyarakat menghendaki 
saya untuk menjadi kepala desa akan saya laksanakan sesuai 
dengan mandat masyarakat. 

Penulis Y a bapak, terimakasih bapak atas wawancara kita semoga 
sukses di lain waktu lain kesempatan bapak, selama bapak 
melaksanakan kegiatan sebelum pensitrn. 
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Nama : Bapak Miswadi 

Umur :52 tahun 

Alamat : n a! falah Rt 05 rw 10 harapan jaya 

Lama bertugas: 31 tahun 

Penulis Saya akan mewawancarai anggota yang akan pensiun, kodim 
0621 Kab bogor, baik pak namanya siapa pak? 

Responden Miswadi 
Penulis Bapak pangkatnya apa 
Responden Pembantu Letnan Satu 
Penulis Umur berapa pak 
Responden 52 
Penulis Untuk alamat bapak 
Responden n Al Fa1ah Rt 05 RW 10 Harapan Jaya 
Pemilis Y a, Pak Miswadi ini lama bertugas sudah berapa tahuu pak 
Responden 31 Tahun 
Penulis Pak Miswadi untuk perkiraan pensiun kapan 
Penulis 1 April2018 
Penulis Ini pak, miswadi saya akan menanyakan bagaimana yang 

bapak rasakan karena sebentar lagi mau pensiun? 
Responden Kami, merasa kehilangan ternan dekat atau temen bercanda 

dalam melaksanakan tugas. 
Penulis Apakah bapak masih tetap semangat dalam bekerja 

walaupun sudah man pensiun. 
Responden Masih, saya tetap semangat walauptm sudah menjelang MPP 
Penulis Apakah dandim selah! memberikan motivasi kepada bapak 

dalam bekerja? 
Responden Iya, dandim selalu memberikan motivasi dan semangat 

dalam bekerja 
Penulis Apakah pak Miswadi mendapat perlakuan khusus karena 

sudah memasuki masa pensiun 
Responden Tidak ada, kita tetap beke.Ija seperti jadwal yang telah 

ditentukan dari komando atas 
Penulis Apakah, teman-teman kesatuan tetap mendukung bapak 

dalam bekerja 
Responden Masih 
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Penulis Mendukungnya dalam bentuk apa ya pak? 
Responden Semangat dalam menghadapi MPP 
Penulis Ooh ya, terns semangat mendukung MPP pembuktian 

dilapangan bagaimana, mereka mengasih semangatnya 
bagaimana? 

Responden Ya kasih spirit, karena dinas mungkin didalam organisasi 
teknis sekarang ini kita sudah berpisah ya tapi secara pribadi 
masih berhubungan secara individu 

Penulis Apakah ada semacam pelatihan yang diberikan Kodim 0621 
Kab Bogor pada anggota yang akan pensiun? 

Responden Ada, itu secara bertahap jadi ada pelatihan yang diberikan 
anggota kodim 0621 kab Bogor tapi kodim mengarahkan 
untuk yang mau mengikuti atau pindah alih profesi 
contohnya PT KAI, pertamina, maupun penyuluhan tentang 
penyuluhan pertanian dan trasmigrasi 

Penulis Kira-kira apa yang bapak Miswadi lakukan setelah pensiun? 
Responden Ya intinya saya pribadi memperbanyak ibadah untuk 

mendekatkan kepada Allah SWT, dalam melaksanakan 
kehidupan sehari- hari 

Penulis Bapak sudah memiliki gambaran setelah pens1un mau 
bekerja dimana ini? 

Responden Sementara, mau santai dulu 
Penulis Tapi kalau ada pekerjaan mau bekerja juga? 
Responden Insya Allah mau 
Penulis Baik bapak terima kasili pak 
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rnaka dari itu saya selalu sernangat dalam bekeija dengan 
ikhlas. 

Penulis Apakah bapak, rnendapatkan perlakuan khusus pak gurnilar 
ini karena sudah rnernasuki rnasa pensiun. 

Responden Siap, sampai saat ini tidak ada perlakuan khusus kepada 
anggota yang akan pensiun dan saya rnendapat rnotivasi 
serta sernangat dari rekan-rekan keija yang baik atasan 
rnaupun yunior-yunior saya 

Penulis Apakah ternan-ternan dari pak gumilar di kesatuan tetap 
rnendukung pak gumilar dalam bekerja? 

Responden Siap, tentu ternan-ternan kesatuan saya tetap rnendukung 
dalam kerja saya, bahkan ternan-ternan saya rnerasa salut 
saya sebentar Jagi rnau pensilm tapi bekerja dengan 
sernangat 

Penulis Apakah ada sernacam pelatihan yang diberikan kodim 0621 
Kab Bogor ini kepada anggotanya yang akan pensiun? 

Responden Siap, Sarnpai saat ini belurn ada pelatihan kepada anggota 
yang akan pensiun, namun untuk latihan terprogram seperti 
UTP, UTJ tetap dilaksanakan sesuai program rneskipun saya 
akan pensiun 

Penulis UTP, UTJ itu apa singkatan 
Responden UTP uji terampil perorangan, UTJ (uji terarnpil Jabatan) 
Penulis Kira-kira apa yang akan bapak lakukan setelah pensiun? 
Respondeu Siap, saya akan lebih fokus khususnya kepada keluarga dan 

rnendekatkan diri kepada Allah SWT sernoga keluarga karni 
diberi kesehatan keselamatan dunia dan akhirat serta 
rnernberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak saya 

Penulis Apakah bapak sudal1 rnerniliki garnbaran setelah pensiun 
rnau bekerja dimana? 

Responden Siap, untuk saya saat. ini saya belurn ada gambaran untuk 
bekeija, tetapi kalau ada seorang pengusal1a yang 
rnembutuhkan tenaga saya, saya siap untuk bekeija 

Penulis Baik pak, nah ini pak gumilar mungkin cukup sekian 
wawancara kita saya ucapkan terirnakasih kepada bapak atas 
apa yang telah disampaikan 

Responden Siap komandan, selamat siang 
Penulis Selamat siang 
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Nama : Ahmad Suudi 

Umur :52 tahun 

Alamat : Blok Srempet Rt 05 Rw 08 kelurahan Nanggewer Kec Cibinong Kab 

Bogar 

Lama bertugas:31 tahun 

Penulis Wawancara dengan anggota kodim 0621 Kab bogor yang 
pertama. Baik bapak saya menanyakan dengan bapak, Siapa 
namanya pak 

Responden Ahmad Suudi 
Penulis Pangkatnya apa pak 
Responden Pembantu Letnan Dua 

Umumya berapa pak 
52 Tahun 

Penulis Untuk alamatnya dimana pak 
Responden Blok srempet Rt 05 Rw 08 kelurahan Nanggewer Kec 

Cibinong Kab Bogar 
Penulis Pak ahmad ini sudah bertugas berapa lama pak 
Responden Siap 3 I talmn -

Penulis Terns untuk pak Ahmad ini perkiraan pensiun kapan pak? 
Responden Tanggal 1 Januari 2019 
Penulis Ini pak, ada yang mau saya tanyakan kepada pak ahmad ini. 

Apa yang bapak rasakan karena sebentar Iagi mau pensitm 
ini? 

Responden Yang saya rasakan yang biasa berkumpul dg ternan ya saya 
akan merasa kehilangan ternan 

Penulis Ada yang lain mungkin pak? 
Responden Ya mungkin hanya itu saja, kita bercanda kegiatan bersama 

jadi tidak ada lagi 
Penulis Apakah bapak masih semangat dalam bekeJja walaupun 

akan pensiun 
Responden Masih, saya kan tetap semangat walaupun sudah mau MPP 

belum pensiun? 
Penulis Kenapa masih semangat gih1 pak? Ada perasaan apa bapak 

masih semangat? 
. 
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Responden Y a karen a say a bekeij a itu menikmati pekeijaan saya dan 
dandim selalu memotivasi untuk selalu semangat 

Penulis Apakah dandim selalu memberikan motivasi bapak dalam 
bekerja 

Responden Siap, ya selalu memotivasi 
Penulis Apakal1 bapak mendapat perlakuan khusus karena sudah 

memasuki masa pensiun? 
Responden Tidak, kita tetap dinas seperti biasa sesuai yang dijadwalkan 

dari komando atas 
Penulis Apakah ternan-ternan kesatuan tetap mendukung bapak 

dalam bekerja? 
Responden Siap masih 
Penulis Dukungannya dalam bentuk apa pak ya 
Responden Ketjasama, kita selalu bekeijasama dalam suka dan duka 

selalu bersama 
Penulis Apakah ada semacam pelatihan yang diberikan kodim 0621 

kab Bogor kepada anggota yang akan pensiun? 
Responden Setahu saya kalau untuk kodim tidak ada yang diberikan, 

tapi kodim mengarahkan untuk mengikuti, yang pertama 
mengikuti alih profesi yaitu yang pada tahun berapa saya 
sendiri lupa untuk bekerja di KAl dan yang barn untuk tes ke 
pertamina yang berminat kodim hanya mengarahkan. Yang 
kedua dengan adanya penyuluhan pengarahan dari kodim 
untuk mengikuti penyuluhan ten tang pertanian dan 
transmigrasi waktu itu dari Mabes TNI juga turun untuk 
transmigrasi tetapi pak Kodim mengirimkan beberapa orang 

Penulis Kira-kira apa yang akan bapak lakukan setelah pensiun? 
Responden Siap, memperbanyak ibadal1 untuk mendekatkan diri kepada 

Allah SWT 
Penulis Mungkin ada lagi, kira-kira apa yang akan bapak lakukan 

setelah pensiun 
Responden Siap, sementara belnm ya, karena kitakan usia snda!J 

semakin hm insyaAllah lebil1 mendekatkan diri kepada Alla!J 

Penulis Apakal1 bapak suda!J memiliki gambaran untuk bekerja 
dimana setelal1 pensiun? 

Responden Siap, belum 
Penulis Baik terimakasih pak Ahmad atas lnformasinya. 
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Nama : Baharudin 

Umur :52 tahun 

Alamat : Blok srempet Rt 05 Rw 08 kelurahan Nanggewer Kec Cibinong Kab 

Bogor 

Lama bertugas: 34 tahun 

Penulis Wawancara dengan anggota kodim 0621 Kab bogor. Baik 
bapak saya menanyakan bapak, Bapak namanya siapa 

Responden Baharudin 
Penulis Pangkatnya apa pak 
~_?nden Pembantu Letnan Dua 
f-----------+~U;o:m::;l~nnya !Jc::cer:.:a=p:a-"p:::ak::_ _____________ --1 

Penulis 
Responden 
Penulis 
Responden 
Penulis 
Responden 
Penulis 

Responden 

Penulis 

Responden 
Penulis 
Responden 
Penulis 

Responden 

Penulis 

52 Tahun 
Alamat sekarang dimana pak 
Perum Kodim Kabupaten, di Sukahati Cibinong 
Lama bertugas pak 
Siap 34 tahun 
Perkiraan pensiun kapan pak? 
Tanggal 1 Agustus 2018 
Pak baharudin ini ada yang saya tanyakan ini. Apa yang 
bapak rasakan karena sebentar lagi man pensiun? 
Y a, Alhamdulillah telah dapat melaksanakan sebagai 
anggota TNl dengan baik sampai selesai, sampai akhir masa 
din as 
Ini pak Baharudin masih tetap semangat dalam bekeija 
walaupun sudah akan pensiun 
Albamdulillah masih tetap seman_gat 
Bentuk semangatnya bagaimana ini pak? 
Y a, rasanya saya masih ten tara kemarin 
Apakah dandim selalu memberikan motivasi kepada pak 
baharudin dalam bekeija? 
Siap, dandim selama m1 memang selalu memberikan 
motivasi terutama pada jam tertentu bulan 
Apakah bapak mendapatkan perlakuan kbusus, karena sudal1 
memasuki masa pensiun? 
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Responden Selama ini biasa-biasa saja sarna dengan rekan-rekan yang 
Jain dalam melaksanakan tugas tidak ada perlakuan khusus 
atau diistimewakan 

Penulis Apakah ternan-ternan kesatuan tetap mendukung bapak 
dalarn bekerja? 

Responden Siap, selarna ini yang saya rasakan tetap mendukung. 
Penulis Dalam bentuknya apa ya pak ya, mendukungnya mereka 

ternan-ternan bapak yang masih lama dinas ini 
Responden Siap, maksudnya rnasih sarna-sarna keija saling 

rnemberikan sernangat 
Penulis Apakal1 ada pak semacarn latihan, untuk pak ballarudin 

dengan ternan-ternan yang Jain yang diberikan oleh kodim 
0621 Kab Bogor ini kepada anggota2 yang akan pensiun 
pak? 

Respond en Setahu saya mernang ada, tapi untuk saya pnbadi tidak ada, 
saya juga disini pemall memegang keterampilan khusus 
seperti cukur, alat tukang segala macam 

Penulis Berarti itulall pelatihan-pelatilian yang sudah punya itulall 
yang nantinya akan dikembangkan sete1all bapak pensiun 

Responden Siap 
Penulis Kira-kira yang akan bapak lakukan setelall _])ensiun apa pak? 
Responden Kalan say a duduk dirumall saja, saya tetap berusalla 

walaupun dibidang Jain dimasyarakat itu untuk ikut andil, 
terutama untuk kepentingan saya dan keluarga 

Penulis Apakall bapak sudall rnemiliki gambaran setelah pensitm 
man bekeija dimana? 

Respond en Selama ini kalau untuk kedepan rencana barn memang 
behun ada, kita jalanin yang sudalt ada 

Penulis Yang sudall apa ya pak? 
Responden Selama ini kalau ikut jalan dengan rekan-rekan kan sudah 

ada 
Penulis Misalnya bapak yang sudall punyak kealllian tukang yang 

berarti ya tukang kerjanya 
responden Y a kalau dulu saya pemall 
Penulis Berarti keterampilan-keterampilan bapak akan 

dikembangkan sete!al1 pensiun 
Penulis Yang mtmgkin ini yang perlu ditanyakan pak, semoga 

bertemu lagi dan semoga sukses 

43426.pdf


	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	123_Page_48
	123_Page_49
	123_Page_50
	123_Page_51
	123_Page_52
	123_Page_53
	456



