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 Partisipasi pelaksanaan bela negara berkaitan dengan peran serta seorang warganegara 
dalam memberikan kontribusinya untuk keperluan bela negara yang dilandasi atas jiwa 
kecintaanya kepada tanah air Indonesia demi bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan 
UUD 1945. Pemuda Pancasila Kota Tegal merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang 
paling militan di Kota Tegal dan sebagai wahana bentuk apresiasi diri dalam upaya bela negara 
melalui kegiatan-kegiatan keorganisasiannya. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Nilai-nilai apa sajakah yang 
dikembangkan dalam pelaksanaan bela negara oleh Pemuda Pancasila Kota Tegal kepada 
anggotanya? (2) Bagaimanakah bentuk partisipasi anggota Pemuda Pancasila Kota Tegal dalam 
upaya bela negara?. Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui nilai-nilai yang dikembangkan 
dalam pelaksanaan bela negara oleh Pemuda Pancasila Kota Tegal kepada anggotanya. (2) Untuk 
mengetahui bentuk partisipasi anggota Pemuda Pancasila Kota Tegal dalam upaya bela negara. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu perbandingan antara teori dan kenyataan yang 
disusun secara sistematis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi teknik wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan dianalsis melalui: 
1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) simpulan. 

Penelitian ini telah memperoleh hasil sebagai berikut: 1) Nilai-nilai yang dikembangkan 
dalam pelaksanaan bela negara oleh Pemuda Pancasila Kota Tegal kepada anggotanya telah 
tercermin dalam aktivitas keseharian dari para anggota di dalam berorganisasi, di mana mereka 
mengembangkannya dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian. 2) Bentuk partisipasi anggota 
Pemuda Pancasila Kota Tegal dalam upaya bela negara telah diamalkannya melalui kegiatan-
kegiatan keorganisasian, diantaranya yaitu penyediaan jasa pengaturan keamanan dan ketertiban 
dalam sebuah acara, melaksanakan kegiatan donor darah, melaksanakan kegiatan bakti sosial, 
melaksanakan kegiatan kerja bakti masal dan penanaman pohon, mengikuti upacara hari besar 
nasional Indonesia, mengelola lahan parkir se Kota Tegal, pemantauan jalannya demo di Kota 
Tegal, mengadakan diklat mengenai bahaya narkoba dan wawasan kebangsaan, serta 
mengadakan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) 
Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pelaksanaan bela negara oleh Pemuda Pancasila Kota 
Tegal kepada anggotanya telah berlangsung dengan sangat baik selama ini. Hal tersebut 
tercermin dalam aktivitas keseharian berorganisasi, serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 
keorganisasiannya. Mereka selalu senantiasa mengamalkannya dengan penuh kesadaran. (2) 
Bentuk partisipasi anggota Pemuda Pancasila Kota Tegal dalam upaya bela negara sangat luas 
dan komplek. Bentuk partisipasi tersebut sangat nyata diterapkan dalam kegiatan-kegiatan 
keorganisasiannya, antara lain yaitu dalam bentuk kegiatan penyediaan jasa pengaturan 
keamanan dan ketertiban (Pengepaman), kegiatan donor darah, kegiatan bakti sosial, kegiatan 
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Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), kegiatan penyuluhan narkoba dan wawasan 
kebangsaan, kegiatan kerja bakti masal dan penanaman pohon, kegiatan mengikuti upacara hari-
hari besar nasional Indonesia, serta kegiatan penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan 
anggota Pemuda Pancasila Kota Tegal telah mencerminkan sebuah upaya-upaya dalam 
pelaksanaan bela negara melalui bentuk-bentuk kegiatan keorganisasiannya. (3) Dengan adanya 
kegiatan-kegiatan para anggota Pemuda Pemuda Pancasila Kota Tegal tersebut, secara langsung 
telah memberikan kontribusi dalam hal upaya bela negara. Seseorang dapat berpartisipasi aktif 
dalam upaya bela negara melalui keikutsertaan diri dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian 
Pemuda Pancasila Kota Tegal. Saran dalam penelitian ini adalah (1) Perlu adanya pembekalan 
tentang visi dan misi, program kerja, hak dan kewajiban, dan AD/ART terhadap segenap 
anggotanya, supaya anggota dapat lebih paham dan mengerti mengenai arah dan tujuan yang 
diharapkan dari organisasi. (2) Para anggota sebaiknya diberikan kepelatihan tentang bela negara 
yang sebenarnya secara menyeluruh, guna meningkatkan kinerja para anggota dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan keorganisasiannya. (3) Sebaiknya perlu diadakan pertemuan 
rutin minimal sebulan sekali antara seluruh anggota dengan seluruh pengurus, supaya terbentuk 
sebuah musyawarah diskusi yang transparansi demi perkembangan kegiatan Pemuda Pancasila 
Kota Tegal untuk kedepannya. (4) Perlu adanya sebuah pembentukan karakter keorganisasian 
yang lebih menunjukan kemilitansiannya lagi dalam diri para anggota dan pengurus Pemuda 
Pancasila Kota Tegal yang mencerminkan jiwa Pancasilais dan nilai bela negara melalui 
kepelatihan rutin. (5) Sebaiknya apabila setiap pelaksanaan kegiatan yang mana di situ ada 
keterlibatan langsung para anggota, minimal anggota diwajibkan menggunakan artibut kebesaran 
organisasi walaupun cuma sekedar logonya saja, supaya masyarakat umum dapat lebih paham 
bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemuda Pancasila Kota Tegal. 
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