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Dalam era demokrasi saat ini dimana semua instansi termasuk TNI dituntut untuk 
melakukan reposisi ataupun reformasi internal yang di tandai dengan adanya reformasi yang 
dilakukan oleh TNI baik di internal TNI maupun diluar institusi TNI menarik peneliti untuk 
melihat lebih dalam tentang peran serta reposisi TNI dalam politik di Indonesia terlebih 
ditekankan pada kasus reformasi gelombang kedua.Banyak hal yang mendasari penelitian 
tersebut antara lain ingin melihat lebih dalam apakah terdapat pergeseran konsep paradigma TNI 
dengan gambaran paradigma TNI yang baru membuktikan bahwa konsep paradigma TNI 
mengalami pergeseran yang cukup besar dimana semua badan usaha milik TNI khususnya, sudah 
tidak lagi diberikan hak kelola sehingga semua badan usaha milik TNI dikembalikan melalui 
departemen keuangan guna pendataan serta di jalankan dan diawasi oleh pemerintah, sebagai 
gantinya diberikan renumerisasi atau kenaikan gaji dilihat dari kinerja prajurit dinas aktif 
dilingkungan TNI dalam usaha netralitas serta penghapusan aset milik TNI selain itu melihat 
dalam rumusan masalah dijelaskan tentang konsep paradigma reformasi TNI sekarang, resposns 
perwira menengah TNI aktif maupun non aktif terhadap konsep paradigma TNI sekarang lalu 
tentang aspirasi keterwakilan kepentingan TNI dalam pembuatan kebijakan TNI sekarang dimana 
respons perwira menengah melihat hal ini dengan seakan kurang yakin dengan kinerja pejabat 
sipil di DPR RI terbukti dengan inginnya diikut sertakan dalam setiap pembuatan undang-undang 
ataupun aturan baru yang dibuat oleh pemerintah melalui DPR serta menyampaikan anggaran 
yang selama ini dirasa kurang oleh TNI. Dalam hal ini peniliti mengunakan metode kualitatif 
dimana memberikan sedikit wawancara terhadap para anggota TNI baik aktif maupun tidak 
bahkan ada juga anggota TNI yang sudah menjabat dalam ranah public seperti gubernur. 

Kesimpulan yang didapat adalah paradigm baru yang dibentuk oleh TNI guna menjawab 
tantangan kemajuan jaman dapat diterima sepenuhnya oleh seluruh lapisan prajurit TNI namun 
dalam hal anggaran serta pembuatan kebijakan serta aturan yang berkaitan dengan TNI dimana 
TNI merasa kurang diikut sertakan dalam pembuatannya sehingga hal itu lah menjadi ganjalan 
dalam TNI dimana aturan yang dibuat terkadang tidak sejalan dengan kebutuhan serta kondisi 
TNI sekarang. 
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