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Prof. DR. Muladi SH, selaku Gubernur lemhannas RI membuka acara Konsolidasi para Tenaga 
Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional dan Struktural Lemhannas RI pada tanggal 

18 Januari 2010, di Gedung Panca Gatra Lantai III Barat 

KONSOLIDASI PERSIAPAN PENDIDIKAN 
di LEMHANNAS RI

i awal tahun ini,  Lemhannas RI 
menyelenggarakan kegiatan konsolidasi 

para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli 
Pengkaji, Tenaga Profesional dan Struktural 
Lemhannas RI dalam rangka kesiapan Program 
Pendidikan Reguler Angkatan XLIV dan XLV 
Lemhannas RI. Kegiatan yang berlangsung 5 
hari (18-22 Januari 2010) tersebut  dibuka oleh 
Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH. 
di Gedung Panca Gatra Lantai III Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur menyata-
kan bahwa  tujuan diselenggarakannya 
konsolidasi adalah untuk menyamakan visi, 
pandangan, sikap, perilaku, pemahaman, 
penafsiran dan opini serta persepsi antar para 
Tajar, Taji dan Taprof serta pejabat struktural 
yang secara keseluruhan disebut sebagai the 
cultural aspect of the insider  terhadap berbagai 
materi penting dan mendiskusikan beberapa 
buku petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan PPRA XLIV dan PPRA XLV. 
Konsolidasi ini diharapkan dapat berjalan 
dengan baik, terarah dan mencapai hasil 
yang optimal sehingga tidak terjadi lagi multi 
interpretasi, ataupun sikap ambigu di kalangan 
tenaga ahli yang dapat menimbulkan sikap 
skeptis diantara para peserta didik, mengingat 
adanya beberapa peserta dari negara-negara 
sahabat.

Di era reformasi sekarang, pelaksanaan 
konsolidasi tersebut tentunya tidak dapat 

dihindari akan adanya perbedaan pendapat 
atau pandangan, tidak terkecuali dikalangan 
para Tenaga Pengajar/Penceramah.

Namun hendaknya segala perbedaan 
tersebut tetap bertitik tolak dari konsep 
dasar dan logika yang rasional serta dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademis dan 
intelektual, sehingga dapat dihargai sebagai 
pengembangan secara normatif dan mendasar 
yang bermanfaat. Oleh karena itu, sangat 
dituntut kematangan dan kejujuran intelektual 
(Intellectual Maturity and Honesty) tetapi harus 
dihindari pengembangan atau penafsiran yang 
bersifat awam (Layman Comprehension) dan 
tanpa landasan akademis yang mantap.

Diharapkan melalui konsolidasi ini sikap 
kolektif atau corporate culture di antara Tajar, Taji 
dan Taprof yang siap, kompak dalam kesatuan 
entitas (single entity) dalam melaksanakan 
tugas sesuai tugas dan tanggung jawab masing-
masing secara berdaya guna dan berhasil 
guna, sebagai penceramah, pendamping, 
moderator, panelis, tutor, dan tugas-tugas lain 
untuk mendukung kelancaran dan suksesnya 
operasional pendidikan di Lemhannas RI.

Di akhir sambutannya Gubernur memberikan 
penekanan kembali untuk menghasilkan postur 
kader-kader kepemimpinan tingkat nasional 
yang merefleksikan Moral Responsibility 
dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
pertama, menghayati dan memiliki karakter 

atau jati diri bangsanya secara mendasar, 
yang berakar pada ideologi dan konstitusi 
serta konsensus dasar nasional yang lain; 
kedua, meng-hayati indeks kepemimpinan dan 
negarawan yang unggul, baik yang berkaitan 
dengan akuntabilitas dan moralitas individual, 
sosial, kelembagaan, maupun akuntabilitas dan 
moralitas global; ketiga, sadar dan waspada 
terhadap bahaya keamanan yang bersifat 
komprehensif (comprehensive security threat), 
baik terhadap keamanan negara maupun 
terhadap keamanan manusia (individual, 
kelompok dan masyarakat); keempat, selalu 
peka terhadap dinamika lingkungan strategis 
baik nasional, regional maupun global; 
kelima, mampu berfikir secara objektif, 
kritis, profesional, komprehensif, integral dan 
sistemik; keenam, mampu bekerja sama (acting 
in concert) dan berfikir serta bertindak secara 
lintas disiplin dan lintas sektoral dalam setiap 
pengambilan keputusan; ketujuh, selalu menjadi 
penggerak (driving force) proses demokratisasi; 
kedelapan, melihat kepentingan negara selalu 
lebih penting daripada kepentingan pribadi atau 
kelompoknya; kesembilan, selalu mengunjungi 
integritas dan kejujuran intelektual (intellectual 
integrity and honesty); kesepuluh, selalu 
beranggapan bahwa kemajuan sains dan 
teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya 
dan agama merupakan kunci peradaban 
(civilization) bangsa.

D
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alam Courtesy Call-nya, tim 
peneliti yang dipimpin oleh Prof. 

Fang Ning, Direktur Institute of Political 
Science Chinese of the Academy of 
Social Sciences (CASS) yang didampingi  
4 (empat) anggota delegasi diterima 
Gubernur Lemhannas RI, tanggal 
12 Januari 2010. Di awal pertemuan 
tersebut, Gubernur Lemhannas RI 
menyatakan tidak asing lagi dengan 
CASS, karena beliau juga merupakan 
salah satu pimpinan CSIS di Habibie 
Center.
  Prof. Fang Ning menyatakan, 
merupakan kehormatan dapat berkunjung 
ke Lemhannas RI untuk mendapatkan 
masukan tentang demokrasi di Indonesia, 
karena Indonesia merupakan salah satu 
negara di Asia Tenggara yang telah 
menjalankan demokrasi dengan baik.

Pernyataan tersebut langsung 
dijelaskan oleh Gubernur, bahwa 
demokrasi yang dijalankan di Indonesia 
tidak datang tiba-tiba atau muncul begitu 
saja, tetapi melalui proses panjang yang 
dilalui negara Indonesia terutama dalam 
menjawab era globalisasi, yang perlu 
perhatian terhadap kesejahteraan, keamanan dan karakter 
bangsa serta Internasional yang perlu dihormati. Yang penting, 
negara Indonesia tetap mempertahankan nilai-nilai dasar 
(value) demokrasi yaitu : Pemilu jujur dan adil; Sistem Check  
and Balance; Good Governance; Kekuasaan kehakiman yang 
merdeka; Hak  Asasi  Manusia (HAM); Civil Society; dan Otorisasi 
sipil terhadap militer.
 Selain itu juga memasukkan character building melalui nilai-
nilai demokrasi. Gubernur menyatakan, perkembangan di Negara 
manapun ada positif dan negatif, dan China saat ini merupakan 
kekuatan ekonomi terbesar, selain negara lain di Asia Timur.
Gubernur menambahkan selain mendidik calon-calon pimpinan 
tingkat nasional, sebagai pusat pemikiran (think-tank) juga 
memberikan masukan hasil kajian strategis kepada Presiden 
RI. 
 Selanjutnya Gubernur menjawab pertanyaan tamu mengenai 
pentingnya Pancasila.
1.  Dalam Amandemen UUD 1945, Pancasila sama sekali tidak 

disentuh dan tidak ada perubahan, dalam implementasinya 
Pancasila sebagai dasar negara, dilaksanakan mulai dari 
Presiden pertama sampai sekarang, sesuai konstitusi.

2.  Indonesia didirikan  antara lain bukan karena ras, etnik dan 
agama tetapi karena perasaan yang sama, bercita-cita sama 
dan berjuang dengan tujuan sama.

 Sehingga tanpa Pancasila sebagai dasar negara akan terjadi 
”Balkanisasi”, terpecah-pecah seperti negara Rusia, karenanya 
dengan adanya otonomi daerah bertujuan agar kewenangan 
tidak terpusat saja, tetapi kebijakan dapat diputuskan oleh daerah 
sendiri. Kalau sekarang sering terlihat terjadi banyak konflik, hal 
tersebut merupakan konsolidasi untuk perbaikan masa yang 
akan datang. 
 Di akhir pertemuan tersebut Gubernur saling bertukar cendera 
mata dengan Prof. Fang Ning. 
 Untuk lebih mendalami tentang demokrasi Indonesia, 
pertemuan dilanjutkan dengan diskusi bertempat di Ruang 
Rapat Nusantara I dengan materi “Demokrasi dan Reformasi 
di Bidang Politik” dan tanya jawab yang dipimpin tenaga ahli 
pengajar bidang Hubungan Internasional Lemhannas RI, Marsda 
TNI Surya Dharma, S.IP.  Hadir pada acara diskusi tersebut: Dr. 
Rosita S. Noer, MA.; Mayjen TNI Suryo Haryanto, S.IP.; Mayjen 
TNI Bibit Santoso, S.IP., MH.; Prof. DR.H. Fashbir Noor Sidin, SE, 
M.SP.; Karo Humas Settama Lemhannas RI; Karo Kerma Settama 
Lemhannas RI; Kabag Protdok Rohumas Settama Lemhannas 
RI; Kabag Kerma Lurgi Rokerma Settama Lemhannas RI.

KUNJUNGAN TIM PENELITI 
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL  SCIENCES (CASS)

Prof. DR. Muladi, SH yang di dampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional Marsekal TNI 
Surya Dharma, Karo Kerma Settama Lemhannas RI, dan Kabag Protdok Settama Lemhannas RI sedang 
berbincang dengan Tim Peneliti pimpinan Prof. Fang Ning, Direktur Institute of Political Science beserta 

anggota delegasinya di Ruang Kerja Gubernur Lemhannas RI. 

D
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apat internal Dewan Pengarah 
yang diselenggarakan pada 4 

Januari 2010 khusus untuk  membahas 
rencana penyelenggaraan seminar 
nasional dan internasional, bertempat 
di Kementerian Perindustrian untuk 
menindaklanjuti instruksi Presiden 
RI, DR. Susilo Bambang Yudhoyono 
kepada Gubernur Lemhannas RI 
pada acara pembekalan alumni 
PPSA XVI dan peserta PPRA XLIII 
pada 7 Desember 2009 dengan topik 
“Kebijakan Perekonomian Nasional 
Pasca Krisis Ekonomi Global”, 
ditetapkan beberapa hal: 

Pertama, Deputi Bidang Peng-
kajian Strategis didukung Sekretariat 
Utama dan para Deputi bidang lainnya 
merupakan leading sector. 

Kedua, Pengorganisasian seminar 
dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap: 
Tahap pertama, formulasi materi 

kajian, Kegiatan berbentuk Roundtable 
discussion yang direncanakan pada 
bulan maret 2010, dengan melibatkan  
organik Lemhannas dan para pakar 
nasional yang terkait. Tahap kedua, 
Seminar Nasional dikaitkan dengan 
HUT ke-45 Lemhannas RI menjelang 
20 Mei 2010 dengan melibatkan 
tokoh-tokoh intelektual tingkat nasional 
yang terlibat; Tahap ketiga, Seminar 
Internasional dikaitkan dengan HUT 
ke-65 Kemerdekaan RI menjelang 17 
Agustus 2010 melibatkan pakar dari 
Universitas Kebangsaan Malaysia,  
pakar ekonomi dari Jepang dan 
organisasi Uni Eropa pada; Tahap 
keempat, pelaporan dan penyerahan 
hasil seminar kepada Presiden RI pada 
Minggu III bulan September 2010. 

Ketiga, Anggaran yang digunakan 
yaitu anggaran Deputi Bidang 
Pengkajian TA. 2010.

Keempat, Penyusunan judul untuk 
seminar berpedoman pada topik 
“Kebijakan Perekonomian Nasional 
Pasca Krisis Ekonomi Global”.

Selanjutnya Dewan Pengarah 
Lemhannas RI mengadakan rapat 
khusus selama dua hari, 21–22 
Januari 2010 yang dipimpin Prof. DR. 
Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan dihadiri 
oleh para anggota Dewan Pengarah, 
Sekretaris Utama, para Deputi, Kepala 
Biro dan Direktur Lemhannas RI, 
bertempat di Lounge Room Dewan 
Pengarah Lemhannas RI. Tujuan 
utama rapat tersebut memberikan 
pengarahan khusus kepada para 
pejabat struktural dan fungsional 
Lemhannas RI dalam   rangka rencana 
pelaksanaan Seminar Nasional dan 
Internasional Lemhannas RI TA. 
2010 agar dapat mencapai hasil yang 
optimal. 

Prof. DR. Dorodjatun Kuntjoro Jakti memimpin rapat khusus Dewan Pengarah dengan para pejabat eselon I dan II Lemhannas RI 
di Lounge Room Dewan Pengarah RI

R

RAPAT KHUSUS 
DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI



Edisi VII 20 Februari 20104

elaksanaan Program Pendidikan 
Reguler Angkatan (PPRA) XLIV 

Lemhannas RI TA. 2010, secara resmi 
dibuka oleh Gubernur Lemhannas 
RI, Prof. DR. Muladi, SH pada hari 
Selasa, tanggal 26 Januari 2010, di 
Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas 
RI. Dalam sambutannya Gubernur 
Lemhannas RI menyatakan bahwa 
PPRA adalah Program Pendidikan 
Reguler yang diperuntukkan bagi para 
pejabat negara dan atau pemerintah 
setingkat eselon II, Perwira Menengah 
setingkat Kolonel senior TNI dan POLRI, 
termasuk Perwira Tinggi  Bintang satu, 
pimpinan partai politik tingkat nasional, 
dan komponen politik nasional lainnya.
Peserta didik dituntut untuk  melakukan 
dan mengembangkan budaya kerja sama 
(Corporate Culture) dalam tugas-tugas 
penyelenggaraan negara.

Pendidikan di Lemhannas, pada 
dasarnya merupakan jawaban atas 
fenomena perkembangan lingkungan 
strategi global, regional dan nasional 
yang menuntut respons seluruh                     
komponen bangsa terutama para 
pemimpin nasionalnya.Pimpinan tingkat 
nasional adalah pimpinan pemerintahan 
dan penyelenggara negara yang dituntut 
mampu menyikapi, mengantisipasi dan 
melakukan langkah-langkah strategis 
dalam menghadapi setiap perkembang-
an. Hal ini sesuai dengan tujuan 
pendidikan di Lemhannas, menyiapkan 
dan memantapkan calon pimpinan tingkat 
nasional yang memiliki keunggulan 
kompetitif serta memiliki kemampuan 
strategis dalam mengantisipasi dan 
mengatasi krisis dalam negeri, ancaman 
regional maupun internasional dalam 
rangka pembangunan nasional.

Latar belakang para peserta yang 
berasal dari berbagai profesi dengan 
disiplin ilmu  pengetahuan dan penga-
laman yang beragam memerlukan proses 
penyelarasan dan pemahaman, terlebih 
pada PPRA XLIV ini juga diikuti enam 

peserta dari negara-negara sahabat 
yang merupakan calon-calon pimpinan 
nasional di negaranya masing-masing  
yaitu Yordania, Aljazair, Singapura, Laos, 
dan Malaysia.

Pendidikan ini merupakan proses 
penyiapan pimpinan nasional yang sejak 
awal perlu saling  memahami    dan saling 
menyelaraskan, guna menuju the ideas 
incorporated termasuk dengan calon-
calon pimpinan nasional dari negara 
sahabat. Pendidikan dilaksanakan  
selama 9,5 bulan, yang dibagi menjadi 
dua tahap meliputi tahap pembelajaran 
jarak jauh (e-learning), off campus selama 
3 (tiga) bulan dan on campus selama 6,5 
(enam setengah) bulan.

Tema Pendidikan PPRA XLIV 2010 
adalah “Iptek dalam rangka Ketahanan 
Nasional”. Tema ini sengaja diangkat 
karena sangat relevan dengan kondisi 
yang dihadapi saat ini maupun ke depan. 

Kemajuan teknologi adalah sesuatu 
yang tidak bisa kita hindari dalam 
kehidupan, karena kemajuan teknologi 
akan berjalan sesuai dengan kemajuan 
ilmu pengetahuan. Oleh karena itu 
masalah iptek saat ini sedang gencar-
gencarnya digalakkan sehubungan 
dengan penyerapan alih teknologi, 
sehingga manfaatnya dapat menunjang 
ketahanan nasional.

Peserta didik berjumlah 100 orang  
yaitu TNI-AD 12 orang, TNI-AL 10 
orang, TNI-AU 8 orang, POLRI 20 
orang, Departemen/LPND 30 orang, 
Bank Indonesia 1 orang, BUMN 1 orang, 
Pemerintah Provinsi 2  orang, Organisasi 
politik 3 orang,  Organisasi fungsional 4 
orang, Organisasi masyarakat 3 orang, 
dan dari 5 Negara sahabat sebanyak 6 
orang.

PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER 
ANGKATAN (PPRA) XLIV LEMHANNAS RI TAHUN 2010

Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi SH. menyematkan tanda peserta kepada 
perwakilan peserta PPRA XLIV TA. 2010 di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI

P
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ertempat di Lemhannas RI pada hari Senin 
tanggal 11 Januari 2010, telah dilakukan 

perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding 
(MOU) antara Lemhannas RI dengan Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP 
MIGAS),  tentang penyelenggaraan pemantapan nilai-
nilai kebangsaan  bagi pegawai BP MIGAS. Tujuan pen-

didikan tersebut untuk meningkatkan dan menjalin 
hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan 
Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.

Penyelenggaraan MoU tersebut merupakan langkah 
awal dalam rangka implementasi pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi Lemhannas RI, diantaranya adalah 
menyelenggarakan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan 
yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai 
Pancasila sebagai ideologi nasional, semangat bela 
negara, transformasi nilai-nilai universal, sistem nasional 
dan pendayagunaan nilai-nilai kebangsaan.                           

Dalam pelaksanaannnya, akan dilakukan penyesuaian 
kurikulum pelatihan dan penyelenggaraan terhadap 
hasil pelatihan sejenis yang telah diselenggarakan 
sebelumnya.

Kerjasama atau MoU tersebut telah mewadahi adanya 
kesepakatan antara Lemhannas RI dengan BP MIGAS, 
dan masing-masing pihak telah menandatangani,                       
bertindak atas nama Lemhannas RI oleh Laksda 
TNI Sunardjo selaku Deputi Pemantapan Nilai-nilai              
Kebangsaan dan Bapak Hardjono selaku Deputi Umum  
BP MIGAS. 

MOU LEMHANNAS RI DENGAN BP MIGAS

Penandatanganan MOU antara Lemhannas RI dengan BP MIGAS

B

Laksda TNI Sunardjo dan Bapak Hardjono bersalaman setelah menandatangani Naskah perjanjian kerjasama Lemhannas RI dengan 
BP MIGAS di Gedung Asta Gatra Lt. VIII
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elegasi The Netherlands Organisation for International 
Cooperation in Higher Education (Nuffic), Kamis 28 Januari 
2010, melakukan kunjungan ke Lemhannas RI. Delegasi 

yang dipimpin Paul Ymkers, Head Political Affairs dari Netherlands 
Embassy diterima oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, 
SH pukul 10.00-10.30 WIB di ruang kerja untuk melakukan  courtesy 
call. Setelah memperkenalkan tentang NUFFIC, delegasi tamu 
menawarkan peluang bagi Lemhannas RI untuk bekerja sama dan 
mendapatkan bantuan dalam bidang pendidikan.

Acara dilanjutkan dengan diskusi di ruang  rapat Nusantara I 
Gedung Tri Gatra  pukul 10.30-11.45 WIB dipimpin oleh Marsda 
TNI Surya Dharma, SIP., yang mengangkat materi “Cooperation 
in the Field of Curriculum and Capacity Development” dihadiri oleh 
8 pejabat Lemhannas RI, 2 orang dari Netherlands Embassy, dan 2 
orang dari Nuffic, yaitu: Mr. Joep Houterman dan Mr. Tjay Koen 
Yap.  Delegasi Nuffic menginginkan agar Lemhannas RI secara 
garis besar mengajukan 3 proposal program untuk ditindaklanjuti 
dalam kerjasama dan bantuan, yaitu: Kurikulum dan Sistem 
Evaluasi PPRA dan PPSA, ICT / Management Information System, 
dan Research. Lemhannas RI disarankan pula untuk membentuk 
Tim sebagai Counterpart dari Tim Kedutaan Besar Belanda guna 
menyusun Outline Program, selanjutnya akan disampaikan kepada 
Nuffic untuk proses pengambilan keputusan.   

Acara diakhiri dengan pemberian cendera mata dari Lemhannas 
RI dan foto bersama, selanjutnya rombongan meninggalkan 
Lemhannas RI pukul 11.50 WIB, dengan kesepakatan akan ada 
pertemuan lebih lanjut sesuai waktu yang akan ditetapkan nanti.  

KUNJUNGAN DELEGASI NUFFIC

D
Gubernur Lemhannas RI sedang berbincang dengan Mr. Paul Ymkers, Head of Political Affairs dari Kedutaaan Besar Belanda 

Foto bersama Tim penyambutan dari Lemhannas RI 
dengan delegasi Nuffic

Diskusi yang dipimpin oleh Marsda TNI Surya Dharma, SIP dengan 
delegasi Nuffic
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alam acara pemaparan Sistem Pengukuran 
Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan 

Publik tanggal 7 Februari 2010 di Gedung  Asta Gatra Lt. 
III Lemhannas RI, Gubernur menegaskan bahwa pada 
Tahun 2010 Sistem Pengukuran ini sudah digunakan 
di Lemhannas RI baik untuk kegiatan pendidikan 
kader pimpinan nasional bagi peserta PPRA maupun 
pengkajian. 

Untuk mempercepat operasionalisasi Laboratorium 
Ketahanan Nasional (Labkurtannas) pada tahun 
2010, Koordinator Labkurtannas diminta untuk 
segera melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang 
Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional kepada 33 
Pemerintah Daerah  Provinsi.  Untuk itu perlu dilakukan 
terlebih dahulu penguatan internal berupa pelatihan 
kepada Tenaga Ahli Pengajar (Tajar), Tenaga Ahli 
Pengkaji (Taji), dan Tenaga Ahli Profesional (Taprof), 
serta peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 
(PPRA), dan Program Pendidikan Singkat Angkatan 
(PPSA). 

Dalam pemaparannya, Koordinator Labkurtannas 
menyampaikan bahwa dalam rangka menjaga kualitas 
dari Sistem yang dibangun, maka telah dilakukan 
beberapa tahapan konsep, yaitu: pemahaman konsep, 
perumusan model penggalian dan penelaahan  variabel, 

indikator, dan parameter model, melakukan validasi 
dengan menggunakan 8 Daerah/Provinsi (NAD, DKI, 
Jatim, Bali, Kaltim, Sulut, Malut dan Papua). Validasi 
juga dilakukan dengan andalan Second Opinion untuk 
memperoleh masukan-masukan baru yang berkaitan 
dengan variabel, indikator maupun  parameter, serta 
melalui Workshop dengan tenaga dari Konsultan 
Pelaksana, para Kepala Bappeda, BPS, serta 
perwakilan Perguruan Tinggi di seluruh Provinsi. BPS 
Pusat; Bappenas; Jajaran Kementerian, Departemen 
dan Non Departemen, Polri dan TNI (sebagai unsur 
eksternal Lemhannas RI).  

Pada akhir laporan, Koordinator Labkurtannas 
Lemhannas RI menyampaikan bahwa, walaupun telah 
dilakukan upaya-upaya maksimal, namun masih ada  
beberapa kekurangan, yang berkaitan dengan data, 
karena beberapa data sifatnya rahasia. Oleh karena 
itu perlu adanya MoU antara Lemhannas RI dengan 
instansi terkait yang memiliki data-data dimaksud.

Pada acara tersebut, Gubernur memberikan 
penekanan, yaitu tentang perlunya terus-menerus 
dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik 
dalam hal pengembangan konsep maupun pemenuhan 
kebutuhan data. Gubernur juga minta Sekretaris Utama 
(Sektama) untuk mempersiapkan operasionalisasi dari 
kegiatan Labkurtannas tersebut.  

D
LAPORAN TIM AD-HOC LABKURTANNAS

Prof. DR. Muladi SH. membuka acara Laporan Tim Ad-hoc 
Labkurtannas  di Gedung Asta Gatra Lantai III 

Tim Ad-hoc melaporkan perkembangan kemajuan Labkurtanas 
kepada Gubernur Lemhannas RI
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ubernur Lemhannas RI, Prof. DR. 
Muladi, SH selaku narasumber 
pada acara Seminar Hukum yang 

diselenggarakan oleh Komisi I DPD RI, 
Senin tanggal 1 Februari 2010 di Gedung 
Nusantara V MPR/DPR/DPD RI dengan 
tema “Membangun Politik Penegak 
Hukum yang Mengakomodasikan 
Keadilan Warga Tak Mampu”. 

Dalam paparannya, disampaikan 
hakekat Supremasi Hukum bahwa 
demokrasi, promosi, dan perlindungan 
HAM serta supremasi hukum merupakan 
prasyarat suatu bangsa untuk hidup 
bermartabat (Freedom to Live in 
Dignity). 

Supremasi hukum secara umum 
mengandung elemen-elemen: Negara 
harus tunduk pada hukum yang berlaku; 
keberadaan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka; independensi penegak hukum; 
jalan masuk untuk memperoleh keadilan 
harus terbuka luas terutama bagi yang 
menjadi korban mal-administrasi; 
dan hukum harus ditegakkan secara 
adil, tanpa diskriminasi dan menjamin 
kepastian hukum (Just, Equal and 
Certainty); fungsi hukum mengandung 
mis i  menc ip takan  peradaban, 
memelihara peradaban, dan membangun 
peradaban. 

Penegakan hukum di era demokrasi, 
mengandung makna bahwa politik 
penegakan hukum sebagai suatu 
pilihan (legislasi dan kebijakan) harus 
didasarkan atas prinsip supremasi 
hukum yang merupakan salah  satu nilai 
dasar (Core Values) demokrasi bersama-
sama dengan nilai-nilai dasar demokrasi 
lain seperti: Pemilihan Umum yang Luber 
dan Jurdil; Prinsip Good Governance; 
Kebebasan media massa; Desentralisasi 
kewenangan berupa otonomi daerah; 
hukum yang demokratis; Kekuasaan 
kehakiman yang merdeka; Ruang 
berkembang masyarakat madani; 
Promosi dan perlindungan HAM; Kontrol 
sipil terhadap militer dan lain-lain. 
Sekalipun seminar hukum  tersebut 
mengkritisi ketidakadilan dalam bentuk 
marginalisasi (sengaja atau tidak 

sengaja) kelompok orang tidak mampu 
(the poor) dalam proses penegakan 
hukum, namun sebenarnya tema 
seminar ini tidak berarti mengandung 
konotasi diskriminasi orang lain yang 
tergolong “Mampu”. Baik atas dasar 
instrumen hukum HAM Internasional 
(Universal Declaration on Human Rights-
UDHR, International Covenant on Civil 
and Political Rights-ICCPR) maupun 
dalam hukum nasional termasuk UUD 
RI Tahun 1945, dikenal suatu prinsip 
persamaan dimuka hukum (Equality 
before the Law/Equality under the Law/
Legal Egalitarianism) yang merupakan 
prinsip persamaan di muka hukum 
secara simultan bersama-sama dengan 
prinsip-prinsip hak untuk diakui sebagai 
manusia di depan hukum (The right to 
recognition as a person before the law); 
Hak untuk diadili secara adil (The right 
to a fair trial); Merupakan bagian dari 
aspek-aspek umum asas fundamental 
non-diskriminasi atas dasar ras, warna 
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
aspirasi politik dan lain-lain, bangsa, 
kekayaan, kelahiran atau status lain. 
Terkait dengan permasalahan telah 
terjadinya penyalahgunaan wewenang 

(abuse of power) penegak hukum, yang 
karena alasan tertentu telah merugikan 
pencari keadilan (access to justice) 
mereka yang tidak mampu (pelanggaran 
HAM vertikal), hak-hak yang dirugikan 
terutama: pertama, Kesetaraan hak 
(equality of rights);  kedua, Hak-hak 
yang tidak boleh diingkari (inalienability 
of rights); ketiga, Universalitas hak 
(universality of rights). Bentuk-bentuk 
penyalahgunaan wewenang dalam 
pembuatan dan penegakan hukum yang 
secara langsung maupun tidak langsung 
menjadi akar penyebab (root causes) 
terjadinya diskriminasi dan kesan tirani 
hukum antara lain adalah: pertama, 
Kriminalisasi yang berlebihan (over 
criminalization); kedua, Miscarriage 
of Justice (penegak hukum yang 
melanggar hak-hak yang berperkara di 
pengadilan secara tidak proporsional 
dan profesional); ketiga, Malpraktik 
hukum (perbuatan sub-standard yang 
menyebabkan damage); keempat, 
Politisasi hukum (penyimpangan proses 
peradilan untuk mencapai tujuan 
politik tertentu); kelima, Kekuasaan 
kehakiman yang merdeka disertai 
diskresi yang tidak terkendali (diskresi 

Membangun Politik Penegak Hukum

 Gubernur Lemhannas RI bersama Menteri Hukum dan HAM, dan Hakim Agung MA 
sebagai narasumber  didampingi Moderator dalam acara Seminar Hukum

G
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berarti kebijakan di lapangan yang dimiliki 
oleh mereka yang memiliki monopoli 
kewenangan tanpa disertai dengan 
akuntabilitas); keenam,Obstruction of 
Justice (kekerasan, ancaman, intimidasi, 
suap baik kepada saksi maupun penegak 
hukum untuk memanipulasi hasil 
proses peradilan); ketujuh, Positivisasi 
hukum yang lebih mengutamakan 
keadilan prosedural daripada keadilan 
substantive. Bentuk-bentuk abuse of 
power di atas, yang dilakukan oleh 
aparatur negara (state actor) seperti 
Zaman Orba, maupun oleh non-
state actors (Mafia Peradilan) tidak 
hanya berbahaya terhadap keamanan 
eksistensi Negara hukum (bahaya 
keamanan simetrik), tetapi cenderung 
juga berbahaya terhadap “Human 
Security” yakni keamanan manusia baik 
pribadi, kelompok maupun masyarakat 
luas (bahaya keamanan asimetrik), 
bahkan berpotensi untuk menimbulkan 
bahaya terpadu (Hybrid Security 
Threat). Secara konseptual pemahaman 
mereka yang tidak mampu, tidak 
sekedar berkaitan dengan kemampuan 
financial (Property Capacity), tetapi 
terkait juga didalamnya perhatian dan 
perlakuan terhadap apa yang dinamakan 
“Vulnerable Group”, seperti anak-
anak; orang cacat; kelompok manula; 
kelompok minoritas, wanita dan suku 
terasing (Indigeneous Peoples), yang 
pada dasarnya tidak mampu secara fisik, 
mental atau sosial.

Secara luas penyalahgunaan 
wewenang bisa mencakup hal-hal, yang 
berada dalam kerangka Perlindungan 
HAM pada pelaksanaan peradilan (The 
Protection of Human Rights In The 
Administration of Justice): pertama, 
pencegahan diskriminasi (Prevention 
of Discrimination); kedua, Negara 
tanpa pemerintahan yang baik dan  
persoalan pengungsi (Statelessness 
and Refugees); ketiga, prinsip legalitas 
hukum (Principle of Legality); keempat, 
hak untuk hidup dan bebas dari hukum 
keji dan tidak umum (Rights to Life 
and Freedom From Cruel and Unusual 
Punishment); kelima, hak untuk hidup 
bebas dan hak tahanan  (Right to Liberty 
and Prisoners Rights); keenam, hak       
atas peradilan tak berpihak (Rights 

to a Fair Trial); ketujuh, pelaksanaan 
pengadilan bagi remaja (Administration 
of Juvenile Justice); kedelapan, hak 
korban dan pemulihan hak korban 
(Victims Rights and Remedies).

Konsep Keadilan, sebagai berikut: 
pertama, Keadilan adalah kejujuran, 
keadilan dan kewajaran (Justice as 
Fairness) Rawls; kedua, Keadilan dalam 
kejujuran, keserasian dan keselarasan 
(Justice as Harmony) Plato, Socrates; 
ketiga, Keadilan adalah perintah 
Tuhan (Justice as Divine Command); 
keempat, Keadilan sebagai hukum 
alam (Justice as Natural Law) Jhon 
Locke; kelima, Keadilan sebagai kreasi 
manusia  (Justice as Human Creation) 
dalam bentuk sebagai kesepakatan 
bersama secara timbal-balik (Mutual 
Agreement).

Dalam konsep hukum yang selalu 
melibatkan kepentingan multidimensi 
termasuk moralitas individual, sosial 
dan institusional, model keadilan yang 
terpadu (Hybrid Model of Justice) 
lebih tepat digunakan dan bersifat 
kasuistis dalam pembobotan skala 
urgensinya dan mencakup perpaduan: 
pertama, Kemanfaatan (Utilitarianism) 
yang berorientasi ke depan; kedua, 
Bersifat pembalasan (Retributive 
Justice) yang berorientasi ke belakang; 
ketiga, Keadilan Restorative yang 
menekankan pada penyelesaian konflik 
(Restorative Justice); keempat, Keadilan 
distributif (Distributive Justice) yang 
menekankan pada kepatuhan, ketepatan 
dan kepantasan yang menghormati 
orang-orang yang berbeda. Adapun 

kebijakan yang dapat dikembangkan 
pertama, membudayakan Pancasila 
sebagai “Margin of Appreciation” dalam 
penegakan hukum dalam kerangka    
“Code of Ethics and Code of Conducts”; 
kedua, pembaharuan pendidikan dan 
latihan hukum dengan pendekatan 
“Sociological Jurisprudence”; ketiga, 
menggalakkan pendayagunaan 
alternative  pidana kemerdekaan 
terhadap pidana ringan (di bawah 1 
tahun); keempat, penguatan hukum 
(Legal Empowerment), (Moral Rights 
of The Poor, Legal Rights); kelima, 
penyuluhan hukum (Legal Information 
and Public Awareness); keenam, 
bantuan terhadap hak untuk memperoleh 
keadilan (Rights to Court Access); 
ketujuh, bantuan  hukum   (Legal Aid); 
kedelapan, Bantuan hukum gratis (Pro 
Bono Work), kesembilan, peradilan 
yang murah, sederhana, dan cepat 
(Small Claims Process); kesepuluh, 
penggalakan pemanfaatan alternative 
dispute resolution ;  kesebelas, 
pendayagunaan proses keadilan 
restorative; kedua belas, perumusan 
tujuan dan pedoman yang jelas serta 
pengaturan pidana minimum khusus 
untuk mengatasi disparitas pidana; 
ketiga belas, pembudayaan asas umum 
penyelenggaraan Good Governance; 
keempat belas meningkatkan peranan 
media sebagai alat kontrol sosial; kelima 
belas, rekrutmen kepemimpinan pada 
instansi penegak hukum yang didasarkan 
atas “Merit System”; keenam belas, 
sosialisasi norma, nilai dan standar 
universal dalam penegakan hukum.

Suasana saat 
Seminar 
Hukum yang 
diselenggarakan 
oleh Komisi I DPD 
RI dengan tema 
„Membangun 
Politik Penegak 
Hukum yang 
Mengakomodasikan 
Keadilan Warga Tak 
Mampu‰
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KUNJUNGAN COMMANDER OF UNITED STATES 
PACIFIC COMMAND KE LEMHANNAS RI

ommander of United States Pacific Command (USPACOM), 
Admiral Robert F. Willard beserta rombongan enam orang 

mengunjungi Indonesia tanggal 7–10 Februari 2010 dan kunjungan 
ke Lemhannas RI pada tanggal 9 Februari 2010. Pada kesempatan  
tersebut, Admiral Robert F. Willard melakukan courtesy call kepada 
Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, S.H., pada pukul 08.30–09.00 
WIB di ruang kerjanya, selanjutnya melaksanakan kegiatan diskusi 
dengan 8 pejabat Lemhannas RI di ruang rapat Nusantara I.

Kepada Gubernur,  Admiral Robert F. Willard memberikan penjelasan 
mengenai perencanaan strategis dan kebijakan USPACOM. Dalam 
kunjungan pertamanya ke Indonesia sebagai Panglima, Admiral        
Robert F. Willard ingin berbagi perspektif dengan Indonesia mengenai 
hubungan militer dengan Indonesia serta untuk lebih memahami strategi 
dan kebijakan domestik serta internasional terkait dengan operasi-
operasi Amerika Serikat, baik di Indonesia maupun di negara-negara 
lain di seluruh dunia. Bagi Amerika Serikat, ASEAN memiliki posisi yang 
penting, terutama dalam mengatasi isu-isu seperti tindakan kejahatan 
lintas negara (transnational crime), dan terorisme.

Kendati terjadi peningkatan kekuatan militer China, Amerika Serikat 
tetap menjalin kerja sama dengan China, karena Amerika Serikat 
memiliki hubungan bisnis yang sangat kuat dengan negara tersebut. 
Pertumbuhan China juga akan berefek positif terhadap negara-negara 
lain di kawasan tersebut.

Kerja sama di bidang penanggulangan bencana alam yang telah 
dilakukan dengan Indonesia yaitu bantuan Angkatan Laut Amerika 
Serikat ketika terjadi bencana tsunami.

C

Gubernur Lemhannas RI, didampingi 
Wakil Gubernur Marsdya TNI 
DR. Rio Mendung Thalieb; 
Mayjen (Purn) Albert Inkiriwang; 
Marsda TNI Surya Dharma, S.IP.; 
Brigjen TNI Puspo Djoko Purwanto, S.IP.; dan 
Brigjen TNI Kusworo.  berbincang dengan 
Admiral Robert F. Willard beserta stafnya 
di ruang kerja Gubernur 

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H., 
menyambut Admiral Robert F. Willard .

Marsda TNI Surya Dharma, S.IP.; Karo Kerma, Brigjen 
TNI Puspo Djoko Purwanto, S.IP.; dan Karo Humas 
Settama Lemhannas RI, Brigjen TNI Kusworo menyambut 
kedatangan Admiral Robert F. Willard beserta rombongan.
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emhannas RI dan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia (BPP HIPMI) menggelar Pendidikan dan Pelatihan 

Kader Organisasi Tingkat Nasional Angkatan I (Diklatnas Angkatan I) 
dengan tema, “Menciptakan Pengusaha Tangguh, Profesional, dan 
Negarawan.” Acara ini dibuka pada 8 Februari 2010 di Gedung Dwi 
Warna Purwa, Lemhannas RI, diikuti oleh 100 orang, dan direncanakan 
kegiatan berlangsung selama lima hari (8-12 Februari 2010). 

Saat ini, pengusaha Indonesia menghadapi tantangan besar 
dalam mengembangkan sektor industri Indonesia, terutama untuk 
menghadapi globalisasi perekonomian, seperti diberlakukannya 
Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara 
Indonesia dengan China.  Indonesia juga menghadapi tantangan pola pikir 
pengusaha yang berorientasi jangka pendek dan rasa nasionalisme yang 
rendah. Untuk itu, pendidikan bagi pembangunan karakter pengusaha 
muda sangat dibutuhkan guna mengembangkan karakter yang mampu 
menghadapi kompleksitas tantangan ke depan.

Menghadapi situasi tersebut, dalam pidato pembukaannya, Gubernur 
Lemhannas RI, Prof. Dr. Muladi, S.H., menekankan pentingnya kerja 
sama masyarakat dan pemerintah untuk mendukung perkembangan struktur ekonomi Indonesia, terutama dalam menggunakan 
produk-produk dalam negeri. Diharapkan melalui pendidikan ini dapat membangun karakter kader HIPMI untuk dapat meningkatkan 
nilai-nilai kebangsaan, terutama pembinaan karakter bangsa yang berbasis pada jati diri dan rasa nasionalisme yang tinggi.

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 
bagi Kader HIPMI

Lagu Indonesia Raya dinyanyikan saat pembukaan Diklatnas 
Angkatan I HIPMI sebelum dibuka secara resmi oleh Gubernur 

Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi SH.

L

arga Lemhannas RI yang beragama Nasrani merayakan Natal tahun 2009 secara sederhana dan khidmat, dimeriahkan 
oleh 2 grup paduan suara di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, pada hari Kamis 14 Januari 2010. Perayaan 

Natal yang bertema “Tuhan Mengasihi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” dihadiri oleh Gubernur beserta para 
pejabat Lemhannas RI dan undangan lainnya.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH. mengatakan, Natal bukan saja merayakan kelahiran Yesus tetapi juga merupakan 
kegembiraan bahwa Yesus lahir sebagai juru selamat umat-Nya. Kebesaran dan kemuliaan Natal mengandung 4 (empat) dimensi, yaitu 
kesederhanaan, keteladanan, rela menderita, dan rela berkorban bagi umatnya. Untuk itulah, perayaan yang dilaksanakan bulan Januari 

secara substansi memiliki tiga makna: pertama, Januari merupakan awal 
dari program kerja tahun anggaran 2010, disisi lain filosofi Natal mengandung 
makna kelahiran anak manusia, dengan demikian penyelenggaraan Natal 
secara psikologis diharapkan dapat melahirkan inspirasi dan motivasi serta 
semangat baru untuk melaksanakan kegiatan program kerja tahun anggaran 
2010 dengan penuh kegembiraan dan bertanggung jawab. Kedua, perayaan 
Natal yang dihadiri oleh undangan dan segenap warga Lemhannas RI dari 
berbagai kalangan dan kepercayaan menunjukkan bahwa toleransi beragama, 
kebersamaan dan soliditas di lingkungan Lemhannas telah berjalan dengan 
baik. Ketiga, perayaan Natal dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia bagian 
barat dan Indonesia bagian timur, hal ini merupakan implementasi yang sangat 
baik dalam rangka menegakkan sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Di akhir sambutan, Gubernur menghimbau walaupun Bangsa dan Negara 
Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan diberbagai aspek 
kehidupan, kita tidak perlu terpengaruh dengan situasi tersebut. Berbuatlah 
yang terbaik demi keutuhan bangsa dan negara.

perayaan natal umat kristiani lemhannas ri

W

Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH memberikan sambutan 
pada Perayaan Natal bersama Keluarga Besar Umat Kristiani 

Lemhannas RI pada tanggal 14 Januari 2010 di Gedung Dwi Warna
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wal tahun 2010, pada Upacara Bendera 
yang biasa dilakukan setiap tanggal 

17 tiap bulannya, Gubenur Lemhannas RI, 
Prof. DR. Muladi, SH. dalam sambutannya 
mengatakan, awal tahun ini merupakan awal 
tahun anggaran yang sekaligus merupakan 
saat untuk melakukan evaluasi dan introspeksi 
terhadap pelaksanaan program kerja yang 
telah dilaksanakan.

Dengan evaluasi diharapkan akan dapat 
diketahui tingkat keberhasilan yang telah 
dicapai, maupun berbagai kendala dan 
hambatan dalam pelaksanaan tugas di 
unit kerja masing-masing. Selanjutnya 
optimalisasi kinerja harus dapat diwujudkan 
baik secara kuantitatif maupun secara 
kualitatif, dengan tetap memperhatikan tertib 
administrasi keuangan, termasuk administrasi 
materil, dengan senantiasa mengutamakan 
transparansi dan akuntabilitas sesuai 
peraturan dan norma yang berlaku, guna 
menghindari timbulnya permasalahan di 
kemudian hari. Sambutan Gubernur tersebut 
tentunya menjadi motivasi bagi seluruh 
warga Lemhannas RI untuk meningkatkan 
kinerja, meningkatkan  prestasi yang sudah 
dicapai untuk kemudian dipertahankan. Hal 
ini terutama untuk mempertahankan predikat 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang 
telah diraih Lemhannas RI atas keberhasilan 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
secara berturut-turut pada  TA. 2007 dan TA. 
2008 dengan capaian standar tertinggi dalam 

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan remunerasi, Lemhannas RI perlu untuk meningkatkan kepedulian terhadap 

Program Percepatan atau Quick Wins Reformasi Birokrasi karena hal tersebut berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan 
pegawai selaras dengan kinerja yang dicapai. Program ini menyangkut tentang penilaian organisasi, menganalisa dan 
mengevaluasi jabatan dalam organisasi, tata laksana dan sumber daya manusia yang dapat menggambarkan perspektif 
jangka panjang yang menghasilkan perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja dan perubahan perilaku yang harus 
terjadi di Lemhannas RI. Karenanya, perlu keseriusan kita semua untuk merealisasikan proses remunerasi atau peningkatan 
kesejahteraan pegawai dengan sebaik-baiknya. 
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