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Pembukaan
Bulan Mei lalu merupakan bulan yang amat is-

timewa bagi Lemhannas RI. Pasalnya, pada tanggal 
20 Mei, Lemhannas RI merayakan hari ulang tahun-
nya yang dirangkai dengan berbagai kegiatan aca-
ra yang selalu meriah.  Kompetisi yang melibatkan 
anggota, baik beregu dan perorangan dilaksanakan 
untuk membangun kemeriahan dan menyambut  
acara ulang tahun. Selain itu, yang tidak kalah me-
riah digelar pula kegiatan sosial, olahraga, seni, dan 
hiburan. 

Di tahun 2014, lembaga tercinta ini telah 
memasuki usianya yang ke-49, sepanjang perjala-
nannya selama itu, telah banyak peristiwa, seperti 
perubahan dalam internal dan eksternal lembaga,  
serta tantangan yang telah berhasil dilewati dan 
akan terus dihadapi Lemhannas RI. Hal inipun jus-
tru menjadi momentum untuk terus menempa diri 

kekuatan dan soliditas lembaga ini sebagai kawah 
candradimuka kader pemimpin tingkat nasional, 
penguatan nilai-nilai kebangsaan berbagai kalan-
gan, dan lembaga kajian strategis semakin kokoh. 

Kerja sama, semangat berjuang, keuletan dan 
kegigihan dapat  tercermin secara jelas dalam diri 
anggota pada pelaksanaan rangkaian kegiatan 
HUT ke-49 Lemhannas RI. Dibuka dengan kompe-
tisi  olahraga seperti tenis lapangan, voli, dan futsal, 
setiap anggota Lemhannas RI  yang berkompetisi, 
larut dalam kemeriahan dan semangat ulang tahun 
Lemhannas RI. 

Luapan semangat dan keceriaan yang ter-
gambar di wajah para anggota Lemhannas RI se-
lama pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-49 
lembaga ini, kami rangkum dalam sisipan majalah 
Swantara edisi IX/2014 ini.
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Pertandingan Olahraga dan Perlombaan 
Non-Olahraga

mantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, sedangkan yang 
berhasil meraih juara pertama adalah tim  Deputi 
Bidang pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional yang 
sukses mengungguli tim Settama A (Biro Umum 
dan Sekretaris Pimpinan) sehingga harus puas ber-
predikat juara kedua.  Sedangkan dalam tenis meja 
putri, Perista turut memeriahkan dengan mengi-
kutsertakan timnya dalam pertandingan. Tim yang 
terdiri dari para istri anggota Lemhannas RI terse-
but akhirnya sukses meraih juara ketiga dan harus 
mengakui keunggulan tim Kowan TNI yang meraih 
juara kedua dan tim PNS yang berhasil menjadi 
juara pertama.   

Bola Voli yang mempertandingkan kategori 
putra dan putri, perebutan juara  berjalan dengan 

Pertandingan tenis lapangan menjadi aca-
ra pembukaan dalam HUT ke-49 Lemhannas RI. 
Pertandingan yang diadakan untuk perorangan 
ini berhasil menemukan bakat-bakat baru bidang 
tenis meja pada anggota Lemhannas RI. Serma 
AD Wahyu Santoso berhasil meraih juara ketiga. 
Sedangkan juara pertama tenis lapangan berhasil 
diraih oleh Mayor Inf Joko Pratomo setelah menga-
lahkan Brigjen TNI Sakkan Tampubolon yang akh-
irnya hanya meraih juara kedua.

Dalam cabang olahraga lain, tenis meja putra, 
juaranya ditentukan oleh kemenangan yang paling 
banyak diraih oleh setiap tim, baik dari pertand-
ingan beregu maupun perorangannya. Keluar 
sebagai juara ketiga adalah tim Deputi Bidang Pe-
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sangat meriah dengan banyaknya tim yang ber-
partisipasi dalam pertandingan ini. Pada voli putra, 
sebanyak delapan tim yang ikut bertanding, tim 
Satkam (Satuan Keamanan) berhasil menjadi juara 
ketiga setelah menyingkirkan tim Settama A dalam 
perebutan tempat top three.  Sedangkan tim Setta-
ma B yang merupakan gabungan dari Biro Rencana 
dan Keuangan, Biro Humas, Biro Kerjasama, Labo-
ratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, dan Biro 
Telematika akhirnya keluar sebagai  juara pertama 
setelah mengalahkan tim Tajar yang harus puas 
dengan gelar juara kedua dengan skor 3-1. Berbe-
da dengan pertandingan voli putra yang terdiri dari 
banyak tim yang berpartisipasi, tim voli putri hanya 
terdiri atas dua, yakni tim Wan TNI dan PNS. Kedua 
tim ini bertanding secara sengit dalam laga empat 
set yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk 
tim Wan TNI. 

Dalam cabang pertandingan olahraga futsal, 
hanya diadakan untuk para anggota pria. Tim 
yang mengikuti pertandingan ini pun cukup ban-
yak, yakni 8 tim yang meliputi hampir seluruh unit 
kerja Lemhannas RI termasuk tim Cleaning Service 
dan tim Satuan Kemanan.  Dalam cabang ini, Sat-

kam berhasil menjadi juara ketiga. Sedangkan tim 
Cleaning Service harus puas menempati  juara 
kedua setelah kalah di pertandingan final dengan 
tim Settama A yang akhirnya menjadi juara perta-
ma cabang futsal. 

Yang tak kalah serunya dengan pertandingan 
olahraga, terjadi pada lomba non olah raga yaitu 
pengucapan janji Sapta Marga bagi anggota TNI, 
Tribrata untuk anggota Polisi, dan Panca Prasetya 
untuk Pegawai Negeri Sipil. Kriteria penilaian pada 
lomba ini dilihat dari intonasi, pelafalan, dan sikap 
peserta saat melakukan pengucapan. Berdasarkan 
hal tersebut, panitia memilih Bripda Pol Wisnu Pra-
setyo sebagai pemenang pengucap Tribrata terbaik 
dan Serma AD Kamsir sebagai pemenang pertama 
lomba pengucapan Sapta Marga. Sedangkan untuk 
pengucapan Panca Prasetya Korpri, Lemhannas 
menetapkan dua pemenang, yakni PNS Subandi 
sebagai pemenang tingkat nasional dan PNS Kisno 
sebagai pemenang pertama pengucapan Panca 
Prasetya Korpri tingkat Lemhannas RI.  Lomba yang 
juga sangat populer adalah pemilihan pegawai te-
ladan yang pada tahun ini dimenangkan oleh PNS 
Bayu Aji Pratama.
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Mengenang Jasa Pahlawan dengan Berziarah ke 
TMP Kalibata

Untuk mengenang dan terus menghayati 
semangat para jasa pahlawan, pada momen ulang 
tahun Lemhannas RI ini segenap anggotanya yang 
terdiri dari TNI, Polri, dan pegawai negeri sipil (PNS) 
melaksanakan upacara dan ziarah ke makam pahlawan 
di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada 
Selasa (13/5). Upacara yang berlangsung pagi hari 
ini dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. 
Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dan dihadiri pula 
oleh Wakil Gubernur Marsekal Madya TNI Dede 
Rusamsi, S.E.

Upacara yang berlangsung di TMP Kalibata 
pagi itu berlangsung khidmat dengan penghormatan 
dan doa yang dilantunkan untuk para pahlawan 
yang telah gugur. Usai upacara, para karyawan dan 

pejabat Lemhannas RI melakukan tabur bunga ke 
makam-makam pahlawan di kawasan TMP Kalibata.

TMP Kalibata adalah kompleks pemakaman 
yang ditujukan khusus untuk warga negara Indonesia 
yang telah membhaktikan hidupnya untuk bangsa 
dan negara, baik dalam bentuk perjuangan fisik, 
maupun pengabdian dalam menjalankan pe-
merintahan dalam pemeliharaan kemerdekaan. 
Dalam kesempatan ini, beberapa makam yang di-
kunjungi oleh Budi Susilo Soepandji diantaranya 
ialah makam Wakil Presiden RI Soedharmono, Umar 
Wirahadikusumah, dan Mantan Gubernur Lemhannas RI 
Soebijakto.
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Berbagi dengan Sesama dalam Donor darah
Dalam memperingati HUT ke-49, Lemhannas 

RI juga turut mengadakan kegiatan-kegiatan yang 
bersifat sosial, salah satunya adalah donor darah. 
Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota 
Lemhannas RI ini terlaksana pada Rabu (14/5) di 
Gd. Dwi Warna Purwa. Bekerja sama dengan PMI 
DKI Jakarta, para anggota Lemhannas RI diajak 
untuk ikut menyumbangkan darahnya demi 
kemanusiaan.

 “Melalui kegiatan ini, diharapkan terdapat 
seratus pendonor dari keluarga besar Lemhannas 
RI sehingga persediaan bank darah PMI dapat ber-
tambah secara signifikan dan akan lebih banyak 
lagi nyawa yang akan tertolong,” ujar   Koordinator 
Bidang Sosial HUT ke49 Lemhannas RI, drg. Sri 
Wahyuni Pujiasuti, M.M.

Sebagai lembaga negara yang berfungsi 
strategis dalam menghasilkan pemimpin nasional, 
Lemhannas RI tentunya tidak bisa melupakan 
tugas-tugas kemanusiaan yang pada dasarnya juga 
sudah diatur oleh negara. Berdasarkan UU No. 59 
tahun 1958 yang merupakan implementasi langsung 
dari Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Palang 
Merah, lembaga ini sudah sepatutnya mendukung 
tugas-tugas kemanusiaan, salah satunya dengan 
bentuk donor yang bekerja sama dengan Unit 
Tranfusi Darah DKI Jakarta.

“Untuk melakukan kebajikan tanpa paksaan 
dan membantu tanpa memandang latar belakang 
siapa yang jadi penerima dibutuhkan kesukarelaan 
dan kenetralan,” kata Marsdya TNI Dede Rusamsi, 
S.E. saat membuka acara. Wakil Gubernur Lemhannas RI 
ini berharap bahwa darah dari pendonor keluarga 
besar Lemhannas RI ini dapat dimanfaatkan 
sehingga setap tetesnya dapat menyelamatkan 
nyawa sesama manusia.
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Olah raga Bersama Para Anggota, Pejabat, 
dan Peserta Pendidikan Lemhannas RI

Masih dalam rangka memperingati HUT 
ke-49, Lemhannas RI melaksanakan gerak jalan 
yang diadakan pada Jumat (16/5). Acara gerak jalan 
ini tidak hanya diikuti oleh seluruh anggota 
Lemhannas RI, melainkan juga para peserta PPRA 
51, PPRA 52, dan P3DA. Dibuka oleh Gubernur 
Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, 
D.E.A., gerak jalan dengan rute jalur luar Monumen 
Nasional ini dimulai.

Gerak jalan adalah acara tahunan yang hampir 
selalu diadakan saat HUT Lemhannas RI. Kegiatan ini 
menggabungkan kegiatan acara olahraga itu sendiri, 
seni dan hiburan, dan undian untuk mendapatkan 
Door Prize. Dibuka dengan gerak jalan, setiap 
peserta yang telah mencapai finish akan mendapat 
nomor undian untuk mendapatkan Door Prize yang 
telah disediakan panitia. Door Prize berupa sepeda, 
kulkas, kompor gas, kipas angin, dan sepeda motor 
sebagai hadiah utamanya.

Selain gerak jalan yang melibatkan seluruh 
anggota Lemhannas RI, adapula olahraga lain yang 
dipertandingkan di acara ini, yakni tarik tambang. 
Adapun tim-tim yang ikut memeriahkan adalah 
tim Sestama A, Sestama B, PPRA 51, PPRA 52, P3DA, 
Tenaga Pengajar dan Pengkaji, Deputi Pendidikan, 
Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Cleaning 
Service, dan Satuan Keamanan. Dari ke-10 tim tersebut, 
yang berhail meraih juara ialah para peserta PPRA 
51, Deputi Pendidikan, dan Satkam sebagai juara 1, 
2, dan 3. 

Selain menjadi acara hiburan, gerak jalan yang 
diadakan dalam rangka HUT ke-49 Lemhannas RI 
ini juga merupakan acara silaturahim antara 

anggota Lemhannas dengan para peserta pendidikan-
nya. Dengan demikian, diharapkan akan terdapat 
kedekatan dan kerjasama yang makin baik dalam 
menjalankan tugas diantara keduanya. 
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Mempererat Komunikasi Anggota dan Pimpinan 
dalam Forum Jam pimpinan

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang 
baik, kondusif, dan efektif, komunikasi antara pemi-
mpin dan bawahannya harus lancar dan minim 
miskomunikasi. Hal inilah yang ingin dicapai oleh 
Lemhannas RI melalui acara Jam Pimpinan, salah 
satu kegiatan yang diadakan dalam rangka HUT 
Lemhannas RI.

Acara yang berlangsung pada Senin (19/5) di 
Auditorium  Gd. Asta Gatra Lt. 4 ini dibuka dengan 
penyerahan sertifikat ISO 9001:2008 dari Lemba-
ga Sertifikasi Transpacific ke Lemhannas RI yang 
diwakili oleh Gubernur Prof. Dr. Ir. Budi S usilo 
Soepandji, D.E.A. Dengan diterimanya sertifikat ini, 
maka Lemhannas RI sebagai lembaga yang mem-
berikan pendidikan bagi calon-calon pemimpin 
nasional, lembaga kajian, dan institusi yang mem-

berikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, telah 
memiliki sistem manajemen yang dinilai baik dan 
efektif.

“Lemhannas harus bangga karena selama ini 
kita memang sudah melakukan yang terbaik bagi 
para tamu dan peserta yang datang ke institusi ini 
dengan tetap menjunjung tinggi harga diri kita se-
bagai sebuah bangsa yang besar,” ucap Budi Susi-
lo Soepandji mengenai kinerja Lemhannas RI da-
lam menjamu tamu-tamu kenegaraan yang kerap 
datang ke lembaga ini.

Setelah sambutan Gubernur yang memapar-
kan kemajuan lembaga ini dari masa ke masa, dib-
ukalah sesi tanya jawab. Pertanyaan dan saran yang 
muncul dalam forum ini antara lain tentang fasili-
tas sarana dan prasarana yang dirasa masih kurang 
memadai, peningkatan dan penjagaan kualitas 
para anggota Lemhannas RI, serta saran pemberian 
materi yang diberikan lembaga ini kepada peserta 
pendidikannya.  Untuk memeriahkan dan mening-
katkan antusiasme, dalam acara ini pun diberikan 
Door Prize bagi para anggota Lemhannas RI.

Jam pimpinan merupakan salah satu rang-
kaian kegiatan dalam HUT lemhannas RI yang mem-
pertemukan antara pegawai-pegawai dengam para 
pejabat Lemhannas dalam sebuah forum terbuka. 
Pada acara ini para anggota dapat menyampaikan 
saran dan keluhan langsung kepada para pimpinan 
tanpa ada perantara. Tanya jawab langsung seperti 
ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara 
pimpinan dan para anggota pelaksanaannya, serta 
membantu pimpinan dalam memahami kebutu-
han dan keinginan bawahannya. 
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Upacara Peringatan HUT ke-49 Lemhannas RI dan Orasi Ilmiah 

bangkit di hati para founding father bangsa. Dengan 
demikian, diharapkan dengan semangat kebangkitan 
nasional dan semangat HUT ke-49 Lemhannas RI, 
lembaga ini dapat senantiasa tampil sebagai garda 
terdepan dalam mengawal terjaganya persatuan 
dan kesatuan bangsa.

Menjelang hari ulang tahun emasnya, tugas 
Lemhannas RI tentu akan semakin berat mengingat 
dinamika politik yang saat ini semakin kompleks. 
Ditambah lagi dengan pemilu tahun ini yang masih 
berlangsung. Budi Susilo Soepandji paham bahwa 
di ranah inilah Lemhannas akan terus memfokus-
kan diri, terlebih dengan wajah-wajah baru yang 
telah memenangkan Pemilu Legislatif pada tahun ini.

“Tampilnya wajah-wajah baru yang mengelo-
la dan memimpin bangsa ini, di satu sisi membawa 
harapan besar bagi perbaikan kehidupan berbang-

Kemeriahan hari ulang tahun Lemhannas RI 
mencapai puncaknya pada 20 Mei 2014. Bertempat 
di Auditorium Gd. Asta Gatra Lt. 4, seluruh anggota, 
pejabat, pengajar, dan peserta pendidikan 
Lemhannas RI berkumpul untuk melaksanakan 
upacara yang kemudian disambung dengan orasi 
ilmiah. Turut hadir dalam acara ini antara lain 
Jendral TNI Moeldoko, Kepala Staff Angkatan Laut, 
Pangdam Jaya, dan duta besar negara-negara 
sahabat, antara lain Srilangka, India, dan Nigeria.

Di hari berbahagia ini, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo 
Soepandji, D.E.A. Mengingatkan kembali pada 
seluruh peserta upacara bahwa ulang tahun 
Lemhannas RI yang jatuh pada tanggal 20 Mei 
memiliki arti yang jauh lebih penting dari sebuah 
perayaan.   Karena di hari ini pada seratus enam 
tahun yang lalu, semangat ke-Indonesia-an juga 
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sa dan bernegara. Namun di sisi lain, menyimpan 
pesimisme pengelolaan negara yang berwawasan 
kebangsaan,” ucap Budi Susilo Soepandji.

Sejalan dengan hal tersebut, Dr. Tony Pra-
setiantono M.Sc. membawakan orasi ilmiah yang 
bertema “Menyiapkan Episode Baru Perekonomi-
an Indonesia”. Perekonomian merupakan sebagai 
salah satu aspek terpenting dalam membangun 
Indonesia dan pemimpin Indonesia harus memiliki 
pemahaman yang mumpuni soal ini. Dalam orasin-
ya, Tony Prasetiantono mengatakan bahwa pere-
konomian Indonesia benar-benar tengah menanti 
sentimen positif dari agenda politik. Perekonomian 
Indonesia 2014 diprediksi akan sedikit melambat, 
namun akan kembali melaju di atas 6% pada 2015.

Menurut Tony, ada beberapa isu strategis 
yang akan dihadapi oleh Presiden dan kabinet 
mendatang, yakni mendorong kecepatan dan 

volume penyediaan infrastruktur yang sangat ter-
tinggal dibandingkan negara-negara  emerging 
countries  lainnya, terutama China dan negara-neg-
ara sekitar seperti Malaysia, dan Thailand; mening-
katkan daya saing kualitas sumber daya manusia; 
meningkatkan level inklusi finansial (financial inclu-
sion) agar sektor finansial dapat mendorong per-
tumbuhan dan pemerataan ekonomi; perbaikan 
iklim usaha melalui perbaikan birokrasi; serta ke-
pastian menjalankan usaha yang hanya bisa dica-
pai jika pemerintah secara agresif memberantas 
korupsi.

Rangkaian acara puncak HUT ke-49 ini ditut-
up dengan pemberian hadiah bagi para pemenang 
lomba-lomba olahraga dan non-olahraga yang di-
adakan oleh Lemhannas RI dan makan bersama di 
Gd. Dwi Warna Purwa.
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Temu Kangen dengan Mantan Gubernur dan 
Mantan Wakil Gubernur Lemhannas RI 

Masih dalam rangka memperingati hari ulang 
tahun ke-49 Lembaga Ketahanan Nasional RI, Prof. 
Dr. Ir. Budi Susilo Sopeandji, D.E.A. selaku gubernur 
yang kini masih aktif menjabat menyambut ke-
datangan para mantan gubernur Lemhannas RI da-
lam acara Jamuan Santap Siang di Gd. Trigatra Lt.3. 
Beberapa mantan Gubernur yang hadir dalam aca-
ra yang diadakan Senin (26/5) ini antara lain Mayjen 
TNI Slamet Soebijakto yang menjabat selama peri-
ode 1983-1989, Letjen TNI Soekarto yang menjabat 
dari 1989 hingga 1993, dan Prof. Dr. Muladi, S.H. 
yang menjabat pada 2005-2011. Turut hadir pula 
dalam acara ini antara lain Mantan Wakil Gubernur 
periode Rio Mendung Thalieb, Ketua IKAL Agum 
Gumelar, dan Jendral TNI Moeldoko.

Pada Jamuan Makan Mantan Gubernur dan 
Wakil Gubernur ini,  secara tidak disengaja tanggal-
nya bertepatan dengan hari ulang tahun Mantan 

Gubernur Muladi. Oleh karena itu, para anggota 
Perista yang diketuai oleh Hera Widayanti Budi 
Susilo Soepandji  memberikan kejutan berupa sam-
butan yang meriah dan perayaan untuk hari ulang 
tahunnya yang ke-71 ini.

Sebagai tuan rumah, Budi Susilo Soepandji 
menyatakan rasa terima kasih atas kedatangan para 
tamu pada acara ini dan berharap tali silaturah-
mi   akan terus terjalin dengan erat. Acara Jamuan 
Makan ini merupakan salah satu cara Lemhannas RI 
untuk terus menjalin komunikasi dengan para peja-
bat Lemhannas RI yang telah selesai membaktikan 
diri di lembaga ini. Dengan pengalaman dan kap-
asitas para mantan gubernur dan wakil gubernur, 
diharapkan dapat memberikan saran dan masukan 
untuk kemajuan lembaga ini di masa depan. 
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Pagelaran Wayang Kulit ”Kumbakarna Gugur”
Sebagai rangkaian Peringatan HUT ke-49 

Lemhannas RI, diselenggarakan Pagelaran Wayang 
Kumbakarna Gugur yang dibawakan oleh Dalang 
Ki H. Manteb Soedharsono di Lemhannas RI (26/5). 
Acara diawali oleh persembahan Karawitan dan Tari 
Wita Pertiwi dari Keluarga Mahasiswa Sastra Jawa/
Prodi Jawa, FIB UI dan Tari Blambangan Cakil oleh 
Paguyuban Wayang Orang Sanghyang Budaya. 
Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pertah-
anan RI Purnomo Yusgiantaro, Mantan Gubernur 
Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, SH. dan Pangdam IV/
Diponegoro Mayjen TNI Sunindyo.

Wayang Kulit dengan lakon “Kumbakarna Gu-
gur” ini menceritakan mengenai Kumbakarna yang 
berperawakan tinggi dan besar, berwajah menakut-
kan dan memiliki sifat keprawiraan dan sering men-
yadarkan saudara-saudaranya jika mereka berbuat 
salah. Lakon cerita ini diambil dari kisah Ramayana, 
dimana Dewi Shinta istri Ramawijaya telah direbut 
atau diculik oleh Raja Dasamuka atau Rahwana 
Raja di Negara sebagai adik kandung Dasamuka 
atau Rahwana, ia sebagai penasehat raja sekaligus 
sebagai prajurit yang setia dan tangguh sakti man-
darguna dalam membela Negara Alengka.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI 
Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA mengatakan, 
pada usia yang ke-49 ini, sudah sepatutnya Lem-
hanas RI melakukan kontemplasi dan perenungan 
diri atas segala kiprahnya selama ini. “Di tengah ke-
hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
yang bergerak sangat dinamis, kontemplasi dan pe-

renungan diri harus dilakukan agar Lemhannas RI 
tetap teguh dengan jati dirinya sebagai pengawal 
setia NKRI,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Seni budaya seperti halnya Karawitan, Seni 
Tari dan Wayang, pada dasarnya merupakan refleksi 
kehidupan umat manusia di dunia, yang memiliki 
watak dan sifat, perilaku maupun moralitas serta 
berisikan pesan-pesan yang adiluhur dalam pen-
yampaian nasehat yang sangat bermanfaat bagi 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berneg-
ara. “Melalui pagelaran Karawitan, Seni Tari serta 
Wayang Kulit terkandung pelestarian budaya bang-
sa dan ajaran untuk merefleksi diri agar cinta tanah 
air. Di tengah hingar-bingar arus perubahan, Lem-
hannas RI tetap teguh sebagai jati dirinya sebagai 
pengawal NKRI,” Gubernur Lemhannas RI menam-
bahkan.

Jelang pagelaran wayang, Gubernur Lem-
hannas RI menyerahkan hand bouqet kepada per-
wakilan Mahasiswa dan Pimpinan Wayang Orang 
Sanghyang Budaya, Penyerahan Cinderamata dari 
Pangdam IV/Diponegoro selaku perwakilan Alumni 
IKAL PPSA XIX kepada Gubernur Lemhannas RI, dan 
penyerahan souvenir dari gubernur Lemhannas 
RI kepada Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgi-
antoro dan Mantan Gubernur Lemhannas RI Muladi.

Pagelaran wayang yang didalangi oleh Ki H. 
Manteb Soedharsono ini diselenggarakan hing-
ga dini hari dan disaksikan oleh para penggemar 
wayang kulit dari berbagai komunitas di jakarta 
dan sekitarnya. 
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Kunjungan Perista ke Lapas II A Wanita Tan-
gerang

Setelah kegiatan sosial yang diadakan di 
lingkungan lembaga dalam bentuk donor darah, 
Persatuan Istri Anggota Lemhannas RI yang terdiri 
dari para istri dan anggota perempuan lembaga ini 
juga melakukan kegiatan sosial dengan mengun-
jungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita 
Tangerang. Kegiatan Bakti Sosial yang berlangsung 
pada Selasa (3/6) ini, disambut antusias oleh para 
pengurus dan penguhuni lapas perempuan, ditun-
jukkan dengan banyaknya pertunjukan seni yang 
diselenggarakan saat penyambutan rombongan 
Lemhannas RI.   Dalam kunjungan ini, Perista pun 
disambut oleh Kepala Lapas II A Wanita Tangerang, 
Cipriana Murbihastuti, Bc.IP.

Dalam sambutannya, Cipriana Murbihas-
tuti menggambarkan kehidupan di Lapas yang 
tidak jauh berbeda dengan dunia umumnya. Ia 
juga menyampaikan keadaaan dalam Lapas telah 
melebihi kapasitas yang ada. Lapas yang idealnya 
menampung 250 orang, tetapi saat ini lapas terse-
but ditempati oleh 459 orang, yang terdiri dari 359 
orang terpidana, 62 orang tahanan, dan 38 orang 
terpidana/tahanan asing. Meskipun demikian, pi-
hak lapas terus berusaha memberikan pelatihan 
pengembangan untuk para penghuninya seperti 
pelatihan seni kerajinan seperti merajut, menjahit, 

membatik, dan melukis, serta keahlian praktis sep-
erti membuat kue-kue dan makanan kecil.

Hasil dari pelatihan yang diterima oleh para 
penghuni di Lapas terlihat dari pertunjukan yang 
dipertontonkan saat penyambutan di aula Lemba-
ga Pemasyarakatan tersebut. Diawali dengan tari 
Tor-tor,  fashion show baju yang dirancang sendiri, 
paduan suara, serta pertunjukan musik. Tak hanya 
para penghuni lapas yang memberi respon positif 
terhadap pertunjukan ini, Perista yang diketuai Ibu 
Hera Widayanti Budi Susilo Soepandji pun sangat 
mengapresiasi pertunjukkan seni yang ditampil-
kan.

Dalam kunjungan ini, Perista   memberikan 
bantuan berupa obat-obatan, bahan bacaan, dan 
cinderamata. Selanjutnya, oleh pengurus lapas, 
Perista diajak berkeliling lapas untuk melihat 
keadaan para penghuni dan hasil kerajinan mere-
ka secara langsung. Namun tak hanya itu, Perista 
melalui Ketuanya menyerahkan bantuan kepada 
penghuni lapas yang diterima secara simbolis oleh 
Kepala Lapas Wanita.   Acara pun diakhiri dengan 
foto bersama antara anggota Perista dengan para 
pengurus Lapas II A Wanita Tangerang. 
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Keinginan untuk bertemu dengan Antoine 
Predoc, arsitek Amerika menjadi inspirasi tersendiri 
bagi Adjie Negara untuk ikut sayembara pertama 
kali. “Saya ngefans sama beliau, dan memang 
untuk sayembara yang diselenggarakan IAI (Ikatan 
Arsitek Indonesia) ini kami tidak menang, motivasi 
awalnya memang hanya pingin ketemu Antoine,” 
tutur pria berkaca mata ini. Bagi Adjie, mengikuti 
sayembara itu sudah seperti hobi, Ia mengandaikan 
ikut sayembara seperti seorang yang hobi  bermain 
golf, ia merasakan kesenangan tersendiri saat ikut 
sayembara. 

Ketertarikan Adjie pada dunia arsitektur sudah 
ada sejak lama. Saat kecil, ia suka melihat ayahanda 
menggambar. Adjie merupakan putera seorang 
perwira TNI Angkatan Udara (AU) yang memiliki 
keahlian secara khusus pada bidang arsitektur. 
“Sebelumnya bapak saya gak mau saya jadi arsitek, 
diarahkan ke hal lain” ungkap Adjie. Setelah lulus 
Sekolah Menangah Atas di SMA 8 Jakarta, Adjie 
melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung 
(ITB) jurusan arsitektur. Semenjak kuliah di ITB, ia 
bersama rekan-rekan di jurusan rajin ikut kompetisi 
sayembara. Ia pernah ikut kompetisi mendesain 
rumah dosen Matematika ITB, saat itu Adjie satu 
kelompok dengan empat dosennya di jurusan 
arsitektur. 

Hal yang paling ia senangi saat mengikuti 
sayembara adalah menurutnya, persaingan dilakukan 
dengan sehat dan objektif. Menurut Adjie, kompetisi 
merupakan kesempatan ia dan tim untuk dinilai 
apakah karya yang mereka buat layak atau tidak 
tanpa perlu dilihat siapa pembuatnya. Menurut Adjie, 
Semua sayembara menarik, tiap sayembara yang 
diikuti berbeda-beda motivasinya. Saat mendesain 
Balai Kirti, motivasi utamanya ingin bertemu presiden. 
“Jadi karena sayembara saya ketemu Gubernur 
Lemhannas RI, Para Menteri, Gubernur DKI Jakarta, 
semuanya menarik karena beda-beda konteksnya” 
ujarnya sumringah.

“Arsitek itu salah satu sumbangsihnya bukan-
lah tenaga atau uang, tapi ide,” kata Adjie. Menurut-
nya, kesempatan mengikuti sayembara sebetulnya 
secara langsung bisa menyumbangkan ide-ide 
yang bisa amat bermanfaat saat diimplementasi. 
Pada tiap sayembara, selalu ada unsur pendidikan-

Adjie Negara,
Sosok Pemenang 

Sayembara 
Lemhannas RI
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nya. Mengikuti sayembara bangunan publik dan 
pemerintah, dari waktu, tenaga, memang sangatlah 
tidak sepadan dengan saat mengerjakan proyek 
komersil. 

Namun demikian, Adjie merasa yakin bahwa 
ia berangkat dari pelajar yang sejak sekolah dasar 
hingga kuliah disubsidi oleh negara, biaya pendidikan 
ia rasakan murah. Oleh karena itu, ikut sayembara 
gedung pemerintah dan publik merupakan salah 
satu cara baginya untuk berderma kepada negara 
melalui profesi Arsitek.  Bagi Adjie, hidup itu adalah 
pilihan. “Pilihan itu dimulai ketika pilihan itu ber-
guna, harus ada gunanya, maka dari itu, saya ngajar 
juga di Universitas Gunadarma, dulu orang tua saya 
juga pendidik,” jelasnya.

Karier profesionalnya dimulai saat Adjie 
bekerja pada perusahaan Rekamatra dan PDW 
Architecs di Jakarta. Ia sempat hijrah untuk bekerja 
di Singapura tahun 2003. Ia mengalami masa-masa 
itu sebagai masa-masa penuh ujian. “Awalnya saya 
mikir, orang yang kerja di luar negeri itu berarti gak 
laku di Indonesia,” ungkapnya. Ia juga mengisahkan 
bahwa kerja di Singapura membuat ia belajar banyak 
hal tentang hidup, ia juga bisa membantu keluarga 
secara finansial. “Ibaratnya kawah candradimuka, 
kalau di perkuliahan seperti masa perploncoan, 
hampir setiap hari saya pulang pagi, lebih dari jam 
12 malam, boss saya galak, tapi saya berfikir lagi, 

kalau saya pulang berarti saya menyerah”. Akhirnya 
Adjie bertahan kerja di Singapura selama 7 tahun.

Di Singapura, ia bekerja untuk DP Architecs 
dan SMC ALSOP yang saat ini lebih dikenal sebagai 
SPARCH. Melalui pekerjaannya itu, ia memperoleh 
banyak pengalaman tentang dunia arsitektur dan 
proyek-proyek urban yang telah diimplementasikan 
di seluruh dunia seperti Cina, Malaysia, Singapura, 
Indonesia dan Abu Dhabi. Sejak 2003 itu pula, Adjie 
telah banyak memenangkan beberapa kompetisi 
disain arsitektur di Indonesia, Vietnam dan Singapura. 
Di tahun 2010, Adjie melanjutkan pendidikannya 
ke National University of Singapore (NUS) jurusan 
Urban Desain. Di tahun 2011 bersama beberapa 
rekan-rekan muda, ia mendirikan KIND, di Indonesia. 

Adjie percaya bahwa arsitektur merupakan 
kerja bersama, selalu berkelompok. KIND, perusahaan 
yang dirintisnya, berasal dari kata kolaborasi ide dan 
desain, atau dapat juga menjadi kolaborasi indah. 
Adjie merupakan leader di KIND dan memiliki 
tim produksi muda dari berbagai universitas 
terkemuka di Indonesia seperti ITB, Universi-
tas Gunadarma, Universitas Tarumanegara, lulusan 
Malaysia, dll. Adjie menegaskan bahwa karya arsitektur 
bukanlah karya pribadi, semua mengambil peran 
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dengan menyumbangkan ide dengan berkolaborasi. 
Termasuk saat pembuatan menara Lemhannas RI. 

Sebelum memenangkan sayembara Menara 
Lemhannas RI, Adjie melalui KIND, pernah 
memenangkan sayembara desain Balai Kirti, Istana 
Bogor sebagai pemenang pertama. Dalam pem-
buatan desain Menara Lemhannas RI, ia menggunakan 
pendekatan yang sama seperti yang dilakukan saat 
membuat desain Balai Kirti. “Kalau bangunan di 
lokasi-lokasi yang penting, kami melihat ke 
belakang, ke sejarahnya, kenapa ada taman monas,  
kenapa ada istana di sana, jalan ini ada 3 gubernur, 
artinya, daerah ini sangat penting secara sejarah 
negara, kota, arsitektur. Ungkap Adjie”. Hal utama 
yang ia lihat  ketika mendesain adalah bagaimana 
bangunan tersebut mampu merespon lingkungan 
dan latar belakang sejarah yang ada. 

Untuk pembuatan desain Menara Lemhannas RI, 
memang tidak dibuat dengan rancangan yang 
extravaganza, atau terlalu eksploratif dibentuk. 
Menurutnya, di lingkungan seputaran Medan 
Merdeka merupakan bangunan yang bercirikan 
elegan secara bentuk. Menara Lemhannas RI harus 
ada ciri tersendiri, bangunan ini tetap bercirikan 
modern, bukan bangunan yang dibangun di era 

1960-an. Namun demikian, filosofi Lemhannas RI, 
Bhinneka Tunggal Ika Tanhanna Dharma Mangrva, 
dijabarkan di dalam konsep bangunan. 

Menara Lemhannas RI memiliki desain bangunan 
bawah besar dan dinamis, ini menandakan ke-
bhinnekaan, bahwa Indonesia ini beragam. Secara 
filosofi, semakin keatas semakin mengecil, itu 
seperti tunggal ika, paling atas itu terdapat kaca 
semua dan terpancang, maknanya adalah, bahwa 
kebenaran itu satu itu adanya di tak terhingga. 
Namun demikian ruangan-ruangan di Menara 
Lemhannas RI juga harus bisa mengakomodir 
kebutuhan lembaga ini. “Kita sesuaikan dengan 
kebutuhan Lemhannas RI, dengan proyeksi 10-20 
tahun mendatang, sehingga kami tidak membuat 
desain yang macam-macam, asal fleksibel dan bisa 
diganti sesuai kebutuhan, ungkapnya”.

Menurut Adjie, Menara Lemhannas RI didisain 
untuk memiliki sertifikat yang full. Rencana gedung 
yang green building atau ramah lingkungan, ter-
gambar jelas pada desain yang dibuat. “Gedung ini 
harus appropriate, bagaimana memperhatikan side 
development, transportasi publik, dan yang paling 
penting bagaimana mengatur konservasi energi 
dan konservasi air agar lebih efisien,” tambahnya. Di 
bagian barat dan timur menara, yang terkena sinar 
matahari lebih banyak akan dipasang kaca khusus. 
Selain itu, menara ini akan dibuat lebih banyak 
dinding, sehingga tidak banyak panas yang masuk, 
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dengan demikian akan menurunkan ketergantungan 
dengan Air Conditioner (AC) yang nantinya bisa 
meminimalkan kebutuhan terhadap listrik. Pun 
dengan pengelolaan air, baik air hujan maupun air 
limbah, ada proses tersendiri untuk dimanfaatkan 
demi penghematan terhadap air. 

Disain Menara Lemhannas RI akan dilengkapi 
dengan side garden di bagian dalamnya. Jadi, 
setelah selesai kelas, apabila para peserta ingin 
melihat Monumen Nasional (Monas), maka bisa 
dilakukan sambil relaksasi bisa juga digunakan 
untuk berbagai event di Lemhannas RI. Adjie juga 
menambahkan, siapapun yang mau melihat 
pemandangan Monas, maka bisa melihatnya dari 
Menara Lemhannas RI. 

Adjie berharap, lulusan 
Lemhannas RI harus mampu ber-
laku dan berkontribusi sesuai dengan 
apa yang telah diajarkan Lemhannas RI kepada 
mereka. Baginya, semakin kompleksnya masalah 
bangsa, Lemhannas RI minimal ada di tiga daerah 
waktu berbeda di Indonesia, mengingat kebutuhan 
bangsa itu sangat besar. Adjie juga menambahkan 
bahwa kurang jika hanya kepala daerah yang bisa 
sekolah di Lemhannas RI. “Arsitektur kita, bukan 
hanya arsitektur daerah saja, kita perlu wawasan 
nusantara yang lebih besar lagi, karena itu kami 
berharap, suatu hari IAI bisa diundang untuk 
bersekolah di sini, bisa menjadi terus sesuatu yang 
bisa dibanggakan bagi Indonesia,” pungkasnya 
menutup pembicaraan. 

Makna Bentuk Menara Lemhannas RI

Tanhana Dharmma Mangrva
Ujung Bangunan membuat sudut pada 
tak terhingga lambang kebenaran milik 
Yuhan YME. 

Tunggal Ika
Perbedaan ber-Satu ber-Sinergi 
disimbolkan dengan tower yang gagah 
dan berwibawa

Bhineka
Bagian bawah melambangkan ke-
Bhinekaan. Masyarakat/rakyat/suku 
bangsa yang besar. 

Stabilitas
Gubahan Bangunan yang berat di bagian 
bawah melambangkan kekuatan dan 
stabilitas. 

Sinergi
Unsur alam pada bangunan adalah 
simbol sinergi antara manusia, alam, 
pemerintah dengan rakyatnya. 

Perjuangan Nasionalisme
Massa terpancung, adalah bambu 
runcing lambang perjuangan dan 
nasionalisme. 

Kontekstual
Massa Bangunan kontekstual dengan 
lingkungan dan arsitektur Nusantara 
dengan Interpretasi kekinian dengan 
proporsi yang abadi.  


