


Puncak Peringatan HUT Emas 
Lemhannas RI Berlangsung Meriah

Tahun 2015, terasa istimewa 
bagi Lemhannas RI,  bertepatan 
dengan momentum 107 tahun 
Hari Kebangkitan Nasional, Lem-
hannas RI tepat menginjak usia 
emas. Tentu saja hal tersebut di-
peringati dengan penyelengga-
raan Upacara Peringatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) Emas Lemhannas RI 

di Ruang Auditorium Gajah 
Mada, Lemhannas RI, Ja-

karta, Rabu (20/5). Upa-
cara yang yang ber-
langsung khimad di-
pimpin oleh Gubernur 

Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi 
Susilo Soepandji, D.E.A.

Pada momen istimewa terse-
but, terangkai acara diantaranya 
pembacaan sejarah Lemhannas 
RI sekaligus penayangan Testimo-
ni dari beberapa tokoh nasional 
diantaranya Panglima TNI Jende-
ral TNI. Dr. Moeldoko, Ketua Umum 
PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, 
M.A., Prof. Dr. Muladi, Prof. Dr. Ir. 
Purnomo Yusgiantoro, Prof. Dr. 
Arief Rahman, Prof. Dr. Sri Edy 
Swaseno,  dan Siti Hediayati (Titiek) 
Soeharto.

Budi Susilo Soepandji, dalam 
sambutannya mengemukakan 
dalam kurun waktu 50 tahun ini, 
Lemhannas RI tetap teguh meng-
emban amanat dan komitmen 
Bung Karno yang kental akan 
semangat Kebhinekaan. Selain 
itu, momentum HUT ke-50 Lem-
hannas RI ini seyogianya dijadikan 
stepping stone agar Lemhannas 
RI dapat menjaga konsistensi ser-
ta dapat mengemban tugas den-
gan lebih baik, mengingat tan-
tangan dan kompetisi di masa 
depan akan semakin kompleks.



Pasca upacara, kegiatan dilanjutkan dengan 
acara Orasi Ilmiah oleh Ketua PBNU (Pengurus Besar 
Nahdatul Ulama) KH. Said Aqil Siradj yang mengusung 
tema “Peranan Ulama dalam Membentuk dan Mem-
pertahankan NKRI”. KH. Said Aqil Siradj mengatakan 
Indonesia perlu mewaspadai segala bentuk radika-
lisme ideologi, sebuah  paham yang mengarah 
pada tindak kekerasan dalam mencapai tujuan. 
Sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia 
yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 ucap 
KH Said aqil Siradj, Indonesia seharusnya dapat 
menjadi contoh negara yang damai dan jauh dari 
kekerasan.

Seremoni peringatan HUT Lemhannas RI, kemu-
dian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng 
sebagai simbol rasa syukur terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa serta diselingi dengan penampilan dari 
The Professor Band dan Amigos Band. Turut hadir 
dalam acara ini yakni Mantan Gubernur Lemhannas 
RI Prof. Dr. Ir. Muladi, S.H, Mantan Menteri Pertaha-
nan RI yang juga mantan Wakil Gubenur Lemhannas 
RI Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.A, M.Sc, Ph.D, 
Ketua IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, per-
wakilan Kementerian/Lembaga, perwakilan Duta 
Besar dan Atase Pertahanan negara sahabat, para 
peserta PPSA XX, para peserta PPRA LIII, Tenaga 
Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, dan 
segenap pejabat struktural Lemhannas RI.

Rangkaian kegiatan peringatan HUT Lemhannas 
RI diselenggarakan  mulai 27 April hingga 24 Mei 2015, 
diantaranya diawali dengan digelarnya Pertandingan 
Olahraga di lapangan Lemhannas RI, Senin (27/4), 
Pemilihan Pegawai Teladan, Pengucapan SM Tribrata, 
Panca Prasetya Korpri,  Penghargaan Pelajar Berpre-
stasi, (18/05), Ziarah Ke Makam Bung Karno di Blitar, 
Selasa (12/5), Donor Darah di Gedung Dwiwarna Pur-
wa, Lemhannas RI Senin (18/5),  Ziarah Ke TMP Kaliba-
ta, Jakarta, Selasa (19/5), Operasi Katarak di RSPAD 
Jakarta, Rabu (3/6), Presidential Lecture oleh Megawa-
ti Soekarnoputri di Audiotorium Gajah Mada Lemhan-
nas RI, Jakarta (28/5), Festival Wayang Lapangan Tenis, 
Jumat (29/5), Gerak Jalan, Baksos dan Bazaar di Lem-
hannas RI Jakarta, Minggu (31/5) serta Orkestra Symp-
honi UI di Audiotorium Gajah Mada Lemhannas RI, 
Sabtu (6/6). (Foto Giat 50 Tahun Dalam Lensa).



Pola Pendidikan Lemhannas 
RI harus Mampu Lahirkan 

Pancasilais Sejati
Pola pendidikan di Lembaga  

Ketahanan Nasional (Lemhannas 
RI) harus mampu mengha-

silkan para pemimpin 
yang Pancasilais. Seba-
gai wadah pendidikan 
calon pemimpin 
bangsa, Lemhannas 

RI diharapkan menempa setiap 
orang agar mengabdi kepada 
negara semata-mata demi kepen-
tingan rakyat.

"Lemhannas merupakan kawah 
candradimuka calon pemimpin 
bangsa. Untuk itu, nilai- nilai 
Pancasila harus selalu ditekankan 
sehingga kelak para pemimpin 
bangsa tidak pernah melupa-
kannya sebagai jati diri bangsa," 

tutur Presiden Kelima RI, Me-
gawati Soekarnoputri, pada 
acara Presidential Lecture di 
Audiotorium Lemhannas RI, Ja-
karta, Kamis (28/5).

Lebih lanjut Megawati menga-
takan dirinya berharap peserta 
Lemhannas tidak hanya sekadar 
mengejar sertifikat sebagai syarat 
kenaikan pangkat ataupun pro-
mosi jabatan. Pendidikan Lem-

Presidential Lecture 
Megawati Soekarnoputri



hannas harus menanamkan nilai 
ideologi bangsa bagi peserta.

"Jangan sampai Lemhannas ha-
nya jadi lembaga stempel sertifi-
kasi kepemimpinan,"harap Me-
gawati. 

Megawati menuturkan Lem-
hannas RI menempa calon pe-
mimpin dari segala penjuru 

Tanah Air. Mereka berkumpul, 
bergotong royong, dan bekerja 
kolektif merumuskan masa depan 
bangsa.

Menurut Megawati, dirinya sang-
at memahami latar belakang pen-
dirian Lemhannas pada 20 Mei 
1965. Lemhannas RI sendiri diga-
gas Presiden Soekarno untuk 
mewujudkan Indonesia berdaulat 
serta meletakkan dasar pertahanan 
dan keamanan yang sesuai den-
gan geopolitik dan kultur nasion-
al. Menurut dia, hal itu bisa dilaku-
kan pemimpin Pancasilais.

Megawati sendiri mengkhawa-
tirkan generasi muda yang mulai 
melupakan nilai-nilai ideologi 
bangsa. Dia mencontohkan, ma-
sih banyak pemimpin bangsa yang 
belum memahami Trisakti.

Trisakti merupakan konsep Pre-
siden Soekarno menjadikan In-
donesia berdaulat dalam bidang 
politik, berdikari dalam bidang 

ekonomi, dan berkepribadian 
dalam budaya. Megawati menam-
bahkan, berkat konsep Trisakti 
pula Indonesia mampu memelo-
pori penyelenggaraan Konferen-
si Asia Afrika.

"Saya pernah menanyakan kon-
sep Trisakti kepada generasi mu-
da, ternyata banyak di antara 
mereka yang tidak mengenal dan 
memahaminya. Hal ini harus jadi 
peringatan bagi semua agar ge-
nerasi muda belajar sejarah dan 
ideologi bangsa," ujarnya.

Megawati mengatakan, Lemhan-
nas RI juga mengemban tugas 
untuk menjalankan nilai-nilai 
Trisakti. "Pada dasarnya, Trisakti 
bertujuan untuk menciptakan 
keadilan dan kesejahteraan bangsa. 
Jadi, Lemhannas harus menempa 
calon-calon pemimpin yang be-
nar-benar peduli kepada rakyat, 
bukannya pada kelompok ataupun 
golongan," ucapnya.



Jenderal TNI DR Moeldoko

PoSISI Lemhannas RI sebagai 
benteng pemerintah harus me-
lihat itu dengan sebaik-baiknya 
agar hasil-hasil pemikiran Lem-
hannas RI bisa menjawab kebu-
tuhan masa kini dan ke depan.

Ketika Lemhannas RI berubah 
menuju world class institution 
pasti ada ukuran-ukuran yang 
harus dicapai. Yang pertama 
adalah pemikiran. Apakah pe-

mikiran-pemikiran Lemhannas 
RI dapat menyejajarkan dari 
berbagai pemikir dunia

Kedua kemampuan membangun 
network. Apakah Lemhannas RI 
dapat membangun network yang 
baik dengan berbagai second 
track atau first track di berbagai 
belahan dunia. Kalau tidak bisa 
membangun network dengan 
baik, Lemhannas RI pasti akan 
ditinggalkan.

Ketiga bagaiamana Lemhannas 
mampu memberikan kontribusi.

Ketiga faktor itulah yang harus 
disiapkan Lemhannas RI untuk 
menjadi World Class Institution 
agar segala hasil dapat didist-
ribusikan ke segala penjuru 
dunia jangan hanya bera- 
ngan-angan bekerja dengan 
keras sehingga hasil pemikiran 
dapat ditransfer ke seluruh 
penduduk dunia.

Pada dasarnya yang mengata-
kan Lemhannas RI WCI adalah 
dunia luar bukan kita yang men-

deklarasikan.
Harapan saya pada Lemhannas 

RI ke depan adalah saya ingin 
Lemhannas RI betul-betul bisa 
menjadi sebuah lembaga yang 
bisa melengkapi leadership bagi 
pemimpin saat ini atau ke depan 
akan memimpin bangsa. Karena 
sejatinya leadership telah ter-
bangun oleh diri-sendiri. Disitu-
lah peran Lemhannas RI sebagai 
pelengkap atribut leadership yang 
dimiliki oleh sesorang sehingga 
kehadiran Lemhannas RI dalam 
upaya menyiapkan seseorang 
sebagai pemimpin di masa depan 
terasa sangat nyata

Saya Jenderal TNI Moeldoko atas 
nama seluruh prajurit TNI mengu-
capkan Selamat Ulang Tahun pa-
da Lemhannas RI yang ke-50. 
Semoga dengan usia yang ke-50 
Lemhannas RI sungguh bisa me-
miliki peran dan kontribusi yang 
lebih lagi untuk kepentingan ne-
gara. Dirgahayu Lemhannas RI.

Panglima TNI

TESTIMONI



PoLRI akan mendukung kiprah 
Lemhannas RI untuk menghada-
pi dinamika perkembangan yang 
sangat dinamis tersebut, antara 
lain dengan mewaspadai ideolo-
gi yang sedang mencoba berkem-
bang di dalam negeri, mampu 
berpikir strategis dan komprehen-
sif dalam memonitor setiap per-
kembangan, mampu menyaring 
arus globalisasi, mencetak kader 

calon pemimpin bangsa, dan 
menghasilkan pemikiran dan ka-
jian yang aplikatif dan berwacana 
jauh ke depan.

Dalam rangka mewujudkan Lem-
hannas RI sebagai lembaga pen-
didikan berkelas dunia, maka upaya 
dan langkah strategis yang dapat 
ditempuh antara lain membangun 
kapasitas dan kapabilitas peserta 
didik dan Lemhannas RI, mem-
bentuk dan memperkuat networ-
king dengan berbagai instansi 
pemerintah, menginfokan dan 
membuka diri terhadap dunia 
luar dengan menjalin kerjasama 
dan melibatkan peserta dari luar 
negeri, membuat grand design 
dan rengstra, serta meningkatkan 
kajian yang bersifat global dan 
strategis.

Selaku pimpinan Polri, ada bebe-
rapa hal yang menjadi harapan saya 

terhadap Lemhannas RI yaitu mam-
pu mendapatkan pengakuan/legi-
timasi sebagai world class institution, 
menciptakan pemimpin bangsa 
yang menjadi tauladan, menjalin 
kemitraan dan kerjasama yang har-
monis dengan Polri dalam meng-
hasilkan lulusan yang berpikir stra-
tegis, dan menghasilkan kajian dan 
penelitian yang tepat guna dan 
bermanfaat bagi kepentingan Pol-
ri dan kepentingan bangsa. 

Selamat Hari Ulang Tahun Lem-
hannas RI ke-50, semoga mampu 
menjadi lembaga pendidikan yang 
mencapai pengakuan sebagai world 
class institution, mampu mewujud-
kan kedaulatan, kemandirian dan 
kepribadian bangsa Indonesia ser-
ta melahirkan pemimpin-pemimpin 
yang menjadi tauladan, berkarakter, 
dan berintegritas bagi kepentingan 
bangsa dan negara.   

Jenderal Pol Badrodin Haiti
Kapolri  



SeLaMa 50 tahun Lemhannas 
RI telah memberikan dharma bak-
tinya kepada negara dan bangsa. 
Sebagai satu-satunya lembaga 
yang memberikan pendidikan 
kepada calon pemimpin bangsa, 
Lemhannas RI telah mencetak 

kader-kader pemimpin bangsa. 
Kini Lemhannas RI telah menjadi 
lembaga pendidikan dan kajian 
yang prestisius dan berkelas dunia. 

Terimakasih Lemhannas RI, Dirga-
hayu 50 tahun Lemhannas RI, Jaya 
Lemhannas RI sampai akhir zaman.

Titiek Soeharto

KIPRah Lemhannas RI selama 
ini telah terbukti sepanjang seja-
rah. Lemhannas RI merupakan 
lembaga negara yang sangat 
penting untuk membentuk ka-
rakter dan memperkuat jati diri 
pemimpin nasional yang berasal 
dari para birokrat, TNI, Polri, dan 
sipil agar nantinya mereka men-
jadi pemimpin yang siap meng-
hadapi segala tantangan, terma-
suk tantangan pada era globaliasi 
sekarang ini. 

Menjadi world class insti-
tution, Lemhannas RI 

harus melakukan pem-
benahan diantaranya 
dengan peningkatan 
kualitas dosen, kua-

litas kedisiplinan dan materi yang 
disampaikan. Hal-hal tersebut 
membutuhkan renovasi, inovasi, 
dan  pengembangan. Sekarang 
kita harus mampu mengaktuali-
sasikan dan mengkontekstualisa-
sikan antara problema bangsa ini 
dengan keadaan yang ada deng-
an terus memegang prinsip yang 
kita pegang yaitu Pancasila, UUD 
1945, NKRI dan menghormati ke-
bhinekaan. Cara mempertahankan 
empat pilar negara harus selalu 
diperbaharui, ditingkatkan dan 
dievaluasi baik secara berkala 
ataupun secara serius setiap saat.

Selamat Ulang Tahun ke-50, Ulang 
Tahun Emas. Semoga Lemhannas 
RI ke depan lebih berkualitas lagi, 

lebih meningkatkan integritasnya 
untuk bangsa dan negara dan 
mari kita membangun kemitraan 
bersama karena persoalan bangsa 
adalah persoalan kita bersama.

Said Aqil Siradj

Anggota DPR RI

Ketua PBNU

TESTIMONI



Harapan saya kepada Lemhannas RI, deng-
an segala unsur-unsur yang dimiliki, termasuk 
para alumni menjadi unsure kebanggaan bangsa. 
Mampu menunjukan kegigihannya dalam mewu-
judkan restorasi Pancasila dalam membangun 
Indonesia dan Masyarakat Indonesia.

Saya sebagai mantan Gubernur Lemhannas 
RI mengucapkan selamat HUT. Dalam usia  ke 
50 tahun Lemhannas RI dapat berkembang 
maju menghasilkan kader bangsa berkualitas 
yang berkualitas dan mampu membawa ke-
makmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. 

Saya bangga dengan Lemhannas RI, baik lemba-
ga dan materi yang dibekalkan kepada peserta didik.

Selain itu terpenting apa yang dilakukan Lemhan-
nas RI sesuai dengan peran dan fungsi yang diem-
bannya betul-betul dapat dirasakan oleh rakyat, se-
hingga menimbulkan kepercayaan dibenak rakyat 
tentang kiprahnya sebagai lembaga yang luar biasa.

Dengan bekal semangat perjuangan, Insya Allah 
akan dapat menciptakan keluhuran bangsa atau jati 
diri bangsa, kepribadian bangsa untuk mewujudkan 
modernisasi ditengah-tengah arus globalisasi.

Selamat Hari Ulang Tahun Ke 50, Lemhannas RI.

Ketua Ikatan alumni Lemhannas RI (IKaL)

Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar

perkembangan zaman.
Keberhasilan seorang pemim-

pin, terlihat dari keberaniannya 
dalam pengambilan keputusan 
demi kepentingan nasional.  Se-
jarah Indonesia telah membukti-
kan pengambilan keputusan 
berani pernah dicontohkan para 
pendiri bangsa, seperti peran yang 
diambil Presiden Soekarno dan 
Muhammad Hatta kala memprokla-
masikan kemerdekaan Indonesia 
tanggal 17 Agustus 1945.

Pada era globalisasi, pemimpin 
masa depan Indonesia juga dituntut 

memiliki keterampilan berfikir 
cerdas dengan memanfaatkan 
otak dan hati dalam mengaktuli-
sasikan keputusan untuk mengik-
uti pembaharuan, menggerakan 
otak dan hati melalui proses ber-
fikir untuk memotivasi semangat 
baru dalam mengantisipasi peru-
bahan-perubahan dengan me-
mahami situasi dan permasalahan 
dalam era globalisasi saat ini.

Selamat Hari Ulang Tahun Lem-
hannas RI, semoga Lemhanns RI 
senantiasa dapat memberikan  
kontribusi dan pengabdian ter-

Saya berharap Lemhannas RI, 
sesuai dengan peran dan fungsinya, 
mampu mencetak pemimpin yang 
kredibel dan dapat membawa 
negara ini ke arah kemajuan seiring 

baik demi kemajuan Bangsa dan Negara.

Mantan Gubernur Lemhannas RI Periode (1974-1978)
Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo

Mantan Gubernur Lemhannas RI Periode (1989-1994)

Letjen TNI (Purn) Soekarto



PeRTaMa, saya mengucapkan 
“Luar Biasa” kepada Lemhannas 
yang berusia 50 tahun! Ini adalah 
sebuah prestasi emas yang dicapai 
oleh Lemhannas RI, sebuah Lem-
baga Ketahanan Nasional. Lemba-
ga ini telah menghasilkan kurang 
lebih 7200 alumni yang mempuny-
ai misi dan mempunyai amanah 
dari Allah SWT, serta mempunyai 
mandat dan hak untuk melakukan 
ketahanan terhadap bangsa ini.

Lemhannas RI harus ber-
pijak pada kepentingan 

rakyat. Bangsa Indo-
nesia jumlahnya tidak 
sedikit, memiliki 
17.000 pulau, 700 

Prof. DR. Arief Rachman
Pengamat Pendidikan

TESTIMONI

lebih bahasa bahasa, dan lebih 
dari 5 agama besar.  Bagaimana 
caranya membuat NKRI ini tetap 
utuh, tahan, dan setia kepada 
UUD 1945 serta mengembang-
kan kebhinekaan dan kebhine-
katunggalikaan yang unggul 
bagi dunia? Dengan menduni-
anya Lemhannas RI, saya ber-
mimpi semoga lembaga-lemba-
ga lain dari dunia belajar dari 
Lemhannas RI sehingga Lem-
hannas RI tidak hanya menjadi 
pusat pendidikan, tetapi juga 
untuk ketahanan nasional dan 
ketahanan dunia.

Selamat kepada Lemhannas RI, 
Selamat Berulang Tahun yang Ke-50.

Prof. DR. Muladi
Mantan Gubernur Lemhanas RI 2005-2011

Saya mengucapkan se-
lamat kepada Bapak Gubernur, 
Prof. Dr. Budi Susilo Soepan-
dji beserta jajarannya. Hara-
pan saya adalah Anda seba-
gai penerus mampu menerus-
kan apa yang telah dirintis 
oleh para pendahulu. Pen-

dahulu tersebut bukan saya, 
tetapi Gubernur-gu-
bernur lain yang telah 
banyak berkarya. Dan 
saya harapkan agar 

warga Lemhannas RI 
mempelajari seja-
rah pertumbuhan 
Lemhannas RI 

hingga sekarang dengan seba-
ik-baiknya dengan tetap mem-
perhatikan beberapa hal seperti 
yang telah saya ucapkan. Saya 
mengucapkan selamat, semoga 
Lemhannas RI selalu meningkat-
kan kualitas pribadi, individu. 
Berpikir dalam suatu tim, berpikir 
sistemik, dan mempunyai mental 
modern sehingga Lemhannas RI 
berkembang sebagai learning 
organization. Artinya organisasi 
yang terus-menerus penuh den-
gan pembelajaran, peningkat-
kan-peningkatan ke depan yang 
lebih baik. Selamat, semoga suk-
ses dan jaya selalu.



PeRTaMa-tama saya meman-
jatkan puji syukur dan menyampa-
ikan selamat kepada Lemhannas 
RI yang saat ini merayakan ulang 
tahunnya yang ke  50. Ulang tahun 
kali ini adalah Ulang Tahun Emas 

KH Ahmad Mustofa bisri

KIPRah Lemhannas RI pada saat 
era globalisasi sekarang ini sangat 
penting karena Lemhannas RI meng-
ajarkan kepada kader-kader nasi-
onal Indonesia suatu pengetahuan 
yang komprehensif integral, yang 
diperlukan bagi pemimpin-pemim-
pin Indonesia nantinya di dalam 
pergaulan internasional. Dengan 
demikian, pemimpin-pemimpin 
Indonesia tidak akan hanya bersu-
dut pandang dari sisi yang sempit 
tetapi dari sisi yang sangat luas 
sekali dari berbagai macam sudut 
pandang. Sehingga apa yang di-
sampaikan, apa yang digagas dan 
apa yang akan dilakukan para pe-
mimpin dapat diberikan dasar yang 
kuat bagi pembangunan untuk 
menuju arah globalisasi dunia.

Saya berharap Lemhannas RI un-
tuk saat ini dan seterusnya dapat 
terus melaksanakan tugas-tugas 
pentingnya seperti tri dharma per-
guruan tinggi yaitu  melakukan 
pendidikan dari para kader nasion-
al, melakukan penelitian dan peng-
embangan terhadap hal hal bersi-
fat nasional, membuat kajian-kaji-
an yang sangat bermanfaat sebagai 
dasar-dasar pengambilan keputu-
san pemimpin nasional  dan juga 
memberikan pengabdian kepada 
masyarakat yang sejalan dengan 
tri dharma perguruan tinggi. Lem-
hannas RI adalah satu tingkatan 
lebih tinggi karena Lemhannas 
mendidik kader-kader pemimpin 
nasional.

Selamat ulang tahun emas ke-50 

kepada Lemhannas RI. Tentu pen-
ting sekali bagi Lemhannas RI 
untuk introspeksi diri, melihat ke 
belakang apa yang telah dicapai 
dan apa yang  belum dicapai, 
kemudian kita review lagi langkah 
kita ke depan agar sesuai dengan 
visi dan misi Lemhannas yaitu 
visi dan misi founding father kita 
ketika mendirikan Lemhannas.

Prof. DR. Purnomo Yusgiantoro
Mantan Menhan

Budayawan

memancangkan pilar-pilar untuk 
ketahanan nasional. Hal tersebut 
dapat dibuktikan oleh Lemhannas 
RI dengan meredam kelom-
pok-kelompok yang terlalu radi-
kal dan ekstrem sehingga kehidu-
pan masyarakat bisa kembali 
seperti semula. Ketahanan masy-
arakat kita dinina oleh masyara-
kat sendiri. 

Harapan saya pada Lemhannas 
RI agar betul-betul menjadi lem-
baga ketahanan yang bisa dian-
dalkan untuk Indonesia sendiri dan 
dapat diharapkan membantu du-
nia di luar sana yang keadaannya 
kacau. Dan sekali lagi saya ucapkan 
Dirgahayu Lemhannas RI. Mu-
dah-mudahan selalu jaya.

bagi Lemhannas RI. Semoga ke de-
pan Lemhannas RI semakin berpe-
ran dalam menjaga ketahanan 
nasional dan lebih jauh lagi diha-
rapkan Lemhannas RI dapat berpe-
ran untuk membantu dunia.

Saya kira Lemhannas RI dapat 
mengambil peran dalam mem-
bantu saudara-saudara kita di 
luar dunia ini tentang bagaimana 
mengelola kehidupan sosial yang 
di dalamnya terdapat berbagai 
aliran, berbagai kepentingan, ber-
bagai ide agar dapat dapat men-
jalin kehidupan yang damai. 
Mungkin terlalu muluk, tetapi jika 
Lemhannas RI  berniat, yang pert-
ama-tama harus dibuktikan di 
Indonesia ini adalah bagaimana 



Saya berpikir Lemhannas RI 
sudah cukup berjasa dalam 
mengukuhkan pilar-pilar ke-
bangsaan, ke-Indonesiaan dan 
terus mendidik calon-calon 
negarawan dari berbagai lapi-
san masyarakat. Permasalahan-
nya adalah setelah mereka 
kembali ke institusinya ma-
sing-masing, apa 
yang mereka dapat 
di Lemhannas RI 
mereka hayati dan 
mereka laksanakan 
atau tidak itu harus 
diuji dalam kenya-
taan. Tetapi, me-
nurut saya Lemhan-
nas telah berjasa 
dalam mengokoh-

kan ke-Indonesiaan kita, kene-
garaan kita, dengan kuriku-
lumnya yang cukup bagus.

Harapan saya kepada Lemhan-
nas RI  yang sekarang menginjak 
usia 50 tahun, atau disebut tahun 
emas dalam kultur kita, adalah 
segala hal yang baik selama ini 
diteruskan. Lakukan instropeksi 
mana yang kurang. Selain itu, 
perlu dilihat alumni-alumni Lem-
hannas RI setelah mereka terjun 
ke lembaganya baik  menjadi 
menteri, menjadi presiden, dan 
sebagainya tentang bagaimana 
kinerjanya. Evaluasi ini perlu 
dilakukan terus secara tajam. 
Jika tidak sesuai seperti harapan, 
perlu diketahui apa yang men-
jadi sebabn, kemudian diperba-
iki. Evaluasi yang dilakukan 
merupakan evaluasi kritikal ter-
hadap lembaga yaitu berhasil 
atau tidak mencetak para nega-
rawan. Jika memang sudah ber-

hasil, mengapa hal itu dapat 
terjadi dan sebaliknya. Kritik 
terhadap diri sendiri sangat pen-
ting untuk kemajuan suatu lem-
baga bahkan suatu negara.

Saya mengucapkan Selamat 
Ulang Tahun yang ke-50 tahun. 
Semoga kiprah yang akan da-
tang jauh lebih baik yaitu le-
bih mampu menghadapi tan-
tangan-tantangan yang tidak 
mudah untuk abad sekarang 
ini dengan ilmu teknologi yang 
berkembangdan  persaingan 
antar negara semakin hebat. 
Oleh sebab itu lembaga se-
perti Lemhannas RI memiliki 
peran yang sangat diperlukan 
agar bangsa ini tidak sampai 
kehilangan arah, agar bangsa 
ini tetap setia kepada jati di-
rinya, kepada cita-cita kemer-
dekaan yang sudah disampa-
ikan sejak hampir 70 tahun 
yang lalu.

Prof. DR. Ahmad Syafi’i Ma’arif
Cendikiawan Muslim 

TESTIMONI



unTuK mencapai lembaga kelas 
dunia, Lemhannas RI tentu perlu 
memperhatikan agar pendidikan 
di Lemhannas RI disesuaikan den-
gan tuntutan zaman seperti saat 
ini ketika begitu ketatnya persaing-
an antara bangsa terjadi . Oleh 
karena itu, kemungkinan diperlukan 
pendidik atau pengajar Lemhannas 
RI yang juga berkelas dunia. Saya 
kira tidak ada salahnya apabila kita 
mengundang misalnya Nobel Lau-
reat dan para peraih Nobel Prize 
diundang untuk mengajar di Lem-
hannas. Sehingga untuk menda-
patkan wawasan yang berkelas 
dunia, kita juga memerlukan para 
pengajar yang papan atas, yaitu 
tokoh-tokoh dunia untuk diundang 
ke Lemhannas

Harapan kita adalah Lemhannas 
RI sebagai tempat di mana ka-

der-kader pimpinan bangsa di-
tempa menjadi pimpinan-pim-
pinan negara dapat senantiasa 
meningkatkan kualitas, baik 
kualitas pendidikannya maupun 
kualitas lulusannya yang nantinya 

menjadi pemimpin bangsa yai-
tu pemimpin yang tidak kalah 
di dalam hal kemampuannya 
untuk memimpin bangsa ini se-
tara dengan bangsa-bangsa 
lain.

Suryo Bambang Sulisto
Ketua Kadin

KeTIKa kita memperingati 50 
tahun Lemhannas RI, kita harus 
membicarakan masalah strategis 
memperkukuh titik tolak jaman 
dahulu saat Lemhannas RI didirikan 
dan sekarang sudah menjadi ba-
hasa nasional. Ulang Tahun ke-50 
tahun ini harus diperingati dengan 
semangat pembaharuan pengua-
tan kembali pengukuhan identitas.

Lemhannas RI harus mendidik 
calon-calon pemimpin bukan 
menampung orang-orang buang-
an yang harus disekolahkan. Lem-
hannas RI harus mendidik orang-
orang yang direncanakan untuk 

jadi pemimpin dan menjadi seko-
lah elite. Orang-orang hebat di-
didik menjadi hebat lagi dan 
orang-orang pilihan dididik lebih 
hebat lagi di Lemhannas RI.

Lemhannas RI harus terus maju 
dan menjadi lembaga elite yang 
tidak lain untuk memperkukuh 
ketahanan nasional RI. Lemhannas 
RI harus mengatur dinamika In-
donesia. Dinamika Indonesia ada-
lah dinamika konvergen yang 
makin menyatu bukan dinamika 
divergen yang makin mendisin-
tegrasikan Indonesia. Dirgahayu 
Lemhannas RI!

Prof. DR. Sri Edi Swasono
Pengamat Ekonomi



50 TAHUN DALAM LENSA

Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Selasa (12/5)

Upacara Bendera di TMP Kalibata, Selasa (19/5)

Puncak peringatan HUT Lemhannas RI ke-50, Rabu (20/5)

Tabur bunga oleh Ibu-Ibu Perista di Makam Bung Karno di 
Blitar, Selasa (12/5)

Ziarah ke Makam Gubernur Lemhannas RI Pertama, Wiluyo 
Puspoyudho di TMP Kalibata, Selasa (19/5)

Peringatan HUT Lemhannas RI di Auditorium Gajah Mada, Rabu (20/5)



Pemberian penghargaan pada pelajar dan mahasiswa 
berprestasi, Senin (18/5)

Donor darah di gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, 
Senin (18/5)

Orkestra Simfoni UI di Auditorium Gajah Mada Lemhannas RI, 
Sabtu (6/6)

Pagelaran wayang kulit di Lemhannas RI, Jumat (29/5)

Operasi Katarak pada Bakti Sosial Lemhannas RI di RSPAD 
Gatot Soebroto, Rabu (3/6)

Acara pelepasan gerak jalan, Minggu (31/5)




