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Rabu, 19 Oktober 2022

Gubernur Lemhannas RI Jadi 
Narasumber Diklat Staf dan 
Pimpinan Kementerian Luar Negeri12

Gubernur Lemhannas RI 
Andi Widjajanto menjadi 
narasumber pada Pendidikan 
dan Latihan (Diklat) Sekolah 

Staf dan Pimpinan Kementerian Luar 
Negeri (Sesparlu) secara virtual dengan 
mengangkat judul “National Resilience 
amidst Current Global, Regional, and 
Domestic Challenges” pada Rabu (19/10).

Mengawali paparannya, Andi 
Widjajanto menyampaikan bahwa saat 
ini berada pada era geopolitik V. “Di era 
konektivitas ini mestinya kita melihat 
kemampuan teknologi 4.0, ketika internet 
cyber system itu berpadu dengan 
kemampuan-kemampuan lain terutama 
space dan maritime infrastructure,” 
ungkapnya.

Menurut Andi Widjajanto, konsep 
geopolitik telah berkembang sejalan 
dengan konteks sejarah dan adopsi 
teknologi. Ada empat karakteristik utama 
dari pemikiran geostrategi. Pertama, 
cenderung mengusulkan strategi 
ekspansionis. Kedua, kontes atas wilayah 
geografis tertentu sering berhubungan 

dengan sumber daya strategis. Ketiga, 
tujuan akhirnya adalah untuk mencapai 
kekuatan hegemonik kemudian yang 
keempat adalah strategi ekspansionis 
sering mengarah pada perang 
hegemonik.

Terkait skenario tantangan global, 
Andi Widjajanto menilai cukup sulit untuk 
dikendalikan. Namun ada beberapa 
hal yang masih dapat dikendalikan 
seperti ekonomi 2.0, risiko strategis dan 
kemunduran demokrasi. “Kalau tidak 
hati-hati, ekonomi kita stagnan tetap 
2.0,” tuturnya.

Harapan yang diinginkan adalah 
ekonomi bisa lompat ke ekonomi 4.0 
yang merupakan ekonomi dengan 
memanfaatkan Information and 
Technology (IT), termasuk era ekonomi 
baru seperti ekonomi kreatif, ekonomi 
hijau dan ekonomi biru. “Kira-kira 
ekonomi 5.0 itu sudah benar-benar 
berbasis artificial intelligence, berbasis 
crypto, dan sebagainya,” pungkas 
Gubernur Lemhannas RI.
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Rabu, 19 Oktober 2022

Dialog Wawasan Kebangsaan di Provinsi Bengkulu

Wakil Gubernur 
Lemhannas RI Letjen 
TNI Mohamad Sabrar 
Fadhilah secara 

resmi membuka kegiatan Dialog 
Wawasan Kebangsaan Lemhannas 
RI bagi Birokrat, TNI-Polri, Organisasi 
Kemasyarakatan, Organisasi 
Kemahasiswaan, dan Pemuda di 
Provinsi Bengkulu Tahun 2022 pada 
Rabu (19/10) di Ballroom Grage Hotel 
Kota Bengkulu.

Deputi Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI 
Edi Sucipto, S.E., M.M., M.Tr. Opsla. 
dalam laporannya menyampaikan 
bahwa kegiatan yang berlangsung 
selama tiga hari tersebut, diikuti 
sebanyak 100 peserta yang terdiri 
dari Birokrat, TNI-Polri, Organisasi 
Kemasyarakatan, Organisasi 
Kemahasiswaan, dan Pemuda.

Sementara Mohamad Sabrar 
Fadhilah dalam sambutannya 
mengatakan bahwa kegiatan dialog 
wawasan kebangsaan merupakan 
realisasi salah satu program kerja 
Lemhannas RI. “ Ini sebagai bentuk 

kepedulian dalam rangka menggugah 
semangat kebangsaan dan memberikan 
pencerahan kepada masyarakat 
khususnya generasi muda tentang 
nilai-nilai kebangsaan yang bersumber 
dari empat konsensus dasar bangsa,” 
ucapnya.

Lebih lanjut, Mohamad Sabrar 
Fadhilah juga menyampaikan bahwa 
dinamika perkembangan lingkungan 
strategis mewarnai, mempengaruhi, dan 
berdampak terhadap bangsa Indonesia. 
Hal tersebut menjadi tantangan yang 
harus dihadapi bersama. Menurutnya, 
pandemi Covid-19 juga mengantar dan 
menuntut percepatan transformasi digital 
dan melahirkan era disrupsi di seluruh 
sektor kehidupan masyarakat sehingga 
berimplikasi terhadap memudarnya 
eksistensi budaya lokal, meresahkan 
dan mengikis moral, sosial dan tingkat 
kepercayaan serta rentannya ketahanan 
sosial dan budaya akibat disorientasi tata 
nilai, krisis identitas, dan rendahnya daya 
saing bangsa. 

Sementara pada sisi lain, Mohamad 
Sabrar Fadhilah menilai masih terdapat 
fenomena sosial di tengah masyarakat 

tentang pemahaman ideologi diluar 
Pancasila, terorisme, intoleran dan 
separatisme, serta masih kentalnya 
sikap egoisme sektoral, kedaerahan, 
kesukuan bahkan fanatisme keagamaan, 
sehingga mengabaikan prinsip-
prinsip keharmonisan dan kerukunan 
hidup bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.

Mencermati beberapa hal tersebut, 
menurut Mohamad Sabrar Fadhilah, 
Lemhannas RI menyelenggarakan 
kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan. 
“Melalui kegiatan dialog wawasan, 
diharapkan dapat menggugah, 
menumbuhkan, dan menguatkan rasa 
semangat kebangsaan serta jati diri 
bangsa sehingga masyarakat mampu 
merawat dan mengelola kebhinnekaan, 
meningkatkan kerukunan, rasa cinta 
tanah air, kepedulian sosial, dapat 
melestarikan budaya, dan kearifan lokal 
dalam rangka menjaga persatuan dan 
kesatuan serta memperkokoh NKRI 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” 
pungkasnya.
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meneruskan perjuangan kemerdekaan 
mewujudkan cita-cita pada saat ini dan 
sepanjang masa. “Semangat untuk 
selalu bersungguh-sungguh membangun 
Indonesia yang merdeka, berdaulat, 
bersatu, adil, dan makmur, secara dinamis 
sesuai konteks lingkungan strategis yang 
selalu berubah,” ucapnya. 

Lebih lanjut, Mohamad Sabrar 
Fadhilah menyampaikan bahwa pemuda 
hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan 
berperan pada masa mendatang. 
Pemuda saat ini mendapat mandat 
untuk menjadikan nilai-nilai persatuan di 
atas segala-galanya dan memandang 
keberagaman sebagai anugerah yang 
berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan 
yang luar biasa untuk menggapai kejayaan 
Indonesia. “Pemuda bukan hanya menjadi 
pelaku penting membangun ketangguhan 
bangsa dalam mewujudkan visi besar 
Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi 
tulang punggung untuk kejayaan bangsa 
sepanjang masa,” sambungnya.

Lemhannas RI menyelenggarakan 
upacara peringatan Hari Sumpah 
Pemuda Ke-94 pada Jumat (28/10) 
di lapangan tengah Lemhannas 

RI. Wakil Gubernur Lemhannas RI 
Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah 
bertindak sebagai inspektur pada upacara 
yang diikuti para pejabat serta personel 
Lemhannas RI.

Tema peringatan Hari Sumpah 
Pemuda tahun ini adalah “Bersatu Bangun 
Bangsa”. Tema tersebut memberikan 
pesan mendalam bahwa bersatu padu 
adalah harga mati yang harus dikuatkan 
untuk membangun ketangguhan. 
Ketangguhan dan persatuan menjadi 
kekuatan untuk melakukan pembangunan 
peradaban yang unggul sebagai eksistensi 
bangsa Indonesia. 

Saat membacakan amanat Menteri 
Pemuda dan Olahraga RI, Mohamad 
Sabrar Fadhilah menyampaikan bahwa 
telah menjadi tekad bersama untuk 

Jumat, 28 Oktober 2022

Upacara Peringatan Hari Sumpah 
Pemuda Ke-94

Pekerjaan utama yang tidak boleh 
diabaikan oleh para pemuda Indonesia 
adalah membentuk ketangguhan bangsa 
melalui pembentukan karakter mulia 
dan pengembangan kompetensi dalam 
berbagai ranah keahlian dan dipadukan 
dengan mengasah kreativitas dan inovasi. 
Capaian prestasi para pemuda yang 
membanggakan di berbagai bidang, baik 
pada level nasional maupun internasional 
dapat menjadi hal yang patut disyukuri 
karena dapat menjadi modal untuk 
membangun keunggulan Indonesia di 
masa yang akan datang.

Menutup amanatnya, Wakil 
Gubernur Lemhannas RI menyampaikan 
bahwa kerja-kerja kolaboratif perlu 
terus dikembangkan, karena upaya 
pembangunan pemuda tidak bisa 
dilakukan secara sendiri-sendiri, 
melainkan membutuhkan orkestrasi yang 
sinkron dan harmonis. 
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Lemhannas RI menyelenggarakan 
kegiatan Focus Group Discussion 
(FGD) “Chinese Leadership After 
the 20th National Congress of the 

Chinese Communist Party” pada Senin 
(31/10) di Ruang Krisna Gedung Astagatra 
Lantai 4, Lemhannas RI.

Wakil Gubernur Lemhannas RI 
Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah 
yang membuka kegiatan tersebut 
menyampaikan bahwa Lemhannas RI perlu 
menyelenggarakan pengkajian strategis 
hasil kongres ke-20 Partai Komunis China 
yang berlangsung di Beijing pada tanggal 
16 sampai 22 Oktober 2022 dianggap 
dapat memberikan pengaruh signifikan 
bagi geopolitik dan geostrategi baik 
ditingkat nasional, regional dan global. 

FGD Chinese Leadership After the 20th National Congress of 
the Chinese Communist Party

FGD tersebut menghadirkan dua 
narasumber yang hadir secara virtual. 
Mereka adalah Director of the Institute of 
China Studies at the University of Malaya 
Malaysia Dr. Ngeow Chow-Bing dan 

Associate Professor and Provost’s Chair 
in International Relations at S. Rajaratnam 
School of International Studies (RSIS) 
serta Coordinator of the PhD Program at 
RSIS Singapura Dr. Li Mingjiang.

Wakil Gubernur Lembaga 
Ketahanan Nasional 
Republik Indonesia 
(Lemhannas RI) Letjen TNI 

Mohamad Sabrar Fadhilah memberikan 
pengarahan kepada tenaga pendidik dan 
kependidikan bertempat di Auditorium 
Gadjah Mada Lemhannas RI, pada Senin 
(31/10). Kegiatan tersebut dilaksanakan 
dalam rangka menyiapkan tenaga-tenaga 

kependidikan untuk menyelenggarakan 
pendidikan bagi para calon pemimpin 
tingkat nasional pada program pendidikan 
tahun 2023 mendatang.

“Saya minta perhatikan betul, 
ketelitian agar menjadi perhatian 
yang serius,” kata Wakil Gubernur 
Lemhannas RI. Lebih lanjut Wakil 
Gubernur Lemhannas RI menekankan 
evaluasi pada beberapa kegiatan seperti 
e-learning, Studi Strategis Dalam Negeri 
(SSDN), olah sismennas, taskap, dan 
seminar.

Sebelum menerima pengarahan 
dari Wakil Gubernur Lemhannas RI, 
para tenaga pendidik dan kependidikan 
menerima pembekalan tentang isu 
strategis ekonomi biru. Hadir sebagai 
narasumber pembekalan tersebut, yakni 
Rektor Institut Pertanian Bogor Prof. 
Dr. Arif Satria, S.P., M.Si. dan Direktur 
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, 
M.H. 

Peningkatan 
Kapasitas Tenaga 

Kependidikan 
Lemhannas RI 

Senin, 31 Oktober 2022

Senin, 31 Oktober 2022
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Kunjungan Siswa SMA Kristen 
IPEKA Sunter

Senin, 31 Oktober 2022

Sejumlah siswa SMA Kristen 
IPEKA Sunter mengunjungi 
Lemhannas RI dan diterima 
oleh Kepala Bagian Protokol 

dan Peliputan Drs. Paiman M.I.P. serta 
Kepala Sub Direktorat Evaluasi dan 
Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan Kolonel laut (P) Gandawilaga, 
S.E., M.M., CRMP pada Senin (31/10), di 
Ruang Pancasila, Gedung Trigatra Lantai 
3, Lemhannas RI.

Mengawali kegiatan kunjungan 
tersebut, Paiman menjelaskan bahwa 
Lemhannas RI merupakan lembaga 
pemerintah nonkementerian (LPNK) 
yang bertanggung jawab langsung 
kepada presiden. Terkait hal tersebut, 
Lemhannas RI memiliki tiga fungsi, 
yakni menyelenggarakan pendidikan 
pimpinan tingkat nasional, melaksanakan 
pengkajian strategis, dan melakukan 
pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Ia 

berharap kedatangan Siswa SMA Kristen 
IPEKA Sunter dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan, serta yang lebih penting 
akan mampu membangun karakter 
sebagai anak bangsa, sebagai generasi 
penerus di masa yang akan datang.

Sementara, Wakil Kepala SMA 
Kristen IPEKA Sunter Wahyu Tjahjani, 
S.Pd. yang turut mendampingi rombongan 
mengucapkan terima kasih atas 
kesempatan kunjungan yang diberikan 
Lemhannas RI. “Terima kasih atas 
berkenan Bapak dan Ibu dari Lemhannas 
RI untuk menerima kami dengan baik. 
Kami mohon anak-anak kami dibekali 
dengan wawasan lebih luas lagi tentang 
kebangsaan,” ujarnya.

Wahyu Tjahjani juga menilai bahwa 
mendapatkan pengetahuan langsung 
dari narasumber di Lemhannas RI akan 
sangat berbeda bagi para Siswa SMA 
Kristen IPEKA Sunter yang selama ini 
hanya mendapatkan pengajaran melalui 
bidang studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan. “Diharapkan melalui 
kegiatan ini, para siswa yang merupakan 
generasi muda dapat lebih memahami 
tentang kebangsaan serta cara bersikap 
dan berperilaku sebagai warga negara 
Indonesia,” pungkasnya.

Sedangkan Gandawilaga yang 
memberikan pembekalan kepada para 
Siswa SMA Kristen IPEKA Sunter 
menyampaikan bahwa kita dipersatukan 
oleh Pancasila, UUD Tahun 1945, 
Bhinneka Tunggal Ika, dan kita adalah 
NKRI, negara kesatuan. “Ras, suku, 
agama, dan bahasa yang berbeda-beda 
bukanlah menjadi pemecah, namun 
menjadi kekayaan yang dimiliki Indonesia. 
“Jangan sampai para Siswa SMA Kristen 
IPEKA Sunter mudah terpecah belah dan 
agar terus memelihara persatuan dan 
kesatuan bangsa,” harapnya.
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Lemhannas RI menyelenggarakan 
kegiatan Focus Group Discussion 
(FGD) Kajian Urgent dan Cepat 
(Jurpat) yang mengangkat judul 

“Strategi Antisipasi Krisis Pupuk untuk 
Ketahanan Pangan Nasional di Tengah 
Perubahan Iklim” pada Selasa (8/11), di 
Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 
4, Lemhannas RI.

Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. 
Ir. Reni Mayerni, M.P. yang membuka FGD 
tersebut menyampaikan arahan Presiden 
Joko Widodo kepada Lemhannas RI 
untuk secara periodik, bulanan, maupun 
mingguan, memberikan rekomendasi 
tentang antisipasi krisis pangan, krisis 
energi dan krisis keuangan. “Ini menjadi 
salah satu perhatian Lemhannas RI 
sekarang, bagaimana agar krisis pangan 
bisa tidak terlalu berpengaruh signifikan 
kepada masyarakat,” ujarnya.

Terkait krisis pupuk, Reni Mayerni 
menjelaskan bahwa hal tersebut 
diperburuk dengan krisis energi yang 
dialami oleh berbagai negara di Eropa. 
Ia menjelaskan bahwa gas alam 
menyumbang sekitar 80 persen dari total 
biaya produksi pupuk. Krisis energi yang 
terus berkembang akan mengancam 
ketersediaan pupuk. Pada titik tertentu, 
jika permintaan tidak diiringi dengan 
ketersediaan yang memadai, maka akan 
semakin mengerek harga pupuk. Sebagai 
efek domino, harga pangan berpotensi 
melonjak akibat dari biaya input produksi 
yang semakin besar.

FGD tersebut menghadirkan lima 
orang sebagai narasumber, yaitu Direktur 
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 
Kementerian Pertanian RI Ir. Ali Jamil, 
M.P., Ph.D. yang membahas “Sinergi 
Kebijakan Kementerian/Lembaga untuk 

Menjaga Pasokan Pupuk & Ketahanan 
Pangan”, Plt. Direktur Jenderal Industri 
Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian 
Perindustrian RI Ir. Ignatius Warsito, 
M.B.A yang membahas “Sinergi Kebijakan 
untuk Peningkatan Produktivitas dan Daya 
Saing Industri Pupuk Sebagai Antisipasi 
Krisis Pupuk”, Guru Besar Tetap Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Institut Pertanian 
Bogor (IPB) Prof. Dr. Amzul Rifin, S.P., M.A. 
yang membahas “Transformasi Kebijakan 
Pupuk di Indonesia untuk Antisipasi 
Krisis Pupuk dan Pangan”, Dewan Pakar 
Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung 
(ITB)/Profesor Riset Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Nurul 
Taufiqu Rochman, M.Eng., Ph.D. yang 
membahas “Nanoteknologi Pada Industri 
Pupuk Peluang Peningkatan Produksi 
Pertanian” dan Direktur Pemasaran PT. 
Pupuk Indonesia (Persero) Gusrizal yang 
membahas “Strategi Menjaga Pasokan 
Pupuk untuk Antisipasi Krisis Pangan”.

FGD Strategi Antisipasi Krisis Pupuk
Selasa, 8 November 2022

7



newsletter Lemhannas RI l edisi 160, November 20228newsletter Lemhannas RI l edisi 160, November 20228

pada dasarnya Manajemen Talenta ASN 
dilakukan berdasarkan sistem merit 
yang mempertimbangkan kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja dari mulai 
perencanaan ASN, pengembangan 
kompetensi dan karir, hingga kompensasi.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian (LPNK), Lemhannas RI  
berupaya untuk menjalankan kebijakan 
tersebut sehingga dapat memiliki talenta-
talenta terbaik yang akan mengisi 
posisi kunci dalam organisasi. “Adanya 
manajemen talenta dapat mendorong 
peningkatan profesionalisme jabatan, 
kompetensi dan kinerja talenta serta 
memberikan kejelasan dan kepastian karir 
talenta, mewujudkan rencana suksesi 
yang objektif, terencana, terbuka, tepat 
waktu, dan akuntabel sehingga dapat 
mengakselerasi penerapan sistem merit 
di Lemhannas RI,” ujar Agustiawarman.

Sebagai narasumber sosialisasi 
tersebut, Analis Kebijakan Pertama 

Manajemen Talenta Guna Mendorong Pencapaian 
Strategi Pembangunan Nasional

Selasa, 8 Oktober 2022

Lemhannas RI melakukan 
sosialisasi Manajemen Talenta 
Lemhannas RI kepada seluruh 
personel pada Selasa (8/11), 

secara virtual. Sosialisasi tersebut dibuka 
oleh Kabag SDM Lemhannas RI Kolonel 
Mar Agustiawarman, S.H., M.M. yang 
mewakili Kepala Biro Umum Lemhannas 
RI.

Seperti diketahui, Peraturan Menteri 
PAN RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara 
telah mendukung ASN yang memiliki 
performa dan kompetensi tinggi agar 
secara terus menerus dikembangkan. 
Regulasi tersebut juga menjadi dasar 
hukum bagi seluruh instansi untuk 
menerapkan Manajemen Talenta ASN 
yang diharapkan juga dapat diintegrasikan 
untuk mendorong pencapaian strategi 
pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, 
Agustiawarman menyampaikan bahwa 

Asisten Deputi Manajemen Talenta 
dan Pengembangan Kapasitas 
SDMA KemenpanRB Efri Ihot Sinaga 
menyampaikan bahwa awalnya berfokus 
pada knowledge, tetapi sekarang 
berfokus pada adaptive learning. Lebih 
lanjut, ia menekankan bahwa bagian 
penting dari menciptakan ASN yang 
brilian, untuk sekarang dan masa depan, 
adalah kemampuan untuk menemukan 
dan memelihara bakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Efri Ihot 
Sinaga mengungkap bahwa Manajemen 
Talenta ASN bertujuan untuk melibatkan 
ASN produktif yang dapat mendorong 
pertumbuhan tinggi, mencapai tujuan 
organisasi, dan mengembangkan 
pemimpin baru. Guna mencapai hal 
tersebut, proses Manajemen Talenta ASN 
dimulai dari talent acquisitions, talent 
classification, talent development, talent 
mobility, dan talent retention yang dikawal 
oleh komite talenta (talent committee) dan 
komite suksesi (succession committee).
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Arahan Gubernur Lemhannas RI pada 
Refleksi Tenaga Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan
Hukum untuk membuat Memorandum 
of Understanding (MoU) dengan semua 
Universitas yang terafiliasi dengan TNI 
dan POLRI untuk membuka program 
pendidikan pascasarjana (S2) ketahanan 
nasional sehingga dapat bekerjasama 
dalam peningkatan kapasitas alumni 
pendidikan dan tenaga ahli di Lemhannas 
RI. Sementara terkait wawasan nusantara, 
Andi Widjajanto melihat ada kesamaan 
dengan geopolitik. “Cara kita melihat 
dunia, lalu apa yang terjadi didunia kita 
benturkan dengan apa yang menjadi 
kepentingan kita. Itu wawasan nusantara, 
itu sama dengan kesadaran geopolitik,” 
tuturnya. Sedangkan terkait kewaspadaan 
nasional, Andi Widjajanto melihat secara 
akademik dapat diterjemahkan sebagai 
crisis management sehingga nantinya 
dalam program pendidikan dapat 
menyiapkan pemimpin yang memiliki 
kemampuan menganalisis krisis dan 
memiliki kemampuan untuk mencari 
solusi-solusi jangka pendek. Kemudian, 
Andi Widjajanto juga menyebutkan bahwa 
Lemhannas RI harus memproyeksikan 

Rabu, 9 November 2022

Gubernur Lemhannas RI Andi 
Widjajanto menyampaikan 
beberapa arahannya dalam 
kegiatan Refleksi Tenaga 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Terhadap Proses Belajar Mengajar pada 
Rabu (9/11) di Auditorium Gadjah Mada, 
Gedung Pancagatra, Lemhannas RI.

Ada empat arahan Andi Widjajanto 
dalam kegiatan tersebut, pertama, 
Kedeputian Pendidikan Lemhannas RI 
dapat menuntaskan dan merancang hal-
hal yang mau ditransformasikan dengan 
jangka waktu bulan November tahun 
2022 sampai akhir Februari tahun 2023 
agar dapat ditandatangani Gubernur 
Lemhannas RI pada Maret tahun 2023. 

Kedua, Andi Widjajanto 
menyampaikan bahwa karakter pendidikan 
di Lemhannas RI terletak pada kata kunci 
ketahanan nasional, wawasan nusantara, 
kewaspadaan nasional dan kepemimpinan 
strategis. Secara rinci dijelaskan, terkait 
dengan ketahanan nasional, ia telah 
mengarahkan Biro Kerja Sama dan 

hal-hal yang akan terjadi sampai beberapa 
waktu panjang kedepan. Hal ini berkaitan 
karena Lemhannas RI harus menyiapkan 
pemimpin yang akan mampu membawa 
Indonesia kedepan. “Itulah kepemimpinan 
strategis yang harus disiapkan,” ungkapnya.

Selanjutnya, arahan ketiga yang 
disampaikan, Andi Widjajanto mengajak 
semua peserta agar belajar dengan 
memanfaatkan teknologi digital dengan 
belajar di ruang digital. Sedangkan arahan 
keempatnya, Andi Widjajanto menyampaikan 
bahwa Lemhannas RI membutuhkan 
benchmark untuk menjadi center of 
excellence-pusat unggulan seperti yang 
tercantum pada Perpres 98 Tahun 2016. 

Menutup arahannya, Andi Widjajanto 
berpesan bahwa leadership style yang harus 
diperkuat di Lemhannas RI adalah komando 
dan hirarki. Ia juga berharap kegiatan tersebut 
dapat memperjelas arah untuk melakukan 
transformasi di Kedeputian Pendidikan 
Program Pendidikan Kepemimpinan 
Strategis.
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Intellectual 
Exercise 

bagi Tenaga 
Profesional 

Lemhannas RI

Wakil Gubernur Lemhannas 
RI Letjen TNI Mohamad 
Sabrar Fadhilah selaku 
Koordinator Tenaga 

Profesional (Taprof) Lemhannas RI 
memimpin kegiatan Intellectual Exercise 
bagi Taprof Lemhannas RI yang 
mengangkat tema “Perkembangan 
Geopolitik” pada Rabu (9/11), di Ruang 
Syailendra, Gedung Astagatra Lantai 3, 
Lemhannas RI.

Taprof Bidang Geopolitik dan 
Wawasan Nusantara Lemhannas RI 
Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi selaku 
Wakil Koordinator Taprof Lemhannas 
RI dalam laporannya menyampaikan 
bahwa kegiatan tersebut merupakan 
kali keempat Intellectual Exercise bagi 
Taprof Lemhannas RI dilaksanakan. 
Direncanakan kegiatan tersebut akan 
diupayakan untuk dilaksanakan secara 
kontinu dengan membahas berbagai 
pemikiran sesuai bidang kompetensi 
yang diampu masing-masing Taprof 
Lemhannas RI yang dikaitkan dengan 
berbagai permasalahan geopolitik 
global yang berdampak ke nasional. 
“Semoga Intellectual Exercise bagi 
Taprof dapat membawa pencerahan dan 
juga menambah pemahaman kita dalam 
bertugas dan semoga meningkatkan 
semangat untuk mempelajari banyak 
hal yang berkaitan dengan materi yang 
diampu sebagai Taprof,” harapnya.

Sementara itu, Mohamad 
Sabrar Fadhilah dalam sambutannya, 
menyampaikan bahwa marwah 

Lemhannas RI harus dijaga dengan terus 
berpikir nasional ditengah banyaknya 
perubahan-perubahan yang akan 
terjadi. Menyoroti hal tersebut, lanjutnya, 
para Taprof Lemhannas RI harus siap 
memenuhi berbagai tuntutan untuk selalu 
menguasai ilmu pengetahuan serta 
perkembangannya baik pada lingkup 
global, regional, maupun nasional sesuai 
dengan bidang dan kompetensinya 
masing-masing. Hal tersebut dirasa 
sangat penting mengingat dinamika 
perkembangan lingkungan strategis 
yang begitu cepat dan seringkali 
sulit diperhitungkan. Oleh karena itu, 
diharapkan kegiatan Intellectual Exercise 

Rabu, 9 November 2022

bagi Taprof Lemhannas RI semakin sering 
dilaksanakan.

Dalam pemaparannya, Taprof 
Bidang Wawasan Nusantara dan Geografi 
Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Endang 
Hairudin, S.T., M.M. selaku narasumber 
menyampaikan bahwa dalam mencermati 
kondisi lingkungan strategis terkini, kita 
harus beradaptasi, tapi jangan lupa 
kepentingan nasional. Menurutnya, kerja 
sama menjadi pilihan terbaik daripada 
terjadinya persaingan zero-sum games. Ia 
juga berpendapat bahwa Indonesia perlu 
membangun kekuatan guna membangun 
ketahanan dan daya saing bangsa.
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Sebanyak 47 personel 
Lemhannas RI mengikuti 
Pelatihan Public Speaking 
dalam rangka Peringatan HUT 

ke-51 Korpri dengan menghadirkan Co-
Founder Domo Academy Septianes 
Handinata atau yang biasa dikenal 
dengan Coach Tian, pada Selasa (15/11) 
di Ruang Syailendra, Gedung Astagatra 
Lantai 3, Lemhannas RI. 

Tenaga Ahli Pengajar Bidang 
SKA Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Bondan 
Tiara Sofyan, M.Si. selaku Ketua Korpri 
Lemhannas RI dalam laporannya 
menyampaikan bahwa kegiatan tersebut 
merupakan salah satu rangkaian 
Peringatan HUT ke-51 Korpri. Diharapkan 
Bondan Tiara Sofyan, kegiatan tersebut 
dapat meningkatkan kemampuan 
berkomunikasi persuasif para peserta 
ketika berhadapan dengan banyak orang, 

Pelatihan Public Speaking bagi Personel 
Lemhannas RI

menyampaikan informasi dengan baik 
dan jelas kepada audiens, serta untuk 
mengendalikan situasi secara efektif. 
“Skill ini penting bagi anggota Lemhannas 
RI yang tugas pokoknya adalah mendidik 
pimpinan tinggi tingkat nasional, 
kemudian melaksanakan pemantapan 
nilai-nilai kebangsaan, dan melakukan 
pengkajian strategis yang keseluruhannya 
membutuhkan kemampuan public 
speaking yang baik,” katanya.

Sementara, Sekretaris Utama 
Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Purwadi 
Arianto, M.Si. saat membuka kegiatan 
tersebut menyampaikan bahwa salah satu 
keterampilan terpenting yang harus dimiliki 
seorang adalah dapat memanfaatkan 
cara berkomunikasi efektif. Ia juga 
menggarisbawahi bahwa komunikasi dan 
kepemimpinan yang efektif saling terkait. 
Sebagai seorang pemimpin, seseorang 

Selasa, 15 November 2022

harus menjadi komunikator yang terampil 
dalam membangun relasi baik ditingkat 
organisasi, tingkat komunitas maupun 
tingkat kelompok, bahkan dalam skala 
global untuk mencapai hasil yang lebih 
besar.

Senada dengan Sekretaris 
Utama Lemhannas RI, Coach Tian 
selaku narasumber mengatakan bahwa 
kemampuan public speaking merupakan 
salah satu kemampuan yang penting untuk 
dimiliki seseorang. Dalam kesempatan 
tersebut, Coach Tian menyampaikan 
materi tentang Fundamental Public 
Speaking, Structure of Content, Stage 
Positioning, Audiens Attention Tools,  dan 
Impact Gesture. Selain itu, para peserta 
juga mendapatkan kesempatan untuk 
melatih diri dengan mempraktekkan 
materi yang telah diterima.
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Pusat Laboratorium 
Lemhannas RI melaksanakan 
penandatanganan Perjanjian 
Kerja Sama dengan Bappeda 

dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara 
pada Rabu (16/11) di Kantor Bappeda 
dan Litbang Gedung DPUPR Lantai 4, 
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, 
Kalimantan Utara. 

Perjanjian Kerja Sama yang 
ditandatangani tersebut mengatur 
tentang Berbagi Pakai Data dalam 
rangka Pengumpulan dan Pengolahan 
Data Sistem Pengukuran Ketahanan 
Nasional di Provinsi Kalimantan Utara. 
Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas 
RI Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P. dan 
Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan 
Utara Ir. Helmi menandatangani Perjanjian 
Kerja Sama tersebut.

Kerja sama yang dilakukan 
bertujuan untuk saling berbagi data dalam 
rangka pengumpulan dan pengolahan 
data sistem pengukuran ketahanan 
nasional di Provinsi Kalimantan Utara. 
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama 
tersebut meliputi penyediaan data 
pendukung sistem pengukuran ketahanan 
nasional, penyediaan dukungan teknis 
terkait keterisian data sistem pengukuran 
ketahanan nasional, pemanfaatan 
sistem pengukuran ketahanan nasional, 
dan peningkatan kompetensi sumber 
daya manusia dalam pemanfaatan 
sistem pengukuran ketahanan nasional. 
Perjanjian tersebut berlaku selama 3 
tahun setelah tanggal penandatanganan.

Kolaborasi Antara Lemhannas RI dengan 
Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara dalam 
Pengukuran Ketahanan Nasional

Rabu, 16 November 2022


