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Gubernur Lemhannas RI Terima Ketua 
Umum DPP GAMKI

Gubernur Lemhannas RI Letjen 
TNI (Purn.) Agus Widjojo 
menerima sejumlah Dewan 
Pimpinan Pusat Gerakan 

Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP 
GAMKI) pada Jumat (16/4) di Ruang 
Tamu Gubernur Lemhannas RI. Dalam 
audiensi tersebut, rombongan DPP 
GAMKI dipimpin langsung Ketua Umum 
GAMKI Willem Wandik, S.Sos.

Pada kesempatan tersebut, 
Ketua Umum GAMKI Willem Wandik, 
S.Sos menyampaikan bahwa GAMKI 
menyadari arti penting negara dalam 
kehidupan berbangsa dimana setiap 
orang yang berada di dalamnya memiliki 
hak yang sama untuk merasakan 
ketenteraman, kesejahteraan, keadilan 
dan menjalankan kewajiban yang sama 
untuk memelihara nilai bersama.  

Lebih lanjut, Willem 
menyampaikan harapannya agar dapat 
berbagi pikiran bersama Lemhannas 
RI dan Lemhannas RI senantiasa 
mengembangkan diskusi alternatif 

terkait tantangan kader GAMKI yang 
ada di seluruh wilayah nusantara 
guna mempertahankan eksistensi 
native culture. “Kami berharap melalui 
lembaga pelatihan pendidikan 
Lemhannas RI, dapat dirumuskan 
diskusi damai bagi masyarakat gereja 
yang di hari ini masih terlibat dalam 
konflik berdarah,” kata Willem.

GAMKI juga berharap Lemhannas 
RI dapat membantu penyebaran 
pesan kepada peserta pendidikan 
yang melewati proses pendidikan di 
Lemhannas RI agar memperhatikan 
kemanusiaan di seluruh penjuru 
Indonesia, termasuk di Papua. “Kami 
berharap melalui Lemhannas RI kami 
dapat menyalurkan gagasan, adi 
luhur terkait cara negara bersikap 
menghadapi konflik masyarakat 
adat yang juga merupakan wilayah 
pelayanan GAMKI di seluruh pelosok 
nusantara,” kata Willem.

“Oleh karena itu, dalam rangka 
menjaga ideologi pertahanan negara, 

Kami dari DPP GAMKI mengharapkan 
kepada Lemhannas RI kiranya dapat 
menjalin kerja sama dengan DPP 
GAMKI dalam setiap penyelenggaraan 
pendidikan Lemhannas RI dan dapat 
dituangkan dalam suatu MOU atau 
kerja sama,” kata Willem.

Merespons hal tersebut, 
Gubernur Lemhannas RI menyambut 
rencana nota kesepahaman dan 
menyampaikan bahwa di Lemhannas 
RI nota kesepahaman akan dilanjutkan 
dan dijabarkan dengan perjanjian-
perjanjian merinci mengenai bentuk-
bentuk kerja sama. 

Dalam kesempatan tersebut, Agus 
menyampaikan bahwa Lemhannas 
RI membuka kesempatan dalam hal 
keikutsertaan kader DPP GAMKI dalam 
pendidikan di Lemhannas RI yang 
mengangkat tentang Konsensus Dasar 
Kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, 
NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Ketahanan 
Nasional, dan Wawasan Nusantara. 

Jumat, 16 April 2021
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Gubernur menjadi Narasumber di 
Ramadhan Salam IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon

Gubernur Lemhannas RI Letjen 
TNI (Purn.) Agus Widjojo 
menjadi narasumber dalam 
kegiatan Ramadhan Salam: 

Ngaji Kebangsaan Perspektif Islam 
Rahmatan Lil Alamin pada Rabu (21/4) 
secara daring.

Pada kesempatan tersebut Agus 
menjelaskan bahwa para pendiri 
bangsa sudah menjalankan proses 
yang panjang dalam perumusan 
konstitusi. Dalam hal ini nilai-nilai 
ajaran islam sudah disinergikan oleh 
para pendiri bangsa agar selaras 

yang sulit dipersatukan itu berasal 
dari titik tolak di luar konsensus dasar 
kebangsaan,” tutur Agus.

Selain itu, Agus menambahkan 
bahwa dinamika politik bisa terjadi 
jika adanya pengelompokan perbedaan 
pendapat dan pandangan. Hal ini jelas 
akan menimbulkan konflik horizontal di 
masyarakat akibat terjadi pemahaman 
yang tidak utuh tentang nilai ajaran 
agama islam dan pemahaman tentang 
politik demokrasi. Hal ini bisa dilihat 
dalam pilkada maupun pilpres yang 
lalu. 

Lebih lanjut Agus 
mengungkapkan bahwa pendidikan 
di Lemhannas RI mencoba membawa 
kembali semua peserta didik untuk 
mendapatkan pemahaman yang 
utuh. Sehingga menurut Agus, kelak 
ketika peserta didik Lemhannas RI 
sudah menduduki posisi jabatan 
yang menentukan kebijakan, mampu 
bersikap dalam menghadapi berbagai 
dinamika perbedaan yang ada di 
masyarakat. Dengan pemahaman yang 
utuh para peserta didik di Lemhannas 
RI, bisa melihat bagaimana seharusnya 
masyarakat, bangsa, dan negara ini 
ditata.

Menutup materi ceramahnya 
Agus Widjojo mengungkapkan 
keyakinannya yang dalam bahwa 
nilai-nilai ajaran agama Islam memuat 
semua persyaratan untuk membawa 
rahmat bagi seluruh umatnya. Namun 
hal ini bergantung pada bagaimana 
penganutnya mempraktikan dan 
mengimplementasikan ajaran tersebut. 
Agus Widjojo berharap agar kita semua 
tidak berhenti pada tahap syariat saja 
dalam menjalankan ajaran Islam, tapi 
lebih mendalaminya hingga mencapai 
pada lapis akhlak, sehingga kita 
semua bisa keluar dari perdebatan-
perdebatan yang menjauhkan diri kita 
dari rahmatan lil alamin.

Rabu, 21 April 2021

dengan tujuan bangsa. Sehingga 
sudah tidak perlu lagi terjadi dikotomi 
untuk memilah antara konstitusi 
dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. 

Agus juga menekankan bila 
ada pihak-pihak yang memaksakan 
suatu agama tertentu untuk 
merubah konsensus dasar bangsa, 
mereka adalah pihak yang memiliki 
pemahaman yang sepotong-sepotong. 
“Kita mempertanyakan kenapa ada 
kelompok yang menyimpang dan 
keluar dari konstitusi, kita bisa 
memperkirakan dan menduga hal 
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Wakil Gubernur Lemhannas 
RI Marsdya TNI Wieko 
Syofyan menerima audiensi 
dari Rombongan Pengurus 

Pusat Jaringan Pengusaha Nasional 
(PP Japnas) yang dipimpin Ketua Umum 
Japnas Bayu Priawan Djokosoetono, 
pada Jumat (23/4) di Ruang Tamu 
Gubernur. 

Pada kesempatan tersebut Bayu 
menyampaikan bahwa Japnas sudah 
berdiri sejak tahun 2015 dan saat ini 
memiliki jaringan yang tersebar di 20 
provinsi di seluruh Indonesia. Japnas 
saat ini fokus membangun jejaring 
antarsesama pengusaha. Hal tersebut 
bertujuan agar pengusaha yang sudah 
ada saat ini dapat meningkatkan 
kapasitasnya dengan bersinergi 
antarsesama jejaring yang ada di 

Audiensi PP Japnas dengan 
Lemhannas RI

Japnas. “Fokus kami adalah berapa 
banyak sinergi bisnis yang tercipta,” 
tutur Bayu.

Lebih lanjut, Bayu menyampaikan 
maksud dan tujuan audiensi PP Japnas 
dengan Lemhannas RI, yakni untuk 
bersilaturahmi dan merencanakan kerja 
sama. “Kami ingin bisa ada sinergi 
antara Japnas dengan Lemhannas RI,” 
kata Bayu. 

Salah satu sinergi yang diharapkan 
adalah dalam bentuk penyelenggaraan 
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 
kepada pengurus dan anggota Japnas. 
“Kami merasa perlu Pemantapan Nilai-
nilai Kebangsaan bagi para pengurus 
dan para pengusaha yang ada di 
Indonesia yang bergabung dengan 
Japnas,” ujar Bayu.

Wakil Gubernur Lemhannas RI 
Marsdya TNI Wieko Syofyan menyambut 
baik niat tersebut. Lebih lanjut Wieko 
menyampaikan bahwa Lemhannas RI 
menjalankan fungsinya melaksanakan 
Program Pendidikan, Pengkajian 
Strategis, dan Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan. “Niatan dari Japnas yang 
berharap bisa mengadakan kegiatan 
Taplai untuk para anggota pengurus 
Japnas, saya kira itu niatan yang baik,” 
kata Wieko. 

Turut hadir dalam kesempatan 
tersebut Kepala Biro Kerja Sama dan 
Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Sri 
Widodo, S.T dan Direktur Sosialiasi 
dan Media Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan Lemhannas RI Laksma TNI 
Ir. Christianto Purnawan.

Jumat, 23 April 2021
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GGubernur Lemhannas RI, 
Letjen TNI (Purn.) Agus 
Widjojo, menjadi Pembina 
Upacara Pelantikan dan 

Pengangkatan Sumpah Janji Pejabat 
Eselon I dan II serta Pelepasan Pejabat 
Eselon I Lemhannas RI, pada Senin 
(3/5) di Ruang Nusantara, Gedung Tri 
Gatra Lantai I Lemhannas RI.

“Pelantikan dan pengangkatan 
pejabat dalam suatu organisasi 
bukan sekedar kepercayaan dan 
kehormatan semata, tetapi juga 
merupakan amanah,” ujar Agus. Oleh 
karena itu, Agus berpesan kepada para 
pejabat yang baru saja dilantik agar 
melaksanakan amanah tersebut secara 
sungguh-sungguh, ikhlas dan penuh 
rasa tanggungjawab serta melakukan 
yang terbaik bagi Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut Agus 
mengucapkan selamat kepada lima 
Perwira Tinggi TNI dan satu ASN yang 
dilantik menjadi Pejabat Eselon I, 
empat Perwira Tinggi TNI yang dilantik 

Pelantikan Pejabat Eselon I dan II di 
Lingkungan Lemhannas RI

menjadi Pejabat Eselon II, dan dua 
Perwira Menengah TNI yang dilantik 
menjadi Pejabat Eselon II. 

“Jadikan tugas sebagai amanah, 
tanggung jawab dan kehormatan yang 
dijunjung setinggi-tingginya,” ujar 
Agus. Lebih lanjut Agus menyatakan 
bahwa dengan bekal pengalaman dan 
kemampuan yang dimiliki, Agus yakin 
pada pejabat yang dilantik mampu 
berperan aktif dan menerapkan standar 
tinggi dalam bekerja, menularkan 
komitmen kuat pada semua lini 
untuk merubah pola pikir (mind set) 
dan budaya kerja (culture set) yang 
berorientasi pada efisiensi, efektivitas, 
produktivitas dan profesionalisme 
serta bertanggung jawab besar untuk 
menjadi fasilitator, motivator dan 
panutan dalam mewujudkan perubahan 
ke arah yang lebih baik.

Agus juga menyampaikan bahwa 
upacara tersebut juga dimaksudkan 
untuk melepas beberapa pejabat 
eselon I dari jabatan struktural 

”
Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Jadikan tugas sebagai 
amanah, tanggung 
jawab dan kehormatan 
yang dijunjung 
setinggi-tingginya.

Senin, 3 Mei 2021

Lemhannas RI. Dalam kesempatan 
tersebut, Agus mengucapkan terima 
kasih dan apresiasi yang tinggi kepada 
empat orang Perwira Tinggi TNI yang 
telah menyelesaikan tugasnya. “Atas 
pengabdian dan kerja keras saudara 
selama ini, kinerja dan prestasi saudara 
tentu saja menjadi inspirasi bagi 
generasi penerus di Lemhannas RI,” 
tutur Agus.
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Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo untuk 
melakukan penghormatan kepada 
arwah pahlawan, mengheningkan cipta, 
serta peletakan karangan bunga. 

Setelah upacara selesai, Gubernur 
didampingi oleh Wakil Gubernur 
Lemhannas RI, Marsdya TNI Wieko 
Syofyan serta sejumlah Pejabat Tinggi 
Lemhannas RI melakukan doa dan 
tabur bunga ke makam pahlawan 
revolusi. Beberapa diantaranya adalah 
makam Ahmad Yani, RD. Suprapto, Mas 
Tirtodarmo Harjono, dan Siswondo 
Parman. Kemudian, rombongan ziarah 
juga mendatangi ke makam Gubernur 
Lemhannas pada masa Kabinet Dwikora 

I, R. Wilujo Puspojudo.

Pada waktu yang bersamaan, 
perwakilan pengurus Perista 
Lemhannas RI juga melakukan doa 
dan tabur bunga ke makam Ibu Negara 
periode 1998-1999 Hasri Ainun Habibie 
yang berada tepat di samping makam 
suaminya, B.J. Habibie.

Setelah rangkaian kegiatan 
di TMPN Utama Kalibata selesai, 
rombongan perwakilan pimpinan 
dan perwakilan pengurus Perista 
Lemhannas RI bertolak ke TPU Tanah 
Kusir guna melakukan doa dan tabur 
bunga di makam Ibu Ninik Agus Widjojo.

Menyambut HUT ke-56, Lemhannas 
RI Ziarah ke TMP Kalibata
Rabu, 5 Mei 2021

Lemhannas RI melaksanakan 
Upacara Ziarah dalam rangka 
menyambut Hari Ulang Tahun 
ke-56 Lemhannas RI, pada Rabu 

(5/5) di Taman Makam Pahlawan 
Nasional Utama Kalibata, Jakarta. 

Upacara ziarah ini hanya dihadiri 
oleh perwakilan pimpinan Lemhannas 
RI, perwakilan personel Lemhannas RI, 
dan perwakilan pengurus Persatuan 
Istri Anggota (Perista) Lemhannas RI, 
karena pertimbangan kondisi pandemi 
Covid-19.

Ziarah yang menjadi kegiatan rutin 
jelang HUT Lemhannas RI ini, dipimpin 
langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, 
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Audiensi Lemhannas RI dengan LPDP

Wakil Gubernur Lemhannas 
RI Marsdya TNI Wieko 
Syofyan didampingi Tenaga 
Profesional Bidang SKA 

dan Ketahanan Nasional Lemhannas 
RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani 
D.E.A. dan Kepala Biro Kerja Sama dan 
Hukum Lemhannas RI Laksma TNI 
Sri Widodo, S.T. bersama Perencana 
Ahli Madya Direktorat Pertahanan 
Keamanan Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN)/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) Firdini melakukan audiensi 
dengan Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP), pada Jumat (7/5) di 
Kantor LPDP. 

Dalam audiensi yang diterima 
langsung oleh Direktur Utama LPDP 
Andin Hadiyanto dan didampingi 
oleh Direktur Keuangan dan Umum 
LPDP Emmanuel Agust Hartono serta 
Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso, 
menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kesempatan audiensi yang diberikan. 

“Kami mendapat informasi bahwa 
ini semua sudah diarahkan ke LPDP 
untuk kegiatan beasiswa pasca sarjana 
S2. Kami juga membuat komunikasi 
dengan pihak Bappenas, bahwa kegiatan 
kerja sama program pasca sarjana S2 
untuk ketahanan nasional di Bappenas 

merupakan satu prioritas. Oleh karena 
itu, Lemhannas RI ingin semakin 
memaksimalkan program Lemhannas-
Inter Universities Network (L-IUN),” ujar 
Wieko.

Sementara, Perencana Ahli Madya 
Direktorat Pertahanan Keamanan 
Kementerian PPN/Bappenas Firdini 
mengatakan bahwa Bappenas 
mendukung Lemhannas RI melalui L-IUN 
untuk bisa mendapatkan dukungan 
pembiayaan menggunakan mekanisme 
LPDP. 

Lebih lanjut Firdini menyampaikan 
bahwa program tersebut mendukung 
salah satu prioritas nasional yakni, 
pembangunan Sumber Daya Manusia 
yang berkualitas dan berdaya 
saing. Firdini berpendapat bahwa 

pembangunan Sumber Daya Manusia 
yang memiliki pemahaman substansi 
terkait ketahanan nasional sangat 
dibutuhkan.

Menanggapi hal tersebut, 
Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto 
mengatakan bahwa meneruskan 
program L-IUN ini, bagi LPDP adalah 
suatu yang targeted yang sifatnya baru. 
Lebih lanjut Andin menyampaikan 
bahwa karena ini merupakan program 
yang terkait dengan pendanaan dan 
arah strategis LPDP maka nanti akan 
dilakukan presentasi kepada 9 dewan 
penyantun. Andin juga menyampaikan 
bahwa program kerja sama akan segera 
dieksekusi jika telah mendapatkan 
persetujuan dari dewan penyantun.

Jumat, 7 Mei 2021
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Lemhannas RI Laksanakan Jam 
Pimpinan Jelang HUT ke-56 

Menyambut Hari Ulang 
Tahun ke-56, Lemhannas RI 
mengadakan jam pimpinan 
yang dipimpin langsung 

oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI 
(Purn.) Agus Widjojo pada Senin (10/5) 
di Auditorium Gadjah Mada. 

Dalam jam pimpinan tersebut, 
Agus Widjojo menyampaikan berbagai 
capaian Lemhannas RI di tahun 2020 
yang memuaskan. “Hasil ini bisa 
dikatakan boleh kita banggakan dan 
merupakan hasil kerja dan kerja sama 
dari seluruh jajaran Lemhannas RI,” ujar 
Agus. 

Kemudian, Agus juga 
menyampaikan rencana program 
kegiatan yang diselenggarakan pada 
tahun 2021, diantaranya adalah 
Program Pendidikan Reguler Angkatan 
(PPRA) 62, Program Pendidikan Singkat 
Angkatan (PPSA) 23, pengkajian 
strategik dan pemantapan nilai-nilai 
kebangsaan. Selain itu, Lemhannas 

RI juga sedang merencanakan 
kegiatan Jakarta Geopolitical Forum V, 
penyusunan buku Skenario Indonesia 
2035 dan buku Indonesia 2045.

“Banyak capaian dalam tahun 
2020 yang diraih, namun capaian 
tersebut tidak boleh membuat kita 
lengah,” Agus mengingatkan. Agus juga 
mengimbau personel Lemhannas RI 
untuk meningkatkan komunikasi dua 
arah pada pimpinan tingkat menengah 
kebawah guna meningkatkan kinerja 
dan kualitas manajemen lembaga. 
“Bangun jiwa korsa dan solidaritas antar 
elemen dalam lembaga dalam kaidah 
ketaatasasan organisasi,” ujar Agus.

Jam pimpinan tersebut, dihadiri 
secara tatap muka hanya untuk 
sejumlah pejabat Eselon I, II, dan 
III serta tetap menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat. Selain itu juga,  
jam pimpinan diikuti secara daring oleh 
personil Lemhannas RI lainnya.

Bangun jiwa korsa 
dan solidaritas 
antar elemen dalam 
lembaga dalam 
kaidah ketaatasasan 
organisasi.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Senin, 10 Mei 2021

Gubernur Lemhannas RI

”
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Peserta PPSA 23 Menerima Pengarahan 
Gubernur Lemhannas RI
Selasa, 11 Mei 2021

Gubernur Lemhannas RI, Letjen 
TNI (Purn.) Agus Widjojo 
memberikan pengarahan 
kepada Peserta Program 

Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 
23, pada Selasa (11/5) secara daring.

Dalam kesempatan tersebut, 
Agus Widjojo menyampaikan tujuan 
pendidikan Lemhannas RI, yakni 
memantapkan kader pimpinan tingkat 
nasional yang berkarakter negarawan 
dan berwawasan kebangsaan, berpikir 
strategis, serta terampil dalam 
memecahkan masalah pada lingkup 
regional, nasional dan global. “Kita 
sudah harus lebih membiasakan diri 
untuk mengubah dari paradigma 
abstrak, jargon-jargon, semboyan-
semboyan, konsep-konsep ke dalam 
bentuk konkret yang bisa kita ukur dan 
sebetulnya bisa kita wujudkan,” kata 
Agus.

Agus juga menjelaskan bahwa 
sasaran pendidikan Lemhannas RI 
adalah terwujudnya pemimpin tingkat 

nasional yang memegang teguh empat 
konsensus dasar kebangsaan dan 
mampu menerapkannya dalam setiap 
kebijakan yang diambil. Lemhannas 
RI juga diharapkan bisa melahirkan 
pemimpin tingkat nasional yang 
mengedepankan wawasan nusantara, 
ketahanan serta kewaspadaan nasional 
demi kepentingan umum dan negara.

Kemudian sasaran pendidikan 
lainnya adalah terwujudnya pemimpin 
yang terampil dalam memecahkan 
masalah-masalah strategis dan 
mampu memberikan saran kepada 
pemerintah tentang kebijakan pada 
tingkat strategis dengan berpusat 
pada nilai-nilai kebangsaan. “Sasaran 
pendidikan merupakan penjabaran dari 
tujuan pendidikan dan sudah memuat 
rumusan-rumusan yang sifatnya 
konkret yang nantinya diwujudkan dan 
dipertanggungjawabkan,” ujar Agus.

Kemudian Agus juga menjelaskan 
mengenai operasional pendidikan di 
Lemhannas RI. Peserta dipacu berpikir 

kritis dan strategis sehingga proses 
belajar mengajar berpusat pada peserta 
aktif yang diberikan studi kasus aktual. 
“Tidak ada praktek yang langsung jadi 
tanpa melalui teori,” kata Agus.

Kita harus membiasakan 
diri mengubah dari 
paradigma abstrak, jargon, 
semboyan dan konsep 
ke dalam bentuk konkret 
yang bisa kita ukur dan 
sebetulnya bisa kita 
wujudkan.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.
Gubernur Lemhannas RI

”
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Upacara Peringatan Hari Ulang 
Tahun ke-56 Lemhannas RI

Lemhannas RI menyelenggarakan 
Upacara Peringatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke-56 pada Kamis, 
(20/5) yang dihadiri beberapa 

perwakilan pejabat secara tatap muka 
dengan menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat dan sisa seluruh personel 
Lemhannas RI lainnya melalui daring. 

Pada kesempatan tersebut, 
Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI 
(Purn.) Agus Widjojo menyampaikan 
latar belakang digagasnya Lemhannas 
RI pada 56 tahun yang lalu. “Dengan 
berbagai pertimbangan dan pemikiran 
strategis dalam menjamin keutuhan dan 
tegaknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Presiden Pertama RI, Ir. 
Soekarno, memandang perlu adanya 
sebuah lembaga yang berfungsi sebagai 
kawah candradimuka-nya kader-kader 
pimpinan tingkat nasional yang berasal 
dari berbagai komponen bangsa,” tutur 
Agus. 

Peringatan HUT ke-56 Lemhannas 
RI mengusung tema “Dengan Semangat 
Kebangkitan Nasional, Kita Tingkatkan 

Persatuan dan Kesatuan dalam 
Pemulihan Kesehatan Masyarakat dan 
Ekonomi Nasional”. Agus menegaskan 
bahwa melalui tema tersebut, 
Lemhannas RI melalui peran dan 
fungsinya ingin menumbuhkan kembali 
semangat persatuan dan kesatuan 
yang terkikis selama pandemi Covid-19 
yang memberikan dampak negatif pada 
aspek ekonomi dan sosial Indonesia.

Agus juga mengingatkan lima 
hal penting, pertama, keluarga 
besar Lemhannas RI harus terus 
mempertahankan cita-cita luhur 
dan marwah Lemhannas RI sebagai 
pengawal jati diri, karakter dan 
persatuan bangsa berdasarkan Empat 
Konsensus Dasar Bangsa. Kedua, terus 
menjaga komitmen dan konsistensi 
pengabdian kepada Lemhannas RI 
dengan memperkuat soliditas dan 
kebersamaan serta jiwa korsa. Ketiga, 
mengembangkan budaya pemikiran 
strategis yang menjangkau keluar 
dengan tetap berpedoman pada jati diri 
bangsa dan kepentingan nasional. 

Keempat, mencermati dan 
menyikapi secara cerdas berbagai isu 
aktual yang berkembang. Dan kelima, 
meningkatkan efektivitas fungsi individu 
pembelajar sebagai rancang bangun 
menuju pembangunan organisasi 
pembelajar. “Tingkatkan daya kritis 
berpengetahuan untuk meningkatkan 
kualitas pengabdian kita,” tutup Agus.
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Tingkatkan daya 
kritis berpengetahuan 
untuk meningkatkan 
kualitas pengabdian 
kita.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.
Gubernur Lemhannas RI

”
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Presiden Kelima Republik 
Indonesia, Dr. (H.C.) Megawati 
Soekarnoputri yang didampingi 
Gubernur Lemhannas RI Letjen 

TNI (Purn) Agus Widjojo meresmikan 
Monumen Bung Karno yang sedang 
duduk dan membaca buku pada Kamis 
(20/5) di halaman depan Gedung 
Trigatra Lemhannas RI. 

“Bung Karno seorang yang 
senang membaca buku. Oleh sebab itu, 
terinspirasi dan tergerak melahirkan 
gagasan dan kebijakan revolusioner, 
bukan hanya bagi kemajuan bangsa 
Indonesia, tapi bagi terwujudnya gerak 
kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-
Afrika, hingga perdamaian dunia,” 
ungkap Megawati.

Monumen DR. (H.C.) Ir. Soekarno 
merupakan representasi nilai semangat 
dan jiwa perjuangan bangsa Indonesia. 
Monumen ini merupakan simbol bagi 
bangsa Indonesia agar senantiasa 
menjaga kedaulatan dan keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia serta persatuan dan kesatuan 
bangsa. Pendirian monumen Dr. (H.C.) 
Ir. Soekarno di halaman depan gedung 
Lemhannas RI dimaksudkan untuk 

Peresmian Monumen Bung Karno di 
Lemhannas RI
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menghormati Bung Karno sebagai 
perintis dan pendiri Lemhannas RI.

Bagi Megawati, Lemhannas RI 
tidaklah asing di telinganya, karena 
menurutnya Bung Karno berulang 
kali menyampaikan kepada dirinya 
bagaimana mewujudkan Indonesia 
yang sepenuhnya berdaulat dan mampu 
meletakkan dasar-dasar pertahanan 
serta keamanan sesuai geopolitik juga 
budaya Indonesia melalui Lemhannas 
RI. Konsepsi Bung Karno terhadap 
Lemhannas RI inilah menjadi poin 
penting bagi Megawati saat meresmikan 
Monumen Bung Karno yang bertepatan 
dengan peringatan ulang tahun ke-56 
Lemhannas RI.

Sedangkan, Agus dalam 
kesempatan   tersebut    mengajak
masyarakat  untuk   dapat   menela-
dani semangat dan perjuangan Dr. (H.C.) 
Ir. Soekarno yang merupakan founding 
father bangsa Indonesia. “Mari kita jaga 
komitmen bersama melalui pelaksanaan 
peran  dan  fungsi  Lemhannas 
RI     dalam   upaya   menjamin 
kedaulatan     dan      keutuhan
Negara    Kesatuan     Republik 
Indonesia,”  ucap  Agus.
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