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Salam Sejahtera,
Pembaca yang budiman dalam edisi ke-7 tahun 2013, Kami kembali
hadir menyapa pembaca. Pada rubrik laporan utama, kami menyajikan
tulisan dengan ulasan lengkap terkait dengan Hari Pahlawan yang setiap
tahunnya diperingati pada 10 November .
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada Hari Pahlawan tahun ini
yang mengusung Tema Pahlawanku Idolaku, Pemerintah RI sesuai dengan
Keputusan Presiden No 68/TK /Tahun 2013 tanggal 6 November 2013
berkenan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tiga putra
terbaik bangsa, yakni Almarhum Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (KRT)
Radjiman Wedyodinigrat , Almarhum Lambertus Nicodemus (LN) Palar, dan
Almarhum Letjen (Purn) Tahi Bonar (TB) Simatupang.
Penganugerahan Pahlawan Nasional kepada putra bangsa menunjukkan
diri jika Bangsa Indonesia sangat menghargai jasa maupun karya putra putri
terbaik.
Dengan penganugerahan Pahlawan Nasional diharapkan dapat
menjadi contoh dan teladan bagi putra-putri Bangsa Indonesia lainnya
serta menjadi motivasi dan pendorong untuk mengikuti jejak menjadi yang
terbaik bagi Negara dan Bangsa Indonesia.
Pada edisi kali ini, kami juga menyajikan tulisan dan opini para tokoh
tentang Pahlawan sebagai upaya pemaknaan kembali atas arti pahlawan dan
nilai-nilai kepahlawanan dari kaca mata berbeda dalam konteks kekinian.
Tetapi semua itu masih dibalut dalam bingkai wawasan kebangsaan dan
juga menghadirkan rubrik suara alumni terkait pengalaman pribadi saat
menimba ilmu di Lemhannas RI, tak lupa kami juga menyajikan tulisan khas
dalam rubrik Kami lainnya.
Kritik dan saran masih sangat kami butuhkan sehingga kami mendekati
kesempurnaan, Terima kasih.

Salam,

Pemimpin Redaksi
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Surat Pembaca
Pendidikan yang Mengedukasi
Kian hari rasanya tak henti-hentinya media memberitakan berbagai kasus yang menandai begitu
peliknya permasalahan yang harus dihadapi bangsa ini. Mulai dari tawuran yang merenggut korban jiwa,
pelecehan seksual oleh para remaja, narkoba yang semakin sulit diberantas dan justru semakin menjamur,
serta yang paling miris adalah begitu seringnya kita mendengar berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh
kaum intelektual, para birokrat, bahkan aparat hukum sebagai penegak hukum itu sendiri. Hal ini tentu saja
membuat kita membelalakkan mata. Terguncang nurani dan akal budi kita sebagai bangsa yang bermoral
dan berbudi pekerti luhur. Benarkah hal tesebut terjadi begitu marak di negara Indonesia ini yang notabene
memiliki norma dan budaya yang begitu apik di masa lalu? Apakah ini sebuah krisis moralitas? Apakah normanorma kearifan yang tumbuh dimasa lalu yang dikembangkan para pendahulu kita, tak berbekas sama sekali?
Banyak pihak yang menyatakan bahwa sistem pendidikanlah yang gagal.
Benar adanya bahwa pendidikan merupakan tempat mencetak generasi intelektual yang eksistensinya
dan perannya sangat diperlukan untuk mencerdaskan anak bangsa agar menjadi generasi berkualitas dan
mampu membangun bangsa ini menjadi lebih maju, mampu bersaing dan bertahan di masa mendatang.
Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang terjadi di masa depan pada dasarnya merupakan buah dari dunia
pendidikan di masa lalu. Karena itu, apa pun kondisinya sistem pendidikan harus benar-benar menyentuh
domain-domain penting dalam kehidupan, yakni kognitif (intelektual), afektif (pola sikap) dan psikomotor
(pola tindak). Dengan kata lain, ada keseimbangan antara sisi intelektual, emosional dan spiritual. Hal ini tentu
saja harus berjalan seiring, sehingga manusia tidak hanya cerdas secara intektual tetapi juga cerdas dalam
berperilaku.
Untuk mewujudkan semua itu diperlukan kesadaran semua pihak bahwa pendidikan tidak sekadar
mencerdaskan secara intelektual, namun juga cerdas secara emosional, memiliki nurani, moral dan budi
pekerti, sehingga dalam penerapan keilmuannya mengedepankan moralitas dan diterapkan secara benar dan
tidak menyimpang. Idealnya, pendidikan harus mampu mendewasakan peserta didiknya, mampu mengubah
sikap atau perilaku yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik; bukan hanya menjadikan
manusia pintar, tetapi berperilaku negatif. Yang terpenting adalah menciptakan manusia berbudi luhur yang
ditandai dengan akhlak mulia sehingga tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
menjadikan manusia yang seutuhnya dapat tercapai.
Sebagai klimaks, dunia pendidikan merupakan investasi masa depan suatu bangsa. Karena itu perlu
dibangun dengan saksama, tidak hanya diciptakan pada tataran ala kadarnya. Pendidikan harus menjadi
landasan yang mampu melejitkan pribadi-pribadi yang cerdas, sehat, bermanfaat, berakhlak mulia dan
berbudi pekerti luhur.
Fatna Yustianti
Staf di Kedeputian Taplai
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Sejarah

Sejarah Kepahlawanan
dalam Perjuangan Bangsa

Indonesia, banyak yang menyebutnya
sebagai negeri para pahlawan. Namun
demikian, tak banyak orang tahu sejak
kapan gelar pahlawan diberikan oleh
negara. Kita telah banyak mengenal
tokoh-tokoh pejuang sejak dari sekolah
dasar, baik di masa pergerakan
yang merintis kemerdekaan, masa
kemerdekaan maupun masa
mempertahankan kemerdekaan hingga
kini, masa mengisi kemerdekaan.
Berdasarkan data dari Kementerian
Sosial (Kemensos) RI, sampai saat ini
ada 159 tokoh yang mendapatkan
gelar pahlawan, sipil maupun militer.
Sejak dilakukan pemberian gelar ini
untuk pertama kalinya pada tahun
1959, nomenklaturnya berubahubah. Untuk menyelaraskannya,
maka dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2009 disebutkan bahwa
gelar Pahlawan Nasional mencakup
semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu: Pahlawan
Perintis Kemerdekaan, Pahlawan
Kemerdekaan Nasional, Pahlawan
Proklamator, Pahlawan Kebangkitan
Nasional, Pahlawan Revolusi, dan
Pahlawan Ampera.
Bila mengupas kembali sejarah
perjuangan bangsa, kita sama-sama
meyakini masih banyak tokoh yang
pantas disebut sebagai pahlawan
meski tak dikenal. Terlepas dari siapa
tokoh yang mendapatkan gelar
pahlawan, seharusnya kita dapat
memahami apa yang diperjuangkan,
nilai-nilai kejuangan dan nilai-nilai
kepahlawanannya. Berikut adalah
sepenggal cerita masa-masa
kepahlawanan dalam sejarah perjuangan
bangsa.

Masa Kolonial
Sejarah perjuangan bangsa ini
tak bisa lepas dari kedatangan berbagai
bangsa asing terutama Bangsa Eropa.
Motif kedatangan pun beragam,
tetapi yang terutama adalah untuk
menguasai jalur perdagangan maupun
memperoleh beragam komoditas
dari Bumi Nusantara yang terkenal
sangat kaya-raya.
Awal tahun 1500 ditandai dengan
mulai berdatangannya bangsa-bangsa
Eropa di Indonesia. Mereka datang ke
Indonesia khususnya untuk mendapatkan
hasil-hasil hutan yang bernilai sangat
tinggi, seperti kamper, cendana, serta
emas dari Sumatera dan Kalimantan
Barat. Selain itu, mereka memburu
lada dari Indonesia bagian barat, serta
cengkeh, pala, dan bunga pala dari
Maluku di Indonesia timur.1
Sepanjang abad ke-16, kekuatan
laut Eropa raksasa mulai berlomba
menguasai Indonesia, terutama dalam
mencari rempah-rempah (Maluku).
April 1511, Panglima Angkatan Laut
Alfonso de Albuquerque melakukan
pelayaran dari Goa menuju Malaka
dengan kekuatan 1200 orang dan 17
atau 18 buah kapal.2 Setelah bangsa
Portugis, datanglah bangsa Belanda
yang mewarisi aspirasi-aspirasi dan
strategi bangsa Portugis. Bangsa
Belanda membawa organisasi, persenjataan,
kapal-kapal, dan dukungan keuangan
yang lebih baik dibandingkan bangsa
portugis.3
Di bawah pimpinan Cornelis de
Houtman, tahun 1596 ekspedisi
pelayaran kapal-kapal Belanda mendarat
di Banten, pelabuhan lada terbesar
di Jawa Barat. Di sana, orang-orang
Belanda terlibat konflik baik dengan

pribumi maupun orang-orang Portugis.
Pada tahun 1602, perusahaanperusahaan yang saling bersaing itu
bergabung membentuk Perserikatan
Maskapai Hindia Timur, VOC
(Vereenig-de Oost-Indische Compagnie).
Sebelum akhir abad 17, Negeri Belanda
telah menjadi kekuatan di Eropa,
yang kemudian dikenal sebagai Hindia
Belanda. Pemerintah Belanda mulai
menyebar ke seluruh kepulauan
Indonesia.
Eksploitasi yang dilancarkan oleh
Belanda melalui VOC saat itu, semakin
hari semakin dirasa sangat berat dan
membuat rakyat sengsara. Hal ini
menimbulkan kesadaran di kalangan
penduduk di berbagai daerah untuk
berusaha melakukan perlawanan
terhadap Belanda. Pada masa ini,
perjuangan yang dilakukan masih
bersifat kedaerahan/lokal. Para
Pahlawan berjuang demi daerah
masing-masing dengan didasari
semangat melawan dan mengusir
penjajah dari daerah tempat di mana
mereka tinggal. Bentuk perlawanan

M.c. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern : 1200-2004, Serambi, Edisi Ketiga, Cetakan kedua, April 2005, hlm 52
Ibid, hlm 63
Ibid, hlm 69

1
2
3
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terhadap penjajah adalah perang
dengan menggunakan senjata-senjata
tradisional.
Seperti yang dilakukan Sultan
Hasanuddin dari Makassar, setelah
ditahtakan menjadi Raja Gowa ke-16,
ia berusaha menggabungkan kekuatan
kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia
bagian timur untuk melawan Belanda.
Pertempuran demi pertempuran
terus dilakukan untuk mengikis
keberadaan Belanda di Gowa. Peperangan
antara VOC dan Kerajaan Gowa
(Sultan Hasanuddin) dimulai pada
tahun 1660. Akan tetapi perjuangannya
tidak membuahkan hasil, Belanda
mampu menguasai Benteng Sombaopu,
benteng terkuat di Gowa.
Perjuangan di daerah Banjar,
Kalimantan Selatan, dipimpin oleh
Pangeran Antasari. Ia memimpin Perang
Banjar bersama 300 prajurit menyerang
tambang batu bara milik Belanda
di Pengaron pada tahun 1859.
Selanjutnya peperangan demi peperangan
dikomandoi Pangeran Antasari di
seluruh wilayah Kerajaan Banjar. Pangeran
Antasari selalu menekankan kalimat
perjuangan “Haram Menyerah” kepada
musuh.

Masa Pergerakan
Kemerdekaan
Pada permulaan abad 20 Kebijakan
kolonial Belanda memiliki tujuan baru.
Eksploitasi terhadap Indonesia mulai
kurang dijadikan sebagai alasan utama
kekuasaan Belanda, dan digantikan
dengan
pernyataan-pernyataan
keprihatinan atas kesejahteraan bangsa
Indonesia. Kebijakan ini dinamakan
‘Politik Etis’. Politik Etis berakar pada
masalah kemanusiaan dan sekaligus
pada keuntungan ekonomi.4
Di bidang pendidikan, Politik
Etis menyetujui ditingkatkannya
pendidikan bagi rakyat Indonesia. J.H.
Abendanon, direktur pendidikan ‘Etis’
yang pertama mendukung pendekatan
4
5
6

yang bersifat elite. Di masa ini, Raden
Ajeng Kartini (1879-1904), putri Raden
Mas Adipati Arya Sasraningrat dari
Jepara, sorang Bupati yang paling
maju. Bersama Abendanon, Kartini
bercita-cita memajukan pendidikan
kaum wanita, namun sayang kurang
mendapat perhatian pemerintah.
Sayangnya, Kartini meninggal di usia
25 tahun. Abendanon memberikan
penghargaan pribadi kepada Kartini
dengan menerbitkan surat-surat Kartini
dengan judul Door duisternis tot licht,
“Habis gelap terbitlah terang”.
Gagasan pembebasan bangsa
Indonesia lewat pendidikan kaum priyayi
didorong sejak awal oleh jurnal Bintang
Hindia yang diterbitkan pertama kali
di Belanda pada tahun 1902. Jurnal
ini dipimpin oleh seorang Minangkabau,
sarjana keluaran sekolah DokterJawa, setelah tahun 1900 menjadi
School tot Opleiding van Inlandsche
Artsen, STOVIA, Abdul Rivai.
Dr. Wahidin Soedirohoesodo
(1857-1917) adalah inspirator bagi
pembentukan organisasi modern
pertama untuk kalangan priyayi Jawa,
Budi Utomo. 20 Mei 1908, Sutomo
dan kawan-kawannya mendirikan
sebuah organisasi yang diberi nama
Budi Utomo. Inilah organisasi modern
pertama yang lahir di Indonesia. Karena
itu, tanggal terbentuknya Budi Utomo,
20 Mei, diperingati sebagai Hari
Kebangkitan Nasional.
Berbagai pergerakan dan organisasi
sosial yang bersifat kebangsaan mulai
bermunculan di masa itu, seperti Serikat
Dagang Islam (1909) oleh H.O.S.
Cokroaminoto, Indische Partij (1913)
oleh Tiga Serangkai yang kala itu
mengusung perlunya sebuah definisi
yang jelas tentang komunitas bangsa,
Partai Nasional Indonesia (1927) oleh
Soekarno, Cipto Mangunkusumo, dan
Sartono. Puncak dari masa pergerakan
ini adalah peristiwa Sumpah Pemuda
yang memberikan kesadaran kolektif
bangsa, khususnya para pemuda

yang merasa adanya sebuah persatuan
di atas kemajemukan bangsa Indonesia.
Oktober 1928, kegiatan-kegiatan
budaya dan politik ke arah persatuan
Indonesia tergabung secara resmi
pada kongres Pemuda yang diadakan
di Batavia. Di dalam sumpah pemuda,
Kongres menyetujui tiga pengakuan:
satu tanah air, Indonesia; satu bangsa,
Indonesia; satu bahasa, bahasa
persatuan Indonesia. Dalam memperingati
kongres ini, Yamin menulis
sekumpulan sajak yang diterbitkan
pada tahun 1929 dengan judul
Indonesia Tumpah Darahku. Sajaksajak tersebut mencerminkan keyakinan
di kalangan kaum terpelajar muda,
bahwa pertama-tama mereka adalah
orang Indonesia, dan baru yang kedua,
orang Minangkabau, Batak, Jawa,
Kristen, Islam, atau apa saja.5

Masa Kemerdekaan
Indonesia
Takluknya Hindia Belanda oleh
tentara Kekaisaran Jepang pada
bulan Maret, 1942, terjadi di saat
hubungan kolonial sedang krisis.
Kegembiraan rakyat karena telah
terbebas dari kolonialisme Belanda
memang hanya sebentar. Tetapi
kemenangan Jepang ini membuktikan
bahwa kekuatan Barat bisa dikalahkan.6
Situasi Perang Asia Timur Raya mungkin
menjadi alasan utama Jepang yang
menjanjikan kemerdekaan kepada
bangsa Indonesia. Pemerintah militer
Jepang mengundang beberapa
tokoh untuk menjadi anggota
Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) pada tanggal 28 Mei 1945
yang diketuai oleh Radjiman
Wedyodiningrat. Hal ini menjadi
kesempatan kepada para tokoh untuk
bisa membicarakan landasan filsafat
dan konstitusional negara kebangsaan
Indonesia. Dalam sidang-sidang
BPUPKI, draf UUD 1945 dan Pancasila
pun dibuat.

Ibid, hlm 319
Ibid, hlm 384
50 Tahun Indonesia Merdeka (1945-1965), PT Citra Media Persada, Jilid 1, Cetakan Pertama, 1995, hlm 4
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Awal Agustus BPUPKI dibubarkan,
dan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) terbentuk di bawah
pimpinan Soekarno sebagai ketua
dan Mohammad Hatta sebagai wakil
ketua. Para pemuda revolusioner
seperti Chaerul Saleh, Sukarni, dan
Wikana mendesak kedua pemimpin
tersebut, Soekarno - Hatta agar
segera mengumumkan kemerdekaan
Indonesia tanpa dukungan Jepang,
setelah mereka mengetahui bahwa
Jepang telah menyerah pada sekutu.
Kedua pemimpin itu menunggu
waktu yang baik. Ketika waktu dirasa
tepat, dilakukan perundingan antara
golongan muda dan golongan tua
dalam penyusunan teks Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia. Penyusunan
berlangsung di ruang makan di
Kediaman Laksamana Tadashi Maeda
di Jalan Imam Bonjol Nomor 1. Para
penyusun teks proklamasi itu adalah
Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan
Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks
proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno
sendiri dan diketik oleh Sayuti Melik.
Saat itu, Sukarni mengusulkan agar
yang menandatangani teks proklamasi
itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh.
Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di
kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan
Timur 56 telah hadir antara lain
Ibid, hlm 6
Ibid, hlm 404

7
8
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Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara
dimulai pada pukul 10:00 dengan
pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat
tanpa teks. Kemudian bendera
Merah Putih, yang telah dijahit
oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan.
Indonesia pun menyatakan
Kemerdekaannya.

Masa Mempertahankan
Kemerdekaan
Proses pertumbuhan suatu bangsa
dialami dari suatu generasi ke generasi
berikutnya. Masing-masing generasi
pasti mengalami permasalahan dan
tantangan yang berbeda-beda sesuai
dengan kondisi zaman dan situasi
pada masa-masa itu. Para pendahulu
bangsa adalah generasi yang tertekan
oleh belenggu penjajahan. Aspek
kehidupan dirasa sangat berat,
tantangan yang dihadapi terutama
bagaimana cara berjuang untuk lepas
dari penjajahan guna mencapai
kemerdekaan bangsa ini.
Sepanjang dua puluh tahun
langkah diayunkan ke depan semenjak
kemerdekaan di proklamasikan, sejarah
Indonesia terhadang oleh pertikaianpertikaian di sekitar Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945. Pada masa ini

diperkenalkan dua sistem politik di
bawah Presiden Ir. Soekarno, yaitu
Demokrasi Liberal dan Demokrasi
Terpimpin, yang kedua-duanya tidak
punya akar di negeri ini, sehingga
memiliki potensi ke arah perpecahan
bangsa.
Pada pemerintahan Orde Lama
ini, pembangunan praktis tak dapat
berjalan dalam periode demokrasi
liberal, karena berbagai pemberontakan
dan jatuh bangunnya kabinet dalam
waktu yang relatif singkat. Pembangunan
menjadi tersendat-sendat karena
politik menjadi panglima dalam
demokrasi terpimpin, yang berujung
pada tragedi nasional; Gerakan 30
September 1965 yang didalangi
PKI untuk merebut kekuasaan dari
pemerintah yang sah.
Namun, sejarah juga mencatat
peristiwa bagaimana pejuang-pejuang
Indonesia berhasil merebut Irian
Barat dari Belanda, melenyapkan
pemberontakan-pemberontakan (DI/
TII), Pemberontakan PKI di Madiun,
APRA, RMS, ANDI AZIS, PRRI/Permesta)
sehingga Negara Kesatuan Republik
Indoensia tetap kokoh dan tegak
berdiri. Sementara itu, di dunia
internasional, Indonesia berperan
dalam penyelenggaraan Konferensi
Asia-Afrika dan ikut memprakarsai
pembentukan Gerakan Non-Blok
(GNB).7
Pada tahun 1965, NASAKOM
(Nasionalis, Agama, dan Komunis)
dijadikan sebagai tonggak-tonggak
persatuan bangsa yang mendukung
pelaksanaan Manipol-USDEK (Manifesto politik / Undang-Undang Dasar
1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan
Kepribadian Indonesia). Hal ini bukan
saja mempersatukan dua unsur
(komunis dan agama) yang tidak bisa
dipersatukan, tetapi juga merupakan
alat politik yang bersifat ekslusif.8

Masa Mengisi
Kemerdekaan
Saat ini, lapangan dan medan
juang yang dihadapi sudah berbeda.
Akan tetapi tetap merupakan satu
mata rantai yang tetap sambung menyambung dalam perjuangan bangsa
ini untuk mengisi kemerdekaan dengan
pembangunan negara dan bangsa,
baik pembangunan secara material
maupun secara spiritual.
Seperti pada masa pemerintahan
Orde Baru di bawah kepimpinanan
Presiden Soeharto, di masa inilah
Indonesia memulai Pembangunan
sebagai perjuangan bangsa berikutnya.
Dengan segala permasalahan yang
muncul pada masa pemerintahan
Soeharto selalu meyakinkan rakyatnya
dengan berjuang untuk menjamin
keamanan dan kesejahteraan selama
32 tahun pemerintahannya
Kemudian, dengan perubahan
zaman berikut tantangannya, dirasa
kepemimpinan Soeharto tak lagi bisa
meredam demokrasi dan globalisasi
yang di mana saat itu mulai menyentuh
bangsa Indonesia. Dasar perjuangan
bangsa kala itu pun berbeda, yakni
perubahan atau reformasi total atas
pemerintahan orde baru.
Kini, di masa reformasi dengan
dasar perjuangan bangsa yang berbeda
pula, baik di masa pemerintahan BJ.
Habibie, Gusdur, Megawati Soekarno
Putri, maupun Susilo Bambang
yudhoyono hingga saat ini. Dari berbagai
masa dan era kepemimpinan bangsa
ini, inti dari sebuah perjuangan bangsa
adalah untuk menjamin keamanan,
keadilan, kebenaran, kemanusiaan,
dan kesejahteraan.
Tantangan yang dihadapi generasi
saat ini dan generasi mendatang
adalah cepatnya kemajuan teknologi,
globalisasi serta bagaimana mengejar
segala ketertinggalan dari bangsa
lain. Hal ini merupakan perjuangan
bangsa untuk mencapai cita-cita
nasional sebaiamana tertuang dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia, yakni
perjuangan bangsa untuk melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
Sejak dari masa kolonial hingga
saat ini, perjuangan bangsa tak pernah
berhenti. Sederet tokoh nasional
sebagai pejuang bangsa bergontaganti muncul dengan berlatar belakang
demi kepentingan bangsa dan negara.
Pejuang bangsa di berbagai bidang
kini tidak selalu identik dengan pahlawan,
apalagi layak mendapatkan gelar
pahlawan nasional. Perdebatan tentang
layak atau tidaknya tentang kriteria
seseorang yang telah berjuang demi
bangsa dan negara untuk mendapat
gelar Pahlawan Nasional pun masih
belum mendapatkan titik terang.
Yang jelas, sejak tahun 1965, dari
mereka yang masih hidup dan
berjuang setelah itu hingga wafat,
hanya dua orang saja yang mendapatkan
gelar Pahlawan Nasional, yaitu Siti
Hartinah dan Jenderal Besar AH.
Nasution. Lalu bagaimana dengan
pejuang-pejuang yang dikebumikan
di Taman Makam Pahlawan? Apakah
mereka semua layak, pantas, dan
berhak mendapat gelar Pahlawan Nasional?
Faktualnya tidak semua yang dikebumikan
mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
Terlepas dari perdebatan tentang
kriteria apa yang pantas digunakan
untuk mendapatkan gelar pahlawan

nasional, sebutan pahlawan di dalam
sebuah bangsa dan negara adalah
bagi mereka yang menjalani tugas
dan tanggung jawabnya dengan
integritas, profesionalisme, etika,
totalitas, sepenuh hati, melayani,
setia sampai mati, menjaga rahasia
negara sampai mati, dan menjalankan
semuanya dengan ikhlas, tanpa pamrih.
Pahlawan bangsa pasti ikhlas
mengorbankan jiwa, raga, harta, jabatan,
kekuasaan, dan kesenangan demi
jayanya bangsa dan negara di atas
fondasi kesejahteraan yang adil.
Menurut Djajendra, para pahlawan
adalah mereka yang berdiri paling
depan dan paling berani untuk
memperjuangkan kemerdekaan,
kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan,
dan kebaikan. Dan, mereka tidak
pernah lari atau bersembunyi dari
musuh-musuhnya. Ataupun, menyerang
musuh-musuhnya dengan sembunyisembunyi, tanpa berhadapan langsung.
Dari rentetan masa perjuangan
bangsa, dasar perjuangan itu selalu
berbeda dan tak selalu sama, pahlawan
atau bukan, mendapat gelar atau
tidak. Namun sudah selayaknya dan
sepantasnya nilai-nilai kepahlawanan
dari pejuang-pejuang di setiap masa
harus kita tiru dan amalkan. Paling
tidak seperti apa yang dikatakan
Ir. Soekarno, JAS MERAH, JANGAN
SEKALI-SEKALI MELUPAKAN SEJARAH
dan BANGSA YANG BESAR ADALAH
BANGSA YANG MENGHARGAI JASAJASA PAHLAWANNYA.

SWANTARA NO. 07 TAHUN II/DESEMBER 2013

9

Pahlawan,

Masih Adakah?

“Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah
merah yang dapat membikin secarik kain putih, merah dan putih.
Maka selama itu tidak akan kita menyerah kepada siapapun juga.
Kita tunjukkan bahwa kita orang ini benar-benar yang ingin
merdeka. Dan untuk kita sodara-sodara, lebih baik kita hancur-lebur,
daripada tidak merdeka.
Semboyan kita tetap! Merdeka atau mati!”
Pidato Bung Tomo pada 10 November 1945

Peristiwa heroik 10 November
1945 di depan Hotel Yamato Surabaya
adalah pertempuran terbesar dan
terberat dalam sejarah Revolusi
Nasional Indonesia, peristiwa tersebut
menjadi simbol nasional perlawanan
bangsa Indonesia atas kolonialisme.
Melalui stasiun Radio Pemberontak
Indonesia di Surabaya, Bung Tomo
mengomando dan mengobarkan
semangat jihad dan perjuangan
rakyat. Pekikan takbir dan slogan
“Merdeka atau Mati” membakar warga
Surabaya untuk mengusir Sekutu.
Sebagai lawan dari 30.000 serdadu,
50 pesawat terbang, dan sejumlah
besar kapal perang tentara Inggris,
sekitar 45 ribu pejuang bangkit dan
memekikkan “Merdeka atau Mati!”
Sesudah terbunuhnya Brigadir
Jenderal Mallaby, penggantinya,
Mayor Jenderal Robert Mansergh
mengeluarkan ultimatum yang
menyebutkan bahwa semua pimpinan
dan orang Indonesia yang bersenjata
harus melapor dan meletakkan
senjatanya di tempat yang ditentukan
dan menyerahkan diri dengan
mengangkat tangan di atas. Batas
ultimatum adalah jam 6.00 pagi
tanggal 10 November 1945.
Ultimatum tersebut kemudian
dianggap sebagai penghinaan
bagi para pejuang dan rakyat yang
telah membentuk banyak badanbadan perjuangan/milisi. Ultimatum
tersebut ditolak oleh pihak Indonesia
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dengan alasan bahwa Republik
Indonesia waktu itu sudah berdiri,
dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
juga telah dibentuk sebagai pasukan
negara. Selain itu, banyak organisasi
perjuangan bersenjata yang telah
dibentuk masyarakat, termasuk di
kalangan pemuda, mahasiswa dan
pelajar yang menentang masuknya
kembali pemerintahan Belanda yang
membonceng kehadiran tentara
Inggris di Indonesia.
Setidaknya 6,000 - 16,000 pejuang
dari pihak Indonesia tewas dan
200,000 rakyat sipil mengungsi dari
Surabaya. Korban dari pasukan Inggris
dan India kira-kira sejumlah 600 –
2,000 tentara. Pertempuran Surabaya
memiliki makna yang begitu dalam
sehingga 10 November dikukuhkan
sebagai Hari Pahlawan.
Makna dari pertempuran Surabaya
tersebut tidak hanya karena
banyaknya pejuang yang gugur,
rakyat sipil yang menjadi korban
ataupun besarnya pertempuran yang
memakan waktu yang lama, tetapi
karena peran dan pengaruhnya yang
telah menggerakkan perlawanan
rakyat di seluruh Indonesia untuk
mengusir penjajah dan mempertahankan
kemerdekaan.
Pengaruhnya seakan nyala api besar,
membakar motivasi perlawanan,
kesadaran republiken, patriotisme
yang tinggi, solidaritas seperjuangan
di berbagai ragam suku, etnis dan

agama. Menyulut menjadi titiktitik api perlawanan di beberapa
daerah diantaranya di Jakarta pada
tanggal 18 November, di Semarang
tgl 18 November, di Riau tanggal 18
November, di Ambarawa tanggal
21 November, di pulau Bangka 21
November, di Brastagi tanggal 25
November, di Bandung tanggal 6
Desember, di Medan 6 Desember, di
Bogor tanggal 6 Desember.
Nilai-Nilai Kepahlawanan
Memang, peristiwa di Surabaya
tersebut bukan satu-satunya momentum
bagi para pejuang berkorban untuk
bangsa dan kemerdekaan, masih
banyak peristiwa yang melibatkan
para pejuang dan pahlawan bangsa
yang patut dikenang baik di masa
kerajaan, masa pergerakan nasional,
masa merebut kemerdekaan hingga
masa mempertahankan kemerdekaan
termasuk pertempuran di Surabaya.
Sebut saja Gajah Mada, Pangeran
Diponegoro, Imam Bonjol, Tjut Nja’
Dien, Kartini, Budi Utomo, Bung Karno,
Bung Hatta dan Bung Tomo dari sekian
banyak sosok pahlawan yang berani
berkorban demi kepentingan bangsa
dan negaranya. Sosok kepahlawanan
mereka dapat disarikan sebagai nilainilai kepahlawanan meski jasadnya
telah membumi.
Banyak nilai-nilai kepahlawanan
yang dapat diambil dari sejarah
masa lalu seperti rela berkorban, tak

Laporan Utama
kenal menyerah, semangat juang
tinggi, kebenaran dan keadilan.
Nilai-nilai tersebut adalah sedikit
dari sekian banyak nilai-nilai
kepahlawan yang dapat kita petik.
Namun apakah nilai-nilai tersebut
dapat diimplementasikan dalam
berpikir, bersikap dan bertindak
jika dihadapkan dengan konteks
kekinian?
Masa telah berbeda, tetapi bukan
berarti nilai-nilai kepahlawanan tenggelam
oleh masa. Nilai kepahlawanan yang
merupakan nilai universal yang tak
lekang oleh waktu, perlu ditanamkan
sejak dini, baik dalam keluarga,
sekolah, maupun dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Seyogyanya, seorang
siswa sekolah tak hanya sekedar
belajar dan menghapal tokoh
pahlawan dan sejarahnya di masa
lalu, tetapi harus bisa memetik nilainilai kepahlawanan yang dapat
diambil sekaligus dipraktikkan dalam
kehidupan nyata sehingga akan
membentuk karakter bangsa yang
kuat pada generasi muda.
Dalam membentuk karakter
generasi muda yang menjunjung dan
menghargai nilai-nilai kepahlawanan,
harus dilakukan ke seluruh jenjang
generasi, tak hanya pada usia anak dan
remaja, tetapi para pemuda pun harus
turut diberikan pemahaman kembali
tentang nilai-nilai kepahlawanan melalui
jalur pendidikan formal (sekolah/
perguruan tinggi) maupun informal
(keluarga dan masyarakat).
Sebagai tokoh pendidikan, Arief
Rachman, menyatakan bahwa saat
ini tidak boleh ada kesenjangan
dalam memberikan bekal kepada
generasi muda dalam menerapkan
idealismenya. Ia melihat, sekolah tidak
hanya sebagai tempat pembentukan
otak dan kecerdasan, tetapi lebih jauh
sebagai tempat pembentukan karakter
dan watak generasi muda dalam
mengembangkan idealismenya.
Arief menaruh keyakinannya,
saat seratus tahun Indonesia merdeka
pada tahun 2045, Indonesia akan
memiliki generasi yang beridealisme,
berpengetahuan kuat, berani dan
semangat bela negara yang telah
terlandasi nilai kejuangan bangsa
Indonesia.

Senada dengan Arief, mantan
Menteri Pemuda dan Olah Raga,
Adhyaksa Dault juga memiliki
keyakinan bahwa banyak generasi
muda saat ini punya prestasi dan
potensi yang baik untuk meraih masa
depan yang cemerlang.
Namun Adhyaksa menyayangkan
kesenjangan yang dinyatakan Arief,
masih menjadi bayang-bayang

dalam membentuk generasi muda
yang memiliki otak, watak dan
karakter kebangsaan. Menurutnya
masih banyak generasi muda yang
memiliki prestasi dan potensi belum
terfasilitasi dengan baik oleh Negara.
Wakil Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia bidang Pendidikan
Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS,
memiliki sedikit pandangan berbeda,
ia justru mengkhawatirkan tindakan
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Laporan Utama
dan perilaku negatif yang jauh dari
semangat dan nilai kepahlawanan
dari generasi muda usia sekolah
saat ini yang kerap muncul dalam
pemberitaan media massa. Baginya,
penanaman nilai-nilai kepahlawanan
secara dini pada siswa itu merupakan
salah satu cara untuk mengatasi
tindakan dan perilaku negatif para
siswa. Bagi Musliar, keseimbangan
antara pendidikan hard skill dan
soft skill bagi para siswa sangat
penting. Tak hanya kecerdasan
siswa (hard skill), tetapi karakter (soft
skill) juga sangat dibutuhkan bagi
perkembangan siswa.
Musliar mengingatkan bahwa
pendidikan anak menjadi manusia
Indonesia yang berkualitas dan
berguna, bukan hanya menjadi
tanggung jawab sekolah dan
pemerintah saja, tapi juga melibatkan
keluarga dan masyarakat. Memang,
tak disangkal bahwa generasi muda
Indonesia saat ini memiliki latar
belakang yang multikultural, diwarnai
dengan berbagai ragam budaya,
suku, etnis dan agama. Namun rasa
nasionalisme, solidaritas, persatuan
dan kesatuan yang merupakan
salah satu nilai-nilai kepahlawanan
perlu ditanamkan dan dipelihara ke
tengah-tengah mereka.
Melihat hal tersebut, Prof. Dr.
Satryo Soemantri Brodjonegoro,
seorang Guru Besar Institut Teknologi
Bandung (ITB) mengatakan pendidikan
multikultural merupakan salah satu
wujud nyata terkait upaya pewarisan
nilai kepahlawanan.
Menurut Satryo, pendidikan
multikultural tersebut bisa membentuk
karakter kebangsaan dan mempertegas
eksistensi kearifan budaya bangsa
Indonesia, sehingga akan menjadi
kontribusi yang besar dalam
mendukung kebijakan pembangunan
nasional.
Dalam perspektif yang berbeda,
budayawan Eros Djarot berpandangan
sosok pahlawan merupakan sosok yang
menjiwai nilai-nilai kepahlawanan
dan tertanam dalam jiwanya. Ia
melihat realita generasi muda saat ini
dimana mereka hanya mendefinisikan
sosok pahlawan seperti sosok yang
ditampilkan dalam “paman google”
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ketika melakukan pencarian di
dunia maya. Mereka mendefinisikan
pahlawan secara sempit dan tokoh
yang tampil sebagai tokoh super
pembela kebenaran dan keadilan,
seperti Superman dan Batman. Eros
yang pernah menggarap film Tjut
Nja’ Dien, menilai kata “pahlawan”
memiliki nilai yang lebih dari sekedar
sebagai tokoh pembela kebenaran.
Dalam garapannya, film Tjut Nja’
Dien, dapat menggugah generasi
muda untuk membangkitkan rasa
nasionalisme dan patriotisme dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara sebagai kekuatan
kearifan budaya yang bisa menjadi
pijakan dasar dalam pembangunan
nasional.
Hakikinya, nilai-nilai kepahlawanan
yang ditanamkan kepada generasi
muda sejak usia dini hingga remaja,
dikembalikan kepada diri sendiri tentang
bagaimana menginternalisasikan
nilai-nilai tersebut dalam kehidupan
di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Veteran Pejuang Kemerdekaan
Keberadaan para veteran
pejuang kemerdekaan banyak yang
tidak tersentuh, dan mungkin luput
dari ingatan kita semua. Banyak
di antara mereka tidak mendapat
perhatian secara layak. Haba (90
tahun) misalnya, seorang veteran RI
yang berjasa mengusir serdadu
Belanda, Jepang, dan antek-anteknya
di sejumlah lokasi pertempuran di
Sulawesi Selatan, masa tuanya tragis.
Ia kini hidup di kolong jembatan
bersama Jalia, istrinya.
Nasib veteran BKR Laut, Letnan
dua (Letda) Soegeng Setijoso dan
istrinya Astuti, yang juga veteran
Palang Merah Indonesia (PMI), pun
tidak jauh berbeda. Dengan uang
pensiun yang tak seberapa, keduanya
menghidupi empat anak yang
mengalami keterbelakangan mental.
Mereka tinggal di sebuah gang
sempit di jalan Kalibokor, Surabaya.
Sudirman (89), Ketua Veteran
Legiun Republik Indonesia Wilayah
Bandung menegaskan, “Jangan
berpikir bahwa veteran perang adalah
sekelompok orang tua lemah yang
perlu dikasihani. Para veteran butuh

pengakuan dan penghormatan,
daripada sekedar bantuan keuangan.”
Menurutnya, para veteran tak pernah
meminta kepada negara untuk
membayar jasa-jasa mereka, karena
para veteran memiliki sesuatu yang
berharga yaitu moral dan martabat
yang kini keberadaannya sudah mulai
memudar di tengah masyarakat kita.
“Mereka hanya tidak ingin dilupakan”
jelas Sudirman.
Siapapun Bisa Menjadi Pahlawan
Menurut Undang-Undang Nomor
20 tahun 2009, Pahlawan Nasional
adalah gelar yang diberik an
kepada warga negara Indonesia
atau seseorang yang gugur atau
meninggal dunia dalam berjuang
demi membela bangsa dan negara
untuk melawan penjajahan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Atau semasa hidupnya melakukan
tindakan kepahlawanan atau
menghasilkan prestasi dan karya
luar biasa bagi pembangunan
dan kemajuan bangsa dan
negara Republik Indonesia.
Gelar
pahlawan meliputi Pahlawan Perintis
Kemerdekaan, Pahlawan Kemerdekaan
Nasional, Pahlawan P r o k l a m a t o r,
Pahlawan Kebangkitan Nasional,
Pahlawan Revolusi, dan Pahlawan
Ampera. Sampai saat ini ada 159
tokoh yang telah ditetapkan sebagai
Pahlawan Nasional.
Terakhir, pada peringatan Hari
Pahlawan yang mengusung tema
“Pahlawanku Idolaku”, 10 November
lalu, Presiden RI, Susilo Bambang
Yudhoyono menganugerahkan gelar
Pahlawan Nasional kepada tiga putra
terbaik bangsa, yakni Almarhum Dr.
Kanjeng Raden Tumenggung (KRT)
Radjiman Wedyodinigrat, Almarhum
Lambertus Nicodemus (LN) Palar, dan
Almarhum Letjen (Purn) Tahi Bonar
(TB) Simatupang.
Penganugerahan Pahlawan Nasional
tersebut menunjukkan bahwa Bangsa
Indonesia sangat menghargai jasa
dan karya putra putri terbaik bangsa,
sehingga dapat dijadikan contoh,
teladan, motivasi dan pendorong
bagi warga negara Indonesia lainnya.

Laporan Utama
Dalam Peraturan Menteri Sosial
(Permensos) RI No 15 Tahun 2012,
Dirjen Pemberdayaan Sosial Dan
Penanggulangan Kemiskinan Kementerian
Sosial RI, Hartono Laras menyebut
setiap orang, lembaga negara,
kementerian, lembaga pemerintah
non kementerian, pemerintah daerah,
organisasi atau kelompok masyarakat
dapat mengajukan usulan pemberian
gelar pahlawan dan harus memenuhi
syarat umum dan khusus.
Tanpa mengesampingkan dan
mengabaikan hal tersebut di atas,
dalam mengisi kemerdekaan pun
tiap orang dituntut untuk menjadi
pahlawan, pahlawan dalam segala
bidang kehidupan meskipun dalam
skala diri sendiri. Memang, kita
tidak ikut mengangkat senjata dan
mengorbankan nyawa seperti para
pejuang di masa perjuangan merebut
dan mempertahankan kemerdekaan.
Oleh karena itu, tugas kita saat
ini adalah memberi makna baru
kepahlawanan dalam mengisi
kemerdekaan sesuai dengan
perkembangan zaman.
Kini, ada fenomena yang
menggelayuti generasi muda, dimana
makna pahlawan bagi mereka adalah
sosok heroik yang disertai simbol
perlawanan fisik dan senjata. Mereka
lebih mengenal sosok dan tokoh
kartun seperti Batman, Superman
dan Spiderman dibandingkan sosok
Pangeran Diponegoro, Kartini dan
Imam Bonjol.
Menanggapi fenomena tersebut,
Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir.
Budi Susilo Soepandji, DEA mengatakan
perlu adanya pemaknaan kembali
tentang arti Pahlawan berikut nilainilai kepahlawanan dalam konteks
kekinian, tetapi harus tetap melekat
dalam bingkai wawasan kebangsaan.
Budi Susilo Soepandji berharap
pemaknaan kembali tersebut dapat
mendorong perubahan mendasar
dan melahirkan makna pahlawan
dalam konteks kekinian yang dapat

menjadi sebagian proses berbangsa
dan bernegara yang lebih baik. Salah
satu caranya, menurutnya adalah
melalui budaya bangsa, seperti
wayang dan tari dengan menyelipkan
simbol-simbol negara.
Menurutnya, siapapun bisa
menjadi pahlawan, paling tidak,
dengan menjadi pahlawan bagi diri
sendiri dan menjadikan nilai-nilai
kepahlawanan sebagai pola pikir,
pola sikap dan pola tindak dalam
kehidupan sehari-hari.
Makna Pahlawan Kini
Dalam konteks kekinian, makna
Pahlawan dalam konteks kekinian
tentu berbeda dengan konteks masa
lalu. Karena sebutan pahlawan masa
kini tidak lagi dengan mengangkat
senjata untuk merebut dan
mempertahankan kemerdekaan.
Budi Susilo Soepandji menyatakan
sebutan pahlawan masa kini adalah
mereka yang mengharumkan dan
mengangkat harkat, martabat
bangsa dan negara agar sejajar dalam
pergaulan internasional dengan
menggunakan kekuatan akal dan
pikiran melalui ide dan gagasan,
tenaga untuk berprestasi di bidang
akademik, keilmuan dan olah raga.
Dihadapkan pada situasi yang
dinamis seperti saat ini, siapapun
bisa menjadi dan disebut pahlawan.
Sebut saja sosok seorang guru yang
mendedikasikan pengabdiannya
terhadap pendidikan baik terhadap
anak terlantar. Ataupun guru yang
rela memberikan pendidikan meski
di daerah pedalaman yang memiliki
akses dan fasilitas yang tidak
memadai. Sosok seorang tenaga
medis yang mau memberikan
penyuluhan dan pengobatan di
pelosok. Sosok olahragawan yang
membela nama Indonesia di pentas
dunia. Sosok seorang pelajar yang
mampu memenangi olimpiade
matematika, fisika, sains dan
sebagainya dengan membawa nama
Indonesia, dan lain-lain.

Masih banyak sosok yang
mampu dan telah mendedikasikan
kemampuannya untuk melakukan
yang terbaik bagi bangsa dan negara
Indonesia. Bangsa ini membutuhkan
banyak pahlawan, pahlawan untuk
mewujudkan Indonesia yang damai,
adil, aman, sejahtera dan besar. [BIA/
SP]

Berdasarkan Permensos RI No
15 Tahun 2012 Pasal 3 huruf a syarat
umum yang dimaksud adalah, yaitu
(1) Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah yang
sekarang menjadi Wilayah NKRI. (2)
memiliki integritas moral dan keteladanan. (3) berjasa terhadap bangsa
dan negara. (4) berkelakuan baik. (5)
setia dan tidak mengkhianati bangsa
dan negara. (6) tidak pernah dipidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun.
Sedangkan syarat khusus, sebagaimana dimaksud Permensos RI No
15 Tahun 2012 Pasal 3 huruf b, yakni
(1) pernah memimpin dan melakukan
perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam
bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi
kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. (2) tidak
pernah menyerah pada musuh dalam
perjuangan. (3) melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan
melebihi tugas yang diembannya. (4)
pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang
pembangunan bangsa dan negara.
(5) pernah menghasilkan karya besar
yang bermanfaat bagi kesejahteraan
masyarakat luas atau meningkatkan
harkat dan martabat bangsa. (6) memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi. (7) melakukan
perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.
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Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.

Memaknai
Arti Pahlawan
Tanggal 10 November kita peringati
sebagai Hari Pahlawan. Kata Pahlawan
berasal bahasa Sanskerta yakni Phala
yang bermakna hasil atau buah, Phala
dikenal sebagai salah satu jenis buah
berbentuk lonjong dan menonjol. Dari
sinilah kemudian Pahlawan diartikan
sebagai orang yang menonjol karena
pengabdian dan pengorbanannya
yang tanpa pamrih. Berkat jasa para
pahlawan kini, kita sebagai generasi
berikutnya dapat menikmati buah
hasil perjuangan mereka yakni alam
kemerdekaan.
Definisi Pahlawan Nasional, menurut
Gubernur Lembaga Ketahanan
Nasional Republik Indonesia
(Lemhannas RI) Prof. Dr. Budi Susilo
Soepandji, Pahlawan Nasional adalah
gelar yang diberikan kepada warga
negara Indonesia atau seseorang
yang berjuang melawan penjajahan
di wilayah yang sekarang menjadi
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang gugur atau meninggal
dunia demi membela bangsa dan
negara, atau yang semasa hidupnya
melakukan tindakan kepahlawanan
atau menghasilkan prestasi dan karya
yang luar biasa bagi pembangunan
dan kemajuan bangsa dan negara
Republik Indonesia.
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Lebih lanjut Prof Budi mengatakan
gelar Pahlawan dalam konteks
kekinian tentu berbeda dengan
konteks masa lalu. Karena sebutan
Pahlawan masa kini bukan sekedar
berjuang merebut, mempertahankan
kemerdekaan dengan menggunakan
senjata semata tetapi mereka yang
berjuang menggunakan kekuatan
akal dan pikiran melalui ide dan
gagasan, tenaga untuk berprestasi
di bidang akademik, keilmuan dan
olah raga untuk mengharumkan
dan mengangkat harkat, martabat
bangsa dan negara agar sejajar dalam
pergaulan internasional.
Sedangkan pengertian gelar itu
sendiri yakni penghargaan negara
yang diberikan Presiden kepada
seseorang yang telah gugur atau
meninggal dunia atas perjuangan,
pengabdian, darmabakti, dan karya
yang luar biasa kepada bangsa dan
negara (Pasal 1 angka 1 UU No.
20/2009). Dalam Pasal 4 ayat (1)
UU No. 20/2009 dan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2009
Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan.
Pada peringatan Hari Pahlawan
pada tahun 2013 yang mengangkat

tema Pahlawanku Idolaku, Pemerintah RI
menganungerahkan gelar Pahlawan
Nasional kepada tiga orang yang
dianggap berjasa dalam merebut
dan mempertahankan kemerdekaan.
Mereka adalah almarhum Radjiman
Wedyodiningrat, mendiang Lambertus
Nicodemus (LN) Palar, dan mendiang
Letjen TNI (Purn) Tahi Bonar (TB)
Simatupang.
Keputusan tersebut berdasarkan
Surat Keputusan Presiden Nomor 68/
TK/Tahun 2013 tertanggal 6 Nov 2013,
ketiga orang tersebut mendapat gelar
Pahlawan Nasional setelah melalui
mekanisme pengusulan gelar sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa,
dan Tanda Kehormatan.
Dalam surat keputusan tersebut
disebutkan bahwa dr. Radjiman
Wedyodiningrat yang pernah
menjabat sebagai Ketua BPUPKI
(Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia) tahun
1944 dianggap telah berjasa
mengendalikan perbedaan pendapat
di antara anggota BPUPKI tentang
dasar negara dan menyampaikan ideide tentang kemerdekaan, walaupun
Jepang saat itu tengah berkuasa.
Selain itu tokoh asal Jawa Timur itu
juga pernah memimpin perhimpunan
Boedi Oetomo tahun 1915-1923.

Laporan Utama
Tokoh yang kedua yakni Lambertus
Nicodemus (LN) Palar yang berasal
dari Sulawesi Utara. Dirinya dikenal
sebagai diplomat tangguh yang
berhasil mendesak Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
untuk memerintahkan Belanda
mengadakan gencatan senjata dengan
Indonesia pada 1947. Selain itu dirinya
berhasil meyakinkan tentang eksistensi
Bangsa dan Negara Republik Indonesia
kepada perwakilan bangsa-bangsa di PBB.
Dan yang terakhir adalah Tahi Bonar
(TB) Simatupang, dikenal sebagai
perunding ulung di Konferensi Meja
Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda
tahun 1949. Selain itu, tokoh dari
Sumatera Utara juga pernah bergerilya
dengan mengemban jabatan sebagai
Wakil Kepala Staf Angkatan Perang RI
(1948-1949) dan kemudian dalam
usia yang sangat muda ia menjabat
sebagai Kepala Staf Angkatan Perang
RI (1950-1954). Kemudian pada tahun
1954-1959, mendiang TB Simatupang
diangkat sebagai Penasihat Militer di
Departemen Pertahanan RI.
Sementara itu seorang penulis
buku dari Amerika Serikat Lloyd
Alexander atau Lloyd Chudley
Alexander (30 Januari 1924 - 17 Mei
2007) dalam bukunya yang berjudul
The High King mengatakan “Di masa
silam saya bercita-cita menjadi
pahlawan tanpa mengetahui secara
benar apa itu pahlawan. Sekarang
saya memahami sedikit lebih baik.
Setiap orang (penanam lobak,
pengrajin tanah liat, petani atau raja)
adalah seorang pahlawan jika ia lebih
berjuang untuk orang lain ketimbang
untuk dirinya sendiri,”.
Dari tulisan penerima penghargaan
Newbery Medal pada tahun 1969
tersebut dapat dikatakan jika pokok
utama dari tulisan tersebut adalah roh
kepahlawanan. Menjadikan seseorang
sebagai pahlawan adalah pelayanan
atau pengabdian tanpa mengharap

imbalan atau pamrih kepada orang
lain. Bukan karena kehebatan,
kecerdasan atau kharisma individual
yang membuat seseorang menjadi
pahlawan, tetapi sejauh mana
keunggulan-keunggulan individual
itu dibaktik an demi melayani
kepentingan publik. “Semangat
kepahlawanan adalah semangat
pelayanan, semangat pengabdian”.
Selain itu sosok pahlawan
sendiri dapat dianalogikan sebagai
seorang altruistis. Apa yang disebut
kebahagiaan dan kepenuhan hidup
justru ketika hidupnya bermakna bagi
orang lain. Hal ini seperti dikatakan
oleh Arthur Ashe, mantan petenis
nomer satu sekaligus penulis dari
Amerika yang dianugerahi Presidential
Medal of Freedom oleh Presiden Bill
Clinton pada tanggal 20 Juni 1993
mengatakan “Kepahlawanan sejati
bukanlah sebuah tuntutan penuh
resiko untuk mengalahkan orang lain,
tetapi merupakan tuntutan penuh
resiko untuk melayani orang lain.”
Potensi kedua menurut Alexander
adalah berkaitan dengan potensi
menjadi pahlawan. Pahlawan bukan
merupakan suatu kenyataan yang
terberi. Kepahlawanan adalah sebuah
proses menjadi. Pahlawan tidak
dilahirkan. Pahlawan adalah hasil
dari sebuah proses belajar, hasil dari
proses pembentukan diri. Dengan
demikian, setiap orang mempunyai
potensi menjadi pahlawan, jika
saja dalam proses belajar dan
pembentukan kepribadian, orang
tersebut terbuka untuk mengasah
dan memaksimalkan bukan saja
kapasitas-kapasitas intelektual, tetapi
juga kecerdasan-kecerdasan sosial
seperti kemampuan untuk berempati
dan melayani orang lain.
Sedangkan Philip Zimbardo seorang
psikolog dan guru besar emeritus
dari Stanford University dan penulis
The Lucifer Effect, The Time Paradox

dan The Time Cure mengatakan, “Kita
cenderung menganggap bahwa
para pahlawan adalah pribadipribadi supernatural. Bukan. Seorang
pahlawan hanyalah manusia biasa
yang melakukan sesuatu secara luar
biasa.”
Kemudian yang menjadi pertanyaan
saat ini, bagaimana memaknai
Pahlawan pada generasi muda
saat ini? Karena hal yang terlintas
di benak mereka langsung tertuju
kepada sosok heroik yang dibumbui
simbol perlawanan fisik ditambah
dengan aikon berupa senjata sebagai
alat pembela kebenaran. Tentu saja
tanpa berfikir panjang mereka akan
menyebut tokoh barat yang berasal
dari dunia fantasi seperti Spiderman,
Batman, Superman. Hal yang lumrah
ketika mereka menyebut tokohtokoh fantasi tersebut karena selama
ini mereka lebih mengenal tokoh
kartun sebagai tokoh idola mereka.
Dan jika pertanyaan terlontar pada
anak-anak, siapa itu Spiderman,
Batman, Superman, mereka serentak
menjawab dengan semangat ‘’Pahlawan
Pembela Kebenaran!’’ Itulah pahlawan
yang kemudian menjadi idola generasi
muda.
Menyikapi hal ini, Prof Budi
mengatakan perlu dilakukan upaya
untuk melakukan pemaknaan kembali
atas arti pahlawan dan nilai-nilai
kepahlawanan dari kaca mata yang
lain dalam konteks kekinian namun
masih dalam bingkai wawasan
kebangsaan. Dengan demikian
diharapkan pemaknaan ulang ini
maka akan mendorong perubahan
mendasar dan terlahir kembali
menjadi bagian dari proses berbangsa
dan bernegara yang lebih baik.
“Salah satu caranya melalui
budaya bangsa, seperti wayang dan
tari dengan menyelipkan simbol-simbol
negara,” pungkas Prof Budi . [DK/SP]
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Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bidang Pendidikan

Pendidikan
Adalah Tiang Untuk

Kemajuan Suatu Bangsa
Akhir-akhir ini kerap kita dengar
atau saksikan dari pemberitaan
media massa tentang tindakan atau
pun perilaku negatif generasi muda
usia sekolah yang terlibat dalam
aksi kekerasan, kerusuhan, tawuran,
kriminalitas, dan aksi-aksi anarkis
lainnya di tengah-tengah masyarakat.
Hal ini tentu saja memprihatinkan
dan sekaligus meresahkan bagi kita
semua, karena masa depan negeri ini
sesungguhnya terletak di tangan para
generasi muda. Sebagai harapan masa
depan bangsa, semua perilaku negatif
tersebut tentunya bertentangan dan
tidak sesuai dengan semangat dan
jiwa kepahlawanan dan kebangsaan
yang seharusnya mereka miliki.
Salah satu cara untuk mengatasi hal
tersebut adalah dengan menanamkan
nilai-nilai kepahlawanan secara dini
pada diri siswa, untuk kemudian
dikembangkan secara terus-menerus.
Hal ini diharapkan akan dapat
memupuk semangat kebersamaan
dan kesetiakawanan di antara mereka.
Setelah tumbuh dewasa, mereka juga
akan dapat berkontribusi aktif secara
positif dalam proses pembangunan
bangsa.
“Ketika berbicara tentang
penanaman nilai-nilai kepahlawanan
dan kebangsaan, maka kita berbicara
tentang keseimbangan dan keselarasan
antara pendidikan hard skill dan
soft skill”, ungkap Wakil Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Bidang
Pendidikan Prof. Dr. Ir. H. Musliar
Kasim MS ketika diwawancarai
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Majalah Swantara pada Kamis
(7/11/2013) di kantornya di kawasan
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta.
“Soft skill itu sangat penting
karena terkait dengan pembangunan
karakter. Jadi bila dikaitkan dengan
nilai-nilai kepahlawanan dalam
kehidupan keseharian, itu bisa
tercemin dari, misalnya, cara kita
menghargai orang lain, menghargai
pahlawan, cinta tanah air, dan dalam
penerapan nilai-nilai Pancasila
lainnya” urai pria kelahiran 1958 ini.
Bagaimana dengan muatan nilainilai kepahlawanan dan kebangsaan di
kurikulum pendidikan nasional tahun
2013? Pria asal Sumatera Barat ini
menjelaskan bahwa pada kurikulum
baru 2013, nilai-nilai kepahlawanan
tersebut diintegrasikan di semua
mata pelajaran, dan juga dilakukan
melalui kegiatan ekstrakurikuler di
lapangan.
“Kalau dulu pelajaran tentang
nilai-nilai karakter diperoleh cuma
dari pelajaran Pancasila. Sekarang,
nilai-nilai tersebut kita tanamkan
dalam persoalan keseharian dengan
mengintegrasikannya ke seluruh
mata pelajaran”, jelas Musliar.
Sejak merdeka tahun 1945
hingga tahun 2013, pemerintah pusat
melalui Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan telah sebelas kali
melakukan pergantian kurikulum
pendidikan nasional. Kurikulum
terakhir adalah kurikulum 2013 yang
menggantikan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTPS) 2006 yang
telah berjalan selama 7 tahun.

“Pada kurikulum lama siswa
lebih banyak diberikan pelajaran
yang bersifat hafalan. Sedangkan
pada kurikulum baru sifatnya lebih
pada diskusi. Jadi tidak ada lagi sistem
ceramah di mana anak-anak disuruh
duduk manis sambil melipat tangan
di atas meja”, tutur Musliar.
“Sebagai contoh, ketika belajar
tentang Perang Padri, kalau dulu
itu fokusnya lebih kepada siapa
tokohnya, tahun berapa ia lahir
atau meninggal, atau tahun berapa
perang pecah. Itu jelas suatu hafalan
yang tidak menarik bagi siswa karena
tidak menyentuh langsung dengan
nilai-nilai kepahlawanan yang ingin
ditanamkan”, ujar mantan Rektor
Universitas Andalas periode 20062009 dan periode 2009-2013 ini.
Contoh
lainnya,
lanjutnya,
kita tekankan mengapa Perang
Diponegoro terjadi dan apa yang
dipaksakan oleh Belanda sehingga
terjadi perang. Jadi rasa cinta tanah
air ditanamkan melalui peristiwa
sejarah yang terjadi. “Sehingga nanti
akan timbul kekaguman siswa akan
patriotisme dan nasionalisme para
tokoh pahlawan sehingga mereka
lebih cinta pada tanah airnya”,
tuturnya.
Lebih lanjut, Musliar menjelaskan
contoh pengintegrasian nilai-nilai
kepahlawanan dan kebangsaan di
beberapa mata pelajaran lainnya.
“Misalnya dalam pelajaran Bahasa
Indonesia. Dalam kurikulum lama
siswa lebih banyak diajarkan tentang

Laporan Utama
struktur kalimat. Di kurikulum baru
mereka dituntut untuk bisa bertutur
kata dalam bahasa Indonesia dengan
baik. Berbahasa Indonesia yang
baik dan benar merupakan salah
satu wujud kecintaan kita terhadap
bangsa ini”, urainya.
“Sementara itu, dalam pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), kita
ajarkan kepada mereka bagaimana
mencintai dan menjaga lingkungan
sekitar kita. Pada akhirnya diharapkan
mereka akan memiliki rasa tanggung
jawab untuk menjaga kekayaan alam
Indonesia. Itu nilai kepahlawanan
juga. Selain itu, kita sisipkan juga
bagaimana nenek moyang kita
dahulu menjaga kelestarian alam”,
tambah Musliar.
“Pada pelajaran matematika,
ada rumah adat berbentuk kubus.
Kita tanyakan ini rumah adat mana?
Mengapa dibuat seperti kubus? Apa
keuntungannya? Jadi bahkan lewat
pelajaran matematika pun bisa kita
tanamkan rasa menghargai dan
mencintai adat dan tradisi bangsa
sendiri”, paparnya.
Selain diintegrasikan dengan
mata pelajaran secara menarik
sesuai dengan situasi dan kondisi
kekinian, nilai-nilai kepahlawanan
dan kebangsaan juga diberikan
melalui kegiatan ekstrakurikuler
di lapangan. Salah satu contohnya
adalah dengan mewajibkan para
siswa untuk melakukan kunjungan
ke museum secara berkala. “Di
luar negeri kunjungan museum itu
penting sekali. Dari hasil kunjungan
tersebut mereka harus membuat
suatu tulisan”, ungkap Alumnus

Pascasarjana University of the
Philippines di Los Banos ini.
Untuk memajukan bangsa ini,
mau tidak mau kita harus memberikan
perhatian
khusus
terhadap
pendidikan. Tidak satu pun negara di
dunia ini yang maju tanpa didukung
oleh pendidikan yang maju pula,
demikian disampaikan oleh pria yang
pernah menjabat sebagai Inspektur
Jenderal di Kemendikbud sebelum
ditunjuk menjadi Wamendikbud oleh
Presiden RI pada 19 Desember 2011.
Namun begitu, terkait dengan
laporan Education For All Global
Monitoring Report 2012 yang
dikeluarkan oleh UNESCO setiap
tahunnya, pendidikan Indonesia
ternyata menempati peringkat ke-64
dari 120 negara. Menanggapi hal ini,
Musliar mengatakan bahwa langkahlangkah untuk ke arah perbaikan
kualitas pendidikan sudah dilakukan.
“Misalnya, sekarang ini minimal 20%
dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dialokasikan
untuk sektor pendidikan, ungkapnya.
Upaya lainnya yang sudah
dilakukan pemerintah, lanjutnya,
adalah melalui penyediaan program
pendidikan gratis untuk siswa tingkat
SD hingga SMA hingga berbagai
program beasiswa untuk murid
yang tidak mampu atau pun yang
berprestasi. “Pemerintah juga telah
memberikan pengakuan atas hak
guru sebagai pekerja profesi melalui
program sertifikasi guru dan dosen
yang diatur dalam Undang – Undang.
Itu suatu perubahan yang luar biasa”,
ungkapnya.

Namun Musliar mengingatkan
bahwa mendidik anak untuk menjadi
manusia Indonesia yang berkualitas
dan berguna bagi bangsa dan negara
pada intinya bukan hanya menjadi
tanggung jawab sekolah saja, tapi
juga melibatkan keluarga dan
masyarakat, di samping pemerintah.
“Pendidikan adalah tiang
untuk kemajuan suatu bangsa. Oleh
karena itu mari bersama-sama kita
majukan pendidikan. Anak dididik
di sekolah cuma delapan jam, alias
cuma sepertiga hari. Sedangkan 2/3
hari mereka ada dalam keluarga dan
masyarakat” imbau Musliar.
Mengingat pentingnya makna dan
kontribusi pendidikan demi keberhasilan
pelaksanaan pembangunan nasional,
pendidikan bangsa seyogianya tidak
hanya ditujukan untuk mencetak
anak didik dengan kemampuan hard
skill yang bertumpu pada intelligence
quotient (IQ) saja, yaitu kemampuan
akademik dan teknis, tapi mereka
juga mesti dibekali kemampuan soft
skill yang bertumpu pada emotional
intelligence (EQ) dan spiritual
intelligence (SQ).
Mudah-mudahan dengan kurikulum
baru 2013 yang berbasiskan
pada kreativitas siswa dengan
pendekatan yang lebih utuh
terhadap pengetahuan, keterampilan
dan sikap, anak Indonesia sebagai
harapan bangsa dapat tumbuh
menjadi manusia Indonesia yang
berkarakter dan berperilaku sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila. Karena
pada gilirannya, merekalah yang akan
menjadi pemimpin bangsa masa
depan di negeri yang kita cintai ini.
[SP/TN]
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Pengusulan Gelar
Pahlawan Nasional
Drs. Hartono Laras, M.Si
Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI
JAKARTA- Pada peringatan Hari
Pahlawan yang jatuh pada tanggal
10 November 2013, dengan tema “
Pahlawanku Idolaku” sesuai dengan
Keputusan Presiden No 68/TK /Tahun
2013 tanggal 6 November 2013,
berkenan menganugerahkan gelar
Pahlawan Nasional kepada tiga putra
terbaik bangsa, yakni Almarhum Dr.
Kanjeng Raden Tumenggung (KRT)
Radjiman Wedyodinigrat , Almarhum
Lambertus Nicodemus (LN) Palar, dan
Almarhum Letjen (Purn) Tahi Bonar
(TB) Simatupang. Keputusan tersebut
berdasarkan usulan Dewan Pembina
Pahlawan yang telah menggelar
sidang pada tanggal 22 Oktober 2013
dan pada tanggal 5 November 2013
telah dilaporkan kepada Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono untuk
dapat diputuskan.
Dirjen Pemberdayaan Sosial
Dan Penanggulangan Kemiskinan
Kementerian Sosial Hartono Laras
mengatakan dengan penganugerahan
Pahlawan Nasional kepada putra
terbaik bangsa menunjukan diri jika
Bangsa Indonesia sangat menghargai
jasa maupun karya putra putri terbaik.
“Penganugerahan Pahlawan Nasional
sekaligus dapat menjadi contoh dan
teladan bagi putra-putri Bangsa
Indonesia lainnya serta menjadi
motivasi dan pendorong untuk
mengikuti jejak menjadi yang terbaik
bagi Negara dan Bangsa Indonesia,”
tutur Hartono.
Lebih lanjut Hartono mengatakan
hingga saat ini Pemerintah sejak
jaman Pemerintahan Orde Lama
hingga Orde Reformasi sudah
memberikan gelar Pahlawan Nasional
kepada 159 putra-putri terbaik
Bangsa Indonesia. “ Pemberian gelar
pahlawan menurut Pasal 3 UU No 20
Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa,
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dan Tanda Kehormatan bertujuan:
Pertama, untuk menghargai jasa
setiap orang, kesatuan, institusi
pemerintah atau organisasi yang
telah mendarmabaktikan diri
dan berjasa besar dalam bidang
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedua, menumbuhkembangkan
semangat kepahlawanan dan

kepatriotan dan kejuangan setiap
orang untuk kemajuan dan kejayaan
bangsa dan negara. Dan yang terakhir
menumbuhkembangkan sikap
keteladanan bagi setiap orang dan
mendorong semangat melahirkan
karya terbaik bagi kemajuan bangsa
dan negara,” jelas Hartono.
Pahlawan Nasional kata Hartono
adalah gelar yang diberikan kepada
Warga Negara Indonesia atau
seseorang yang berjuang melawan

penjajahan di wilayah yang sekarang
menjadi wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang gugur
atau meninggal dunia demi membela
bangsa dan negara, atau yang semasa
hidupnya melakukan tindakan
kepahlawanan atau menghasilkan
prestasi dan karya yang luar biasa
bagi pembangunan dan kemajuan
Bangsa dan Negara Republik
Indonesia. “Menurut Peraturan
Menteri Sosial RI No 15 Tahun 2012,
Tentang Pengusulan Gelar Pahlawan
Nasional, untuk memperoleh gelar
harus memenuhi syarat umum dan
khusus,” kata Hartono.
Adapun syarat umum sesuai
Permensos RI No 15 Tahun 2012
Pasal 3 huruf a kata Hartono, yaitu
Pertama, Warga Negara Indonesia
atau seseorang yang berjuang di
wilayah yang sekarang menjadi
Wilayah NKRI. Kedua, memiliki
integritas moral dan keteladanan.
Ketiga, berjasa terhadap bangsa dan
negara. Keempat, berkelakuan baik.
Kelima, setia dan tidak mengkhianati
bangsa dan negara. Dan keenam,
tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun.
“Sedangkan syarat khusus,
sebagaimana dimaksud Permensos RI
No 15 Tahun 2012 Pasal 3 huruf b,
yakni Pertama, pernah memimpin
dan melakukan perjuangan bersenjata
atau perjuangan politik atau perjuangan
dalam bidang lain untuk mencapai,
merebut, mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan serta
mewujudkan persatuan dan
kesatuan bangsa. Kedua, tidak

Laporan Utama
pernah menyerah pada musuh dalam
perjuangan. Ketiga, melakukan
pengabdian dan perjuangan yang
berlangsung hampir sepanjang
hidupnya dan melebihi tugas yang
diembannya. Keempat, pernah
melahirkan gagasan atau pemikiran
besar yang dapat menunjang
pembangunan bangsa dan negara.
Kelima, pernah menghasilkan
karya besar yang bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat luas atau
meningkatkan harkat dan martabat
bangsa. Keenam, memiliki konsistensi
jiwa dan semangat kebangsaan yang
tinggi. Dan terakhir, melakukan
perjuangan yang mempunyai
jangkauan luas dan berdampak
nasional,” papar Hartono.
Prosedur pengusulan Gelar
Pahlawan Nasional jelas Hartono
menurut Permensos RI No 15 Tahun
2012 Pasal 11 ayat 1 disebutkan
setiap orang, lembaga negara,
kementerian, lembaga pemerintah non
kementerian, pemerintah daerah,
organisasi atau kelompok masyarakat
dapat mengajukan usul pemberian
gelar. “Usulan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 harus memenuhi
persyaratan pengajuan usul Gelar
Pahlawan Nasional,” jelas Hartono.
Sedangkan permohonan usul
pemberian gelar lanjut Hartono
diajukan secara berjenjang melalui
bupati/walikota dan gubernur
kepada Menteri Sosial. “Menteri Sosial
kemudian mengajukan permohonan
usul pemberian gelar kepada presiden
melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan,” ucap Hartono.
Dalam memberikan rekomendasi
pengajuan usul pemberian gelar,
kata Hartono Menteri Sosial dibantu
oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar
Pahlawan ((TP2GP) yang terdiri dari
13 orang yang berasal dari unsur
praktisi, akademisi, pakar, sejarawan
dan instasi terkait yang ditetapkan
dengan keputusan menteri. “Tim ini
bekerja secara independen. Hasil
penelitian dan pengkajian yang
dilakukan oleh TP2GP disampaikan
kepada Menteri Sosial sebagai bahan

pertimbangan untuk menerbitkan
rekomendasi,” tutur Hartono.
TP2GP sendiri kata Hartono,
berkantor di Jakarta dan bertugas :
Pertama, menyelenggarakan sidangsidang penelitian dan pembahasan
atas usulan calon Pahlawan Nasional.
Kedua, memberikan pertimbangan
kepada menteri dalam rangka
pengusulan penganugerahan gelar
Pahlawan Nasional. Ketiga, memberikan
saran dan pertimbangan kepada
menteri terhadap masalah-masalah
yang berkaitan dengan nilai
kepahlawanan. Keempat, menyusun
indikator penilaian calon Pahlawan
Nasional. “Terakhir, dalam hal
diperlukan TP2GP dapat melakukan

uji petik terhadap calon Pahlawan
Nasional yang diusulkan,” kata
Hartono.
“Sedangkan pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota dapat membentuk
TP2GD dan pembentukan diatur
dengan Peraturan Gubernur dan
Peraturan Bupati/Walikota dengan
mengacu pada peraturan menteri.
Sementara biaya yang diperlukan
untuk pelaksaan tugas TP2GP
dibebankan kepada APBN, dan biaya
diperlukan untuk pelaksaan tugas
TP2GD dibebankan kepada APBD,”
pungkas Hartono. [DK/SP]
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Adhyaksa Dault
Mantan Menpora RI 2004-2009

“Jakarta memiliki tujuh juta
penduduk yang berusia di atas 15 tahun.
Dari jumlah penduduk tersebut, kota
ini hanya memiliki 18 lapangan sepak
bola. Maka jangan salah kalau mereka
menggunakan waktu mereka secara
negatif,” kata mantan Menteri Pemuda
dan Olahraga Kabinet Indonesia
Bersatu 2004-2009 Adhyaksa Dault
saat ditemui Majalah Swantara di
Jakarta (28/10/2013).
Menurutnya, saat ini banyak
pemuda yang berprestasi dan berpotensi
untuk memiliki masa depan yang
cemerlang, namun banyak pemuda
berprestasi yang tidak terliput oleh
media ataupun belum terfasilitasi
oleh negara. “Fasilitas umum dan
fasilitas khusus untuk pemuda saat
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Negara Perlu
Memfasilitasi
Pemuda
ini sudah banyak menghilang,” tutur
Adhyaksa.
Dalam bidang politik misalnya,
Adhyaksa melihat pola rekrutmen
partai dan politik transaksional saat
ini menyulitkan pemuda untuk
berprestasi. “Berbeda dengan zaman
Orde Baru dahulu, di mana setiap
pemuda wajib mengikuti pengkaderan
dan Penataran P4, juga pengembangan
organisasi kepemudaan, meskipun
dengan metodologi ceramah, kami
- pemuda - mendapat wawasan
kebangsaan. Saat ini, pola rekrutmen
dan pengkaderan partai terbuka
untuk mereka yang memiliki modal
saja. Ketika mereka dilepas menjadi
wali kota, bupati, maupun gubernur
tanpa punya ‘backmind’ yang kuat,
akibatnya politik Indonesia saat ini
kebablasan,” kata Adhyaksa.
Pada pemilu 2014 nanti, 40%
jumlah pemilih adalah pemilih usia

muda, atau mewakili 40.794.503 jiwa.
Namun Indonesia dihadapkan dengan
fenomena tingginya jumlah pemilih
golongan putih (golput), yang
mencapai 50% pada pemilihan
gubernur di dua provinsi, yakni Jakarta
dan Jawa Barat. “Akibat budaya
transaksional, pemuda bersifat pragmatis
terhadap politik. Hal ini juga diperburuk
oleh sulitnya akses terhadap
kesejahteraan, pendidikan serta
demoralisasi,” tambahnya.
“You cannot save the world but
you can save the community,” tambah
Adhyaksa. Ia memandang bahwa jika
pemuda tidak bisa menyelamatkan
dunia, maka mereka bisa menyelamatkan
komunitasnya masing-masing. Pemuda
diharapkan bisa mengisi hidupnya
dengan kegiatan yang positif dan
memberikan pengaruh yang positif
kepada komunitasnya.
“Bila di masa kemerdekaan,
Indonesia menghadapi musuh dan
berperang secara fisik, hari ini Indonesia
tidak memiliki common enemy, tapi
musuh yang dihadapi saat ini adalah
kemiskinan dan kebodohan. Banyak
pahlawan muda kita yang tidak terliput
oleh media.
Indonesia saat ini memasuki era
reformasi yang belum pernah dihadapi
Indonesia sebelumnya. Disintegrasi
menjadi ancaman bagi Indonesia
karena partai dan elite politik
berkehendak, berpikir, dan berbuat
untuk kepentingan pribadi, golongan,
dan partainya. Untuk itu, yang perlu
dicetak saat ini adalah negarawan,
bukan politisi an sich. Negarawan
adalah orang yang rela mengorbankan
dirinya untuk bangsa dan negaranya.
Sementara politisi mengorbankan
bangsa dan negaranya demi dirinya
sendiri,” kata Adhyaksa. [EH/SP]

Laporan Utama
Arief Rachman
Guru Besar di Universitas Negeri Jakarta
Pemerhati Pendidikan

Sekolah,

Tempat Pembentukan Karakter
Generasi Muda
“Sikap utama kejuangan yang
harus dimiliki generasi muda
Indonesia adalah idealisme yang
berdasarkan NKRI, UUD 1945,
Pancasila, dan kebudayaan Indonesia.
Dari idealisme tersebut, generasi
muda harus punya keberanian
untuk memperjuangkan dan berani
menangkal kebudayaan asing yang
masuk,” kata Arief Rahman, pengamat
dan tokoh pendidikan Indonesia.
Ia melihat, pembentukan karakter
harus dimulai dari sekolah dengan
guru sebagai aktor utama. “Pendidikan
karakter dalam kurikulum pendidikan
tahun 2013 jauh lebih baik dari
kurikulum sebelumnya. Namun,
kurikulum apapun tergantung aktor
yang membawa bahan itu yakni guru.
Sekolah adalah tempat
pembentukan karakter, otak dan
watak, bukan hanya pembentukan
otak. Kemampuan siswa yang memiliki
kekentalan budaya Indonesia
mampu memiliki penyaring kuat
terhadap budaya asing yang tidak
sesuai dengan norma Indonesia.
Sekolah harus mampu memberikan
rambu yang kuat dan menanamkan
nilai-nilai luhur Pancasila kepada
pemuda. Sehingga pemuda mampu
mengatakan no to drugs, no free sex,
bahkan no corruption,” tutur Arief
Rachman.
Arief berharap, guru tidak
terbawa target hanya kepada nilai,
kemampuan, serta prestasi anak,
tapi pada pembentukan afeksi dan
watak peserta didik. “Indonesia sudah
memiliki substansi pendidikan yang
baik. Namun, proses pendidikan guru
seringkali terbawa pada pemenuhan

dan pencapaian target nilai yang
mengabaikan pembentukan karakter
anak didik,” tambahnya. Pendidikan
yang baik adalah yang mampu
membentuk kognisi dan afeksi.
Pendidikan yang baik mampu
membentuk afeksi (sikap) dari anak
didik sesuai dengan Pancasila,
misalnya mata pelajaran agama yang
mampu mendorong peserta didik
dekat dengan Tuhan.
“Guru-guru harus mampu
mewujudkan proses pendidikan
dengan suasana lingkungan yang
mengundang dan bermakna bagi
pengembangan potensi spiritual,
emosional, intelektual, dan jasmani,”
kata Arief Rachman. Namun, tidak
semua anak beruntung dapat
mengakses pendidikan dengan
situasi yang mengundang dan
bermakna.
Pada tahun 2012, Indonesia
menempati peringkat ke-50 dalam
Overall Index, sementara Thailand
menempati posisi ke-38, China ke-29,
dan Malaysia ke-25 (World Economic
Forum 2012). Rendahnya peringkat
Indonesia tersebut antara lain
disebabkan oleh rendahnya kualitas
sumber daya manusia Indonesia,
rata-rata lama pendidikan penduduk
Indonesia hanya 7,5 tahun, sementara
di daerah rata-rata pendidikan kurang
dari 6 tahun. Hal tersebut tentunya
menempatkan Indonesia dalam
posisi inferior dan ketergantungan
yang tinggi.
Untuk itu, pemerintah pusat
maupun daerah harus konsisten dan
konsekuen pada pelaksanaan definsi
pendidikan menurut undang-undang

pendidikan. Pendidikan adalah upaya
sadar dan terencana untuk mampu
mewujudkan menciptakan suasana
untuk berkembangnya potensi
spritual emosional sosial intelektual
dan potensi jasmani.
Seratus tahun setelah Indonesia
merdeka, yakni pada tahun 2045,
Indonesia memiliki demografi
tidak ada duanya di dunia. “Pada
saat tersebut, Indonesia harus
memastikan, kita harus mempunyai
generasi yang memiliki idealisme,
mempunyai pengetahuan yang kuat,
keberanian, pembelaan yang kuat
terhadap kepada Indonesia, NKRI,
Pancasila melalui penanaman nilai
kejuangan bangsa Indonesia,” Arief
menambahkan.
Ia melihat Indonesia harus
optimis dalam melihat tantangan
yang ada, saat merdeka dulu di tahun
1945, pemuda Indonesia tertinggal
jauh dengan pemuda dunia. Kita
terus mengejar, dan sekarang
Indonesia menempati posisi ke-17
sebagai negara terbaik. Bagi Arief,
kesenjangan yang dihadapi Indonesia
saat ini adalah tantangan bagi
pendidik untuk memberikan bekal
kepada generasi muda dalam
menerapkan idealisme. “Pasar bebas
adalah tantangan, bukan hambatan,
namun pasar yang menguntungkan
Indonesia, bukan hanya sekadar
pasar. Pendidikan, perekonomian,
dan politik, harus berderap dalam
satu titik yakni mewujudkan NKRI dan
Pancasila yang kuat, bukan hanya
sejahtera saja,” kata Arief. [EH/SP]
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Kearifan Budaya Bangsa
dapat Menjadi Kekuatan Bersaing
di Tingkat Global
Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB)

JAKARTA- Guru Besar Institut
Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr.
Satryo Soemantri Brodjonegoro
mengatakan bangsa Indonesia adalah
salah satu negara besar yang
mempunyai sejarah yang panjang
dalam menegakkan kedaulatan
wilayah dari pendudukan penjajah
dan juga dikenal mempunyai pejuangpejuang heroik, gagah berani dan
tidak gentar melawan siapa pun yang
mencoba mengganggu kedaulatan
wilayahnya.
“Bangsa yang besar adalah
bangsa yang menghargai jasa-jasa
para pahlawannya. Salah satu nilai
kepahlawanan yang dapat diwarisi
dari para pahlawan adalah melalui
pendidikan multikultural untuk
kesatuan bangsa yang dapat
membentuk karakter ke-Indonesia-an
dan meningkatkan rasa nasionalisme
di era globalisasi. Di mana era
globalisasi sendiri bercirikan tidak
ada kendala dan kendali informasi,
tidak ada kendala dan kendali
mobilitas. Jati diri sendiri dibedakan
berdasarkan kinerja bukan karena
suku, agama, kebangsaan dan
budaya. “Dan kinerja mewujudkan
tingkat kesejahteraan,” jelas Satryo.
Selain itu, lanjutnya, Indonesia
sebagai bangsa multikultural dengan
begitu banyak suku, agama
dan kepercayaan. Tanpa adanya
kebijakan multikulturalisme yang jelas
dan pendidikan berbasis multikultur,
semangat persatuan dan kesatuan
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bangsa akan memudar, sehingga
menyebabkan konflik akan kian
meluas dan besar kemungkinan akan
terjadi proses disintegrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tuntutan
solidaritas
dan

kerukunan masyarakat yang multikultur,
tambah Satryo, menjadi conditio sine
qua non atau persyaratan mutlak
yang tidak boleh diabaikan demi
keberlangsungan negara dan bangsa
Indonesia. Oleh karena itu telaah
mendalam tentang integrasi sosial
dan kebijakan multikulturalisme
menjadi sangat penting dan strategis
dalam menghadapi masa depan yang
penuh gejolak.
Paradigma pendidikan multikultural
sendiri sangat relevan jika diterapkan
di negara-negara yang multietnis
dan multibudaya, seperti Indonesia.
Jika keragaman budaya dikelola

dengan baik, tentu saja dapat
membentuk karakter kebangsaan
ke-Indonesia-an yang kokoh. Oleh
karenanya, pendidikan multikultural
memiliki kontribusi yang besar
dalam menyukseskan kebijakan
pembangunan nasional.
Dalam era globalisasi sendiri,
lanjut Satryo, juga akan dijumpai
kompetisi global, yang merupakan
eksistensi sebuah negara atau
masyarakat atau kelompok yang
ditentukan oleh besar kecilnya
penguasaan “pasar” global.
“Ukuran besar kecilnya negara
atau bangsa tidak dapat menentukan
eksis tidaknya sebuah negara
atau bangsa. Secara transaksional,
negara maju sebagai penyedia akan
menguasai negara yang belum maju
sebagai pengguna,” papar mantan
Dirjen Dikti periode 1999-2007.
Sedangkan yang menjadi tolok
ukur kemajuannya, kata Satryo, diukur
dengan peringkatnya dibandingkan
dengan negara lain. “Pemeringkatan
sendiri berdasarkan indikator yang
terukur secara global. Namun
begitu, tolok ukur global tidak
mencerminkan potensi kearifan
lokal kecuali kearifan lokal mampu
mengubah pola pikir negara atau
bangsa. Untuk itu, mindset atau
pola pikir sangat menentukan
kemajuan bangsa atau negara,” jelas
Satryo.
Di sisi lain, kata Satryo, konsekuensi
penggunaan tolok ukur global

Laporan Utama
menjadikan pertumbuhan ekonomi
akan selalu dirujuk. “Pertumbuhan
ekonomi diukur berdasarkan nilai
transaksional makro atau global yang
terjadi. Banyak sekali faktor yang
menentukan tingkat pertumbuhan
ekonomi. Apakah nilai tambah
dapat memengaruhi pertumbuhan
ekonomi? Dan nilai tambah sendiri
merupakan kunci kemajuan
pertumbuhan suatu bangsa dan
negara,” ucap Satryo.
Peningkatan kapasitas Sumber
Daya Manusia (SDM), ungkap
Satryo, ditempuh melalui pendidikan
sebenarnya.” Hakikat pendidikan
adalah menumbuhkembangkan
peserta didik sehingga mencapai
kematangan diri untuk dapat
menghasilkan karya yang bermanfaat
bagi dirinya dan komunitasnya. Salah
satu permasalahan saat ini adalah
lemahnya pendidikan sains dan
teknologi dari tingkat dasar, yakni
pembentukan pola pikir ilmiah,” jelas
Satryo.
Kearifan budaya bangsa, tutur
Satryo, dapat menjadi kekuatan

untuk persaingan global. “Apabila
hal tersebut ditanamkan sejak awal
pendidikan maka akan mampu
membentuk pola pikir maju,” tegas
Satryo.
Selain kearifan lokal, lanjut
Satryo, kolaborasi juga sangat
dibutuhkan dalam era global supaya
kita tidak terisolasi dalam pergaulan
internasional.
“Kolaborasi sendiri tidak dapat
dipaksakan karena didasarkan
atas situasi saling membutuhkan
dan menguntungkan. Supaya tidak
terjadi penjajahan, maka pihak yang
berkolaborasi harus mempunyai
kapasitas yang sama. Kapasitas
sendiri ditentukan oleh kemampuan
atau kompentensi SDM,” ujar Wakil
Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan
Indonesia (AIPI) ini.
Terkait dengan sains kebhinnekaan,
Satryo mengatakan bahwa sains
kebhinnekaan menganut prinsip
universalitas dan kebenaran yang
diyakini. “Sains mendeskripsikan
fenomena yang ada maupun yang
diyakini ada. Kebhinnekaan merupakan

suatu kenyataan dan keniscayaan.
Lebih lanjut, kebhinnekaan ditentukan
oleh kepatuhan akan hak asasi
manusia,” terang Satryo.
“Eksistensi kebhinnekaan sendiri
yakni
saling
menghormati
dan menghargai antarsesama,
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
(HAM). Kebhinnekaan merupakan
kekuatan dalam menghadapi globalisasi
dan kebhinnekaan mengukuhkan
ketahanan suatu bangsa,” papar
Satryo.
Oleh karenanya, sambung Satryo,
kebhinnekaan perlu didukung oleh
masyarakat yang demokratis, madani
dan berpola pikir ilmiah.
“Pola pikir yang ilmiah tidak
hanya dimiliki oleh ilmuwan akan
tetapi oleh banyak orang yang
peduli terhadap kemajuan bangsa
dan negara. Pola pikir ilmiah akan
melanggengkan
kebhinnekaan
karena didasarkan atas sikap saling
menghargai dan saling berbagi.
Pola pikir ilmiah diberikan sejak awal
kepada anak-anak melalui pendidikan
dan keteladanan,” pungkas Satryo.
[DK/SP]
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Eros Djarot
Budayawan

Budaya Bangsa Indonesia
adalah Pijakan Utama dalam
Pembangunan Indonesia

JAKARTA- Film Tjoet Nja’ Dhien
yang di sutradarai Eros Djarot terpilih
menjadi masterpiece dalam dunia
perfilman tanah air, bahkan hingga
kini belum ada film yang berhasil
menandinginya. Tak seorang pun
menyangkal bila dikatakan bahwa
film yang digarap pada tahun 1986
merupakan salah satu film terbaik
sebagai hasil karya yang dibuat nyaris
tanpa cacat.
Film tersebut adalah sebuah
hasil dari kesatuan karya sinema,
yang tidak hanya berisikan uraian
biografis kehidupan pahlawan dari
Tanah Rencong (Aceh), melainkan
juga berisi drama, pengkhianatan,
dan kebesaran jiwa. Tak heran jika
Film Tjoet Nja’ Dhien kemudian diberi
predikat sebagai bentuk puncak
pencapaian dunia perfilman kita.
Di tahun 1988, film besutan pria
kelahiran Rangkasbitung, Banten, 22
Juli 1950 tersebut, berhasil menyabet
8 Piala Citra di Festival Film Indonesia
(FFI), sebuah ajang bergengsi di
dunia perfilman tanah air. Selain
diganjar 8 Piala Citra, pemeran
utamanya, Christine Hakim terpilih
menjadi legenda hidup. Dan hingga
kini berkat aktingnya yang sempurna
sebagai Tjoet Nja’ Dhien, Christine
menjadi panutan atau bintang idola
aktris muda.
“Proses
penggarapan
film
tersebut dilakukan selama dua
tahun, melalui pesan-pesan yang
ada di dalam film yang bercerita
tentang sosok pahlawan nasional
Tjoet Nja’ Dhien, saya mencoba
menggugah dan membangkitkan
rasa nasionalisme dan semangat
patriotisme generasi muda dalam
menjalani kehidupan sebagai warga
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negara,” ujar Eros kepada Majalah
Swantara.
Pasalnya, kata adik dari aktor
Slamet Rahardjo ini, generasi muda
kini mendefinisikan sosok pahlawan
seperti sosok yang ditampilkan dalam
“Paman Google” saat melakukan
searching di dunia maya.
“Sebuah realita, mereka
mendefinisikan pahlawan secara
sempit dan tokoh yang tampil sebagai
sebagai tokoh super pembela kebenaran
dan keadilan, seperti Superman dan
Batman,” ujarnya.
Padahal, tambah Eros, kata
Pahlawan sendiri memiliki nilai
yang lebih dari sekadar sebagai
tokoh pembela kebenaran. Sosok
pahlawan sendiri adalah sosok yang
menjiwai nilai-nilai kepahlawanan
yang tertanam dalam jiwanya.
“Kata pahlawan sendiri mengandung
kesakralan dan nilai mulia, tak
sekadar diposisikan sebagai pembela
kebenaran dan keadilan. Karena
pahlawan sendiri adalah sosok
pejuang yang gugur dalam medan
pertempuran demi kemerdekaan.
Mereka rela mengorbankan jiwa,
raga, dan harta kekayaannya demi
mewujudkan cita-cita mulia, yakni
sebuah kemerdekaan. Jangan sampai
kata pahlawan sendiri kehilangan roh

dan jiwa dari spirit of the nation, ” jelas
pencipta original soundtrackBadai
Pasti Berlalu ini.
Terlahir sebagai seorang budayawan,
Eros berpendapat pembangunan bangsa
yang tidak berlandaskan pada kekuatan
budaya, bisa membuat masyarakat
Indonesia terasing. “Karena budaya
sendiri merupakan pijakan dasar
dalam ketatanegaraan. Kami sudah
memberi sinyal, jika budaya itu
penting dan harus diletakkan secara
proporsional,” tegas Eros.
Karena budayawan sendiri, kata
Eros, bekerja dengan hati nurani
mempertahankan nilai-nilai luhur
yang digali dari kepribadian bangsa
yang diwarisi dari nenek moyang.
“Budayawan dalam berkerja
tidak mengharapkan imbalan atau
penghargaan apa pun, karena mereka
bekerja dan bertanggung jawab
kepada Tuhan sebagai “Great
Creator”. Budaya bangsa sendiri
perlu dilestarikan sebagai “local
genius” dalam tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara melalui
sebuah pemikiran sebagai bentuk
sumbangsih para budayawan yang
memberikan pencerahan nilai yang
disodorkan untuk membangun sebuah
ketatanegaraan dalam konteks nilainilai, karena budayawan sendiri

memiliki visi yang jelas terhadap
kehidupan berbangsa dan negara,”
jelas Eros.
Selain itu Eros berpendapat
jika bangsa Indonesia tidak anti
budaya asing, namun anti budaya
yang dapat merusak kepribadian
bangsa. “Konstitusi kita tidak melarang
akulturasi budaya, namun kita anti
terhadap budaya yang menghilangkan
kepribadian bangsa,” ujar Eros.
Eros mengatakan untuk melestarikan
budaya bangsa, kita terlebih dahulu
harus memahami apa arti dan makna
budaya bangsa. “Salah satu resep
ampuh untuk melestarikan budaya
bangsa adalah kita pahami dulu
budaya tersebut, jangan hanya
retorika dan slogan saja. Dan
kehendak kebudayaan bangsa sendiri
ada dalam mukadimah UUD 1945”,
kata Eros.
“Jika ada pejabat atau petinggi
negara yang tidak menjiwai dan
memahami budaya bangsa sendiri,
seyogianya dia tidak menjadi
pejabat, ”pungkas pria yang pernah
mengenyam pendidikan di Industrial
Engineering, Cologne University of
Applied Sciences, Jerman dan London
International Film School. [DK/SP]
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Meutia Hatta Swasono
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI

Pahlawan Indonesia:
Dulu, Kini Dan Nanti

Hari Pahlawan jatuh
pada
tanggal 10 November, memperingati
sejarah tentang perang kemerdekaan
hebat yang dilakukan oleh rakyat
Surabaya melawan tentara Sekutu
pada tanggal 10 November 1945,
yang
menyebabkan
tewasnya
Jenderal Mallaby. Tentu menjadi
harapan kita semua agar generasi
muda masa kini masih ingat
peristiwa yang terdapat di buku
sejarah nasional itu, khususnya yang
melukiskan kegigihan bangsa Indonesia
dalam menjaga kemerdekaannya
dari serangan Belanda dan sekutunya,
ketika negara itu ingin menjajah
Indonesia kembali.
Penting pula untuk
diingat
oleh bangsa Indonesia, terutama
mereka yang lahir sesudah perang
kemerdekaan, khususnya mereka
yang lahir ketika tokoh-tokoh bangsa
di masa itu telah wafat, bahwa
kemenangan arek-arek Surabaya
itu berhasil dicapai karena adanya rasa
kebersamaan yang mendorong
rasa persatuan yang kokoh. Dengan
adanya perasaan kebangsaan yang
amat besar pada penduduk Surabaya
itu, mereka berjuang bersama, tidak
peduli bahwa mereka berasal dari
berbagai suku bangsa, agama,
tua-muda, kaya-miskin. Mereka
sama-sama mempunyai komitmen
mempertahankan kotanya. Lebih dari
16.000 syuhada telah gugur, namun
perjuangan gigih mereka telah
membuktikan bahwa peluru dan
senjata hebat di kala itu tak mampu
mendobrak semangat perjuangan
mereka untuk meraih kemenangan.
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Pahlawan Bangsa, Siapa Mereka?
Pahlawan yang berperang
di Surabaya merupakan bagian
dari seluruh pahlawan yang ada
di Indonesia dahulu dan sekarang,
dan juga nanti di masa depan. Pada
umumnya banyak orang mengira
bahwa pahlawan hanyalah mereka
yang berjuang dengan senjata.
Anggapan ini keliru, karena tidak
selalu pahlawan berjuang dengan
senjata, melainkan juga dengan
pikirannya yang tajam dan terkadang
menembus waktu, melontarkan
gagasan yang manfaatnya sering
baru dirasakan oleh masyarakat
sesudah dirinya wafat.
Pahlawan bangsa adalah anakanak bangsa Indonesia yang dengan
jiwa besar telah rela berkorban dan
pantang mundur dalam membela
tanah air dan rakyatnya dari
ketertindasan, keterbelengguan
dan penderitaan oleh bangsa
lain atau kekuatan asing, karena
adanya
perasaan
kebangsaan
dan kerakyatan pada diri mereka.
Jiwa kepahlawanan tercermin
dalam slogan “right or wrong, my
country”, yang menunjukkan adanya
perasaan memiliki (possessiveness)
dan kebanggaan nasional terhadap
negara dan bangsanya.
Di masa lalu perjuangan pahlawan
tidak lepas dari perjuangan mencapai
kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan
adalah pernyataan kemandirian.
Kita berubah dari bangsa terjajah
menjadi bangsa yang mandiri. Hal
yang berat adalah bahwa pernyataan
kemandirian juga merupakan
pernyataan budaya untuk tidak lagi
menjadi inlander, tidak lagi menjadi
kuli, melainkan menjadi tuan di
negeri sendiri. Pendekatan budaya
inilah yang sering diabaikan dalam
pendidikan. Sebagian pahlawan
bangsa kita memulai penanaman
nilai-nilai dan makna kemerdekaan
melalui pendekatan budaya ini.

Di kala Indonesia masih terjajah
oleh Belanda, pahlawan berjuang
untuk memerdekakan bangsa tanpa
memikirkan kepentingan dirinya
sendiri. Sebagai manusia yang berjiwa
kepahlawanan, mereka berjuang
tanpa pamrih, dan bahkan merelakan
harta-benda dan kebahagiaan mereka
sendiri, antara lain meninggalkan
keluarga tercintanya untuk berjuang
melawan penjajah. Jumlah pahlawan
tidak banyak di antara penduduk
Indonesia yang pada saat ini bahkan
sudah mencapai sekitar 250 juta jiwa.
Di masa lalu, sejumlah perintis
kemerdekaan menjadi pemimpin
organisasi dan pemimpin rakyat
untuk menanamkan gagasan
kemerdekaan itu kepada rakyat
Indonesia. Mereka ditangkap, dibuang
ke daerah yang medannya sangat
berat seperti di Boven Digoel,
Papua. Tidak saja keadaan tanah dan
iklimnya sangat tidak nyaman, tetapi
juga banyak gangguan nyamuk
malaria dan hewan-hewan lainnya,
di sungai maupun di hutan sekitar
permukiman para pejuang yang
menjadi orang buangan itu. Sebagian
dari mereka harus berpisah dengan
anak-isterinya yang ditinggal di
daerah asal. Sebagian lagi membawa
serta keluarga, tetapi sebagian
dari keluarga ini meninggal di
pembuangan. Mereka berduka tetapi
harus tetap tangguh dan konsekuen
untuk bertahan dalam perjuangan,
tidak terkena bujukan pejabat
Belanda yang bertugas di tempat
pembuangan mereka, agar para
pejuang ini berhenti “memprovokasi”
rakyat untuk merdeka.
Pahlawan berjuang mencapai
apa yang terbaik bagi bangsa
dan negaranya, walaupun jiwanya
terancam. Perjuangan dapat dilakukan
dengan berbagai cara:
melalui
pendidikan, dengan menanamkan
pola pikir lewat tulisan, seni-budaya,
diplomasi, senjata, dan lain-lain.
Kita dapat melihat bagaimana
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tokoh-tokoh pahlawan nasional kita
berjuang melalui caranya masingmasing.
Di kala Indonesia telah merdeka,
individu-individu yang berjiwa
pahlawan selalu muncul di manamana di seluruh tanah air. Mereka
adalah orang-orang Indonesia
yang sangat mencintai tanah air
dan bangsanya sehingga tetap
rela berkorban demi kepentingan
bangsa dan negara. Mereka
merasa dirinya sebagai penjaga
kepentingan nasional, walaupun
tidak meninggalkan kewajiban
untuk melaksanakan tanggung jawab
globalnya di dalam pergaulan antar
bangsa dan negara di dunia.
Kini adalah era pembangunan
dalam alam kemerdekaan yang
telah kita peroleh. Pahlawan di masa
kini adalah mereka yang memiliki
rasa kebangsaan, sehingga mereka
terusik jika kedaulatan tanah airnya
dicabik-cabik bangsa lain melalui
kebijakan-kebijakan yang terbentuk
atas kelihaian strategi pihak asing
itu. Orang Indonesia yang berjiwa
kepahlawanan di masa kini berjuang
untuk mengatasi keadaan itu.
Dalam diri mereka juga ada rasa
kerakyatan, karena mereka tidak rela
melihat rakyat Indonesia ditindas
oleh bangsa lain dan oleh kekuatan
asing yang masuk melalui modal,
produk, pola pikir keminderan, pola
pikir ketertundukan/keterjajahan,
yang utamanya menyusup ke dalam
bidang kedaulatan ekonomi dan pola
pikir adu domba terhadap sesama
bangsa.
Keteladan Para Pahlawan Nasional
Indonesia di Masa Lalu
Bagi orang-orang yang berjiwa
kepahlawanan, prinsip rela berkorban
dan pantang mundur dalam
memperjuangkan kemajuan dan
keselamatan bangsa dan negaranya,
tetaplah melekat pada dirinya hingga
akhir hayatnya. Karena itulah di masa
kemerdekaan saat ini, khususnya
ketika pembangunan nasional dan
pembangunan daerah dilakukan
dari waktu ke waktu, keteladanan
sejumlah tokoh yang pantas mendapat
kriteria pahlawan Indonesia perlu
diidentifikasi. Tantangan zaman
tentu selalu ditemukan dan pasti
berbeda dengan masa lalu, apalagi

dengan adanya kemajuan iptek dan
informatika yang pesat dewasa ini.
Namun prinsip perjuangan mereka
dalam membela kedaulatan negara
dan upaya mencapai kesejahteraan
bangsa patut diteladani.
Telah diutarakan di atas bahwa
pahlawan tidak hanya berjuang lewat
senjata namun melalui berbagai
sarana. Beberapa contoh diberikan di
bawah.
Bung Karno tidak saja merupakan
pejuang yang memimpin perjuangan
untuk memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia bersama Bung Hatta, dan
sebelumnya pernah dipenjara di
Sukamiskin, Bandung, kemudian
dibuang ke Ende dan selanjutnya ke
Bengkulu. Namun Bung Karno adalah
juga tokoh yang sangat mampu
mengobarkan semangat perjuangan
melalui bahasa dan gaya yang
mudah dicerna rakyat kebanyakan,
untuk sadar dan mau ikut berjuang

bersamanya dan para tokoh pejuang
lainnya untuk mencapai Indonesia
merdeka. Karena itu beliau menyebut
dirinya sebagai “penyambung lidah
rakyat Indonesia”. Bung Karno tidak
segan masuk ke pelosok-pelosok
negeri untuk bertemu dengan
rakyat dalam perjuangannya di Pulau
Jawa dan di luar Jawa yang berhasil
dikunjunginya, utamanya di kedua
tempat pembuangannya.
Bung Karno juga terkenal berani
menyatakan prinsipnya untuk tidak
tunduk pada bangsa lain, dengan
membangun antara lain Gerakan
Non-Blok dan Games of the New
Emerging Forces (Ganefo) dan tegas
dalam menentukan sikap Indonesia
di dunia internasional.
Tentu kita berharap akan ada lebih
banyak lagi perempuan Indonesia
yang menghasilkan peran penting
bagi kemajuan dan kesejahteraan
perempuan serta keluarga mereka
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serta memperjuangkan keadilan
dan penghapusan segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan,
sehingga mereka bisa memperoleh
gelar pahlawan nasional pula.
Selain berjuang melalui berbagai
jalur perjuangan di luar senjata, para
pahlawan juga konsisten dalam
melaksanakan cita-citanya. Mereka
berjuang tidak dalam waktu yang
singkat, melainkan dalam waktu
yang cukup panjang. Perjuangan
mereka itu pun tidak mudah
tetapi harus melampaui berbagai
rintangan. Karena itu di bawah
ini kiranya perlu pula diuraikan
tentang perjuangan tokoh yang
kemudian juga
mendapat gelar
pahlawan proklamator dan pahlawan
nasional, yaitu Mohammad Hatta.
Secara khusus akan dideskripsikan
tentang konsistensi pikirannya dalam
berjuang sejak mudanya hingga usia
lanjut menjelang akhir hayatnya.
Mohammad Hatta (kemudian
dikenal sebagai Bung Hatta) adalah
pejuang yang merupakan pemikir
dan salah satu penggagas strategi
perjuangan mencapai kemerdekaan
Indonesia. Kemudian ia juga menjadi
desainer tentang arah Indonesia
Merdeka, yang bertumpu pada
kebangsaan dan kerakyatan, dan
peletak dasar dari strategi mencapai
kesejahteraan nasional, walaupun
kemudian tidak semua gagasannya
diikuti karena munculnya berbagai
kepentingan yang tidak sejalan
dengan pemikirannya bagi kemajuan
bangsa dan negara. Sebagai seorang
yang mencintai bangsanya, ia banyak
menyumbangkan pemikiran tentang
hak asasi manusia yang tersirat dalam
beberapa pasal pada UUD 1945.
Hatta yang belajar di Negeri
Belanda sejak tahun 1921, menyadari
perbedaan antara kehidupan anak
bangsa di Indonesia, yang oleh
Belanda disebut Hindia-Belanda,
dengan kehidupan rakyat dari
negara penjajah (Nederland, atau
Negeri Belanda). Pada usia 24 tahun,
di suatu kongres internasional
tentang demokrasi di Bierville,
Prancis, di bulan Agustus 1926,
Hatta sebagai Ketua Perhimpunan
Indonesia
mewakili
mahasiswa
Indonesia
membuat
langkah
awal memperkenalkan sebutan
“Indonesia” di luar negeri bagi
bangsa dan tanah airnya. Setelah
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Hatta berpidato di Kongres dan
berdiplomasi
dengan
wakilwakil dari berbagai delegasi
mahasiswa dari negara-negara
terjajah lainnya, sampai hari
penutupan Kongres, mereka tidak
lagi menyebut Indonesia dengan
sebutan “Hindia-Belanda”, melainkan
dengan sebutan “Indonesia”. Pada
kongres bergengsi itu Hatta ikut aktif
memimpin sesi pada sidang-sidang
kongres, dan sempat berkomunikasi
intensif dengan tokoh-tokoh
Asia waktu itu (1926), seperti Van
Giauw, Tung Mo, Topchybashi dan
Panikkar, yang semuanya menjadi
penambah semangat untuk berjuang
bagi negerinya.
Hatta bersama tiga orang
temannya sesama mahasiswa
anggota Perhimpunan Indonesia
di Negeri Belanda (Abdul Madjid
Djojoadiningrat, Nazir Pamontjak,
Ali Sastroamidjojo) ditangkap dan
dipenjarakan selama lima bulan
di Negeri Belanda. Dalam pidato
pembelaannya
di
Pengadilan
Negeri Den Haag pada Maret 1928,
ia mengatakan, “Lebih suka kami
melihat Indonesia tenggelam ke dasar
lautnya daripada melihatnya sebagai
embel-embel abadi dari suatu negara
asing”. Perkataan inilah yang terus
mendasari perjuangannya ketika
kemudian, menjelang proklamasi
kemerdekaan Indonesia, bersama
para pendiri negara lainnya, ia ikut
menyusun pasal-pasal dari UUD 1945.
Di masa itu umumnya tokohtokoh pemuda Indonesia yang
belajar ke luar negeri bertekad
mempersiapkan
diri
dengan
memperluas pengetahuan dan
tingkat pendidikannya, supaya jika
Indonesia merdeka (yang saat itu
pun belum mereka ketahui, kapan
terjadinya), mereka sudah siap untuk
menjadi pemimpin berkualitas dari
negaranya. Karena itu khususnya
Mohammad Hatta mengambil dua
gelar kesarjanaan, pertama di bidang
Ekonomi dan kedua, di bidang
Ekonomi Kenegaraan yang dua
mata kuliah intinya adalah hukum
ketatanegaraan dan administrasi
negara.
Kembali ke tanah air, Hatta
rela dibuang ke Boven Digoel yang
medannya sangat berat, kemudian
ke Banda Naira yang terpencil di Laut
Banda, demi berjuang bagi bangsa

dan negaranya. Dari segi kepentingan
pribadinya, Hatta juga bersumpah
tidak akan menikah sebelum
Indonesia merdeka, yang benarbenar dipatuhinya.
Para Pendiri Negara sebagai
Teladan bagi Pahlawan-Pahlawan
Pembangunan Kini dan Nanti
Pa r a p e n d i r i n e g a r a p a d a
dasarnya adalah pahlawan nasional
yang dengan sangat bijak, cerdas dan
cermat memikirkan dan menetapkan
nilai dan norma budaya nasional
sebagai landasan berperilaku bagi
warga negara Indonesia dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bagi mereka, bangsa Indonesia harus
segera merdeka, berdaulat, bersatu,
serta memperoleh kehidupan yang
adil dan makmur.
Landasan moral dalam berjuang
oleh para pendiri negara, yang juga
merupakan perintis kemerdekaan
dan pahlawan nasional adalah,
“apa yang bisa kuberikan untuk
negeriku dan bangsaku”, yang bukan
saja hartanya melainkan juga kalau
perlu nyawanya, dan rela menderita
untuk mencapai cita-cita itu. Mereka
tidak berpikir tentang “Apa yang
bisa kuperoleh dari negeriku atau
bangsaku”.
Ini adalah landasan moral
yang sangat mulia, apalagi kalau
kita baca dan saksikan di media
perbandingannya dengan kehidupan
p a r a b i ro k r a t d a n p e n g a m b i l
keputusan yang oleh media masa
kini digambarkan sebagai penuh
kecurangan, berperilaku korup dan
tega menindas rakyatnya sendiri
melalui peraturan-peratuan yang
merugikan rakyat kecil dan sanksi
hukuman yang sering terasa kejam.
Betapa banyak orang, dalam berbagai
jabatan yang diembannya, tidak
merasa segan atau malu merampok
kekayaan negara lewat tindakan
korupsi, manipulasi, kolusi dan
berbagai siasat buruk lainnya.
Para pendiri negara Indonesia
adalah juga pahlawan bangsa.
Sebagai pendiri negara dan sebagai
pahlawan bangsa, mereka telah
merintis dan mencapai Indonesia
Merdeka
melalui
Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia. Sebagai
perintis kemerdekaan, sebagian
dari mereka telah menetapkan
dasar negara, yaitu Pancasila,
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sebagai nilai budaya nasional
untuk menjadi pedoman bagi
bangsa Indonesia dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara sebagai
bangsa Indonesia yang bertanah
air NKRI dan berbahasa nasional
Bahasa Indonesia. Namun mereka
menghargai dan menghormati
kebudayaan daerah yang berasal dari
berbagai suku bangsa di Indonesia,
dan mengakui ciri multikultural
Indonesia sebagai kekayaan budaya
bangsa.
Pernyataan kemerdekaan yang
disusun oleh para pendiri negara
mengandung pengertian memerdekakan
suku-suku bangsa yang besar maupun
kecil jumlah penduduknya. Mereka
sebagai warga negara Indonesia
dipandang sama kedudukannya di
depan hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya (termaktub dalam pasal
27 ayat (1) dalam UUD 1945).
Para
pendiri negara telah
menyusun kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan
negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan
berdasar pada Pancasila. Dalam
Pembukaan UUD 1945 dinyatakan
tentang “ … membentuk suatu
pemerintah
negara
Indonesia
yang melindungi segenap bangsa
Indonesia, dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial
…”. Maka UUD 1945 harus dilihat
sebagai norma budaya nasional.
Dari Pancasila dan UUD 1945,
kita bisa lebih jelas melihat citacita pahlawan bangsa kita agar
Indonesia menjadi negara yang
memberikan tempat bagi bangsanya
untuk menjalankan ibadahnya sesuai
dengan agama masing-masing, dan
hidup rukun dalam kebersamaan,
bersatu, berdaulat, menjunjung
tinggi perasaan saling menghargai
dan prinsip keadilan. Prinsip
keimanan, kebersamaan dan keadilan
nyata sekali di sana.
Dari pasal-pasal dalam UUD
1945 jelas sekali cita-cita pahlawan

bangsa agar negara ini dikelola untuk
kepentingan bangsa kita sendiri,
bukan untuk kepentingan bangsa
asing. Rakyatlah yang berdaulat,
rakyatlah yang dimerdekakan,
dan rakyatlah yang dibangun.
Maka pembangunan nasional
dan pembangunan daerah harus
bersifat humanistik, artinya bersifat
manusiawi. Melalui pembangunan
yang humanistik itu, rakyat dapat
merasa aman hidup di tanah airnya
sendiri, tenang dalam mencari nafkah
tanpa diganggu oleh kebijakankebijakan yang tidak memihak
mereka, dan dapat menikmati
nyaman hidupnya karena ada
kerukunan di antara mereka, baik
kerukunan etnis maupun kerukunan
beragama.
Mewujudkan Cita-Cita Pahlawan
di Masa Kini
Bagaimana kita yang hidup
sekarang mewujudkan cita-cita
pahlawan bangsa Indonesia? Di
atas sudah dijelaskan tentang garis
besar kiprah para pahlawan, yang
didasari oleh pola pikir mereka
yang menolak penindasan terhadap
tanah air dan bangsanya. Telah pula
dijelaskan sejumlah prinsip dan sifat
bijak dari para pendiri negara dalam
mempersiapkan bangsa Indonesia
dan NKRI menjadi bangsa dan negara
yang besar dan ikut aktif mengukir
perdamaian dunia.
Mereka yang hidup dan
berjuang di masa kini dan masa
yang akan datang telah mempunyai
pegangan mengenai cara untuk
mencapai kebesaran bagi bangsa
dan negara kita, maupun tantangan
dan hambatan yang membahayakan
tujuan kita dalam membangun
Indonesia yang besar dan jaya,
dengan rakyatnya yang sejahtera.
Dulu ada penjajahan nyata oleh
Pemerintah Kolonial Belanda, kini
ada “penjajahan” dalam bentuk pola
pikir (mindset), sehingga perilaku
ekonomi, hukum dan budaya tidak
lagi mementingkan kepentingan
bangsa (rakyat) Indonesia, melainkan
kepentingan orang-seorang yang
diwakili oleh kalangan tertentu,
antara lain dari sejumlah pebisnis,
politisi maupun kalangan tertentu
lainnya yang tidak berwawasan
nasional. Tantangan lainnya adalah
juga sarana-sarana budaya yang

didesain untuk melemahkan kebudayaan
nasional serta semangat nasionalisme.
Ketika kita bebas dari penjajahan,
segala kekayaan tanah air menjadi
kek ayaan bangsa. K ita ber pik ir
tentang nasionalisme, yaitu
bagaimana milik kita itu dibangun,
diberdayakan dan didayagunakan
untuk kesejahteraan bangsa serta
untuk membangun tanah air
melalui pembangunan nasional dan
pembangunan daerah.
Sekarang perjuangan kita dalam
mewujudkan cita-cita pahlawan
masa lalu adalah mempertahankan
nasionalisme kita, agar bangsa
kitalah yang berjaya di tanah air
sendiri, bukan bangsa lain. Di era
globalisasi ini, tugas kitalah yang
hidup sekarang untuk melakukan
tindakan kepahlawan, berjuang
mengutamakan nasionalisme tanpa
mengabaikan tanggung jawab global,
untuk
mengatasi
ketidakadilan
dan penindasan terhadap rakyat
Indonesia, bukanlah merupakan
hal yang mudah. Masuknya pola
pikir
dari berbagai penjuru
dunia, yang sebagiannya tidak cocok
dengan etika, tata krama dari budaya
bangsa kita, sulit untuk dibendung di
era kemajuan iptek dan informatika
yang amat pesat dewasa ini. Karena itu
diperlukan ketangguhan kita untuk
membela bangsa sebagai tindakan
kepahlawanan di era pembangunan.
Sebagai penutup tulisan ini,
perlu saya angkat kembali bahwa
Bung Hatta dalam pledoinya ketika
diadili di Pengadilan Negeri Belanda
di Den Haag atas tuduhan menghasut
(menanamkan gagasan kemerdekaan
Indonesia kepada para mahasiswa
dan masyarakat Indonesia di Negeri
Belanda), menyitir kata-kata bijak
pujangga René de Clercq. Kiranya
kata-kata bijak itu perlu diajukan lagi
untuk juga dapat menjadi landasan
kiprah kita semua yang hidup
sekarang untuk memenuhi cita-cita
kemerdekaan membangun Indonesia
yang besar dan sejahtera, sebagai
bagian dari menunaikan kewajiban
kita yang menjadi warga negara
Indonesia,
“Hanya ada satu negeri yang
dapat disebut sebagai tanah airku,
Ia tumbuh dari perbuatan, dan
perbuatan itu adalah usahaku”.
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Rektor Universitas Paramadina

Membangun Manusia,
Membangun Bangsa
Kekayaan alam negeri ini begitu
raya. Namun, hal ini menimbulkan
euforia dan tanpa sadar kita terjebak
ke dalam pola pikir kaum kolonialis:
mengambil dan mengeruk alam
begitu rupa tanpa sadar bahwa
semuanya itu terbatas. Ya, berapa
pun kayanya alam negeri ini bila tak
diberikan perhatian dan pengelolaan
yang baik, maka itu semua akan habis
dalam hitungan tahun. Bila demikian,
lalu apa yang akan kita wariskan
kepada anak-cucu kita nanti?
Sebenarnya,
ada
kekayaan
kita yang tak terbatas. Namun
kita
sering
lupa
bahwa
kekayaan
terbesar
republik,
yaitu
manusianya.
Bagaimana
mengelola
kekayaan
tersebut?
Dengan mencerdaskannya. Bila
manusianya tercerdaskan, kita tentu
tidak akan fokus pada bagaimana
menumpukan kehidupan kita hanya
pada alam. Justru sebaliknya,
kita akan menjaga alam ini untuk
kelestarian anak-cucu kita kelak. Dan,
sebenarnya inilah jantung utama
pesan para pendiri kita.
Mereka memberikan pesan itu
bukan cuma dalam bentuk nasihat,
melainkan dalam konstitusi. Dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, mereka menyatakan bahwa
kemerdekaan bangsa itu untuk
“melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan
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kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan
sosial.”
Sejatinya, konstitusi inilah
kompas kehidupan bangsa kita.
Namun, selama ini kita memaknai
konstitusi tersebut sebagai cita-cita
kemerdekaan. Saya mengusulkan
untuk mengganti istilah cita-cita
dengan janji kemerdekaan. Janji
bersifat mengikat; ia akan terus
mengejar untuk segera kita tunaikan.

Mencoba melirik sejarah lebih ke
belakang, kita lihat bahwa keputusan
untuk membangun manusia ini
sudah hadir jauh hari sebelum
kemerdekaan. Salah satunya dalam
Kongres Kepemudaan II di Jakarta
pada 1928. Di antara keputusan
dalam diskusi pada kongres itu
adalah mengurusi soal pendidikan.
Karena pendidikan menjadi kunci
dalam memajukan dan menuju
kemerdekaan bangsa Indonesia.
Mereka menjadikan langkah dan
geraknya untuk memajukan negeri,
dan itu melalui pendidikan.

Opini
Mereka fokus pada pendidikan
manusia, pada pembangunan
manusia. Alih-alih menyebut sumber
daya manusia di mana manusia
dipandang sebagai sumber daya,
saya lebih senang menyebutnya
dengan kualitas manusia. Karena
membangun manusia itu berarti
menyiapkan seorang manusia secara
utuh untuk menghadapi masa depan.
Kita lihat, beberapa negara yang
memerhatikan soal pembangunan
manusia seperti Jepang. Jika
dibandingkan dengan Indonesia
dalam hal sumber daya alam, Jepang
kalah jauh. Tapi, Jepang termasuk
negara maju, bukan berkembang
seperti Indonesia. kita tahu mengapa
mereka bisa maju seperti itu?
Salah satunya cerita yang kerap
kali diulang di mana-mana sesaat
setelah terjadinya Bom Hiroshima,
yaitu mengumpulkan guru dan
mengajak masyarakat untuk belajar.
Dengan kata lain, menekankan pada
pendidikan.
Namun, pembangunan kualitas
manusia harus dibarengi keteladanan.
Dua tempat pendidikan yang utama,
rumah dan sekolah, harus menjadi
tempat bagi anak-anak kita mendapatkan
teladan dari orang tua dan/atau
guru-gurunya. Anak-anak adalah cermin.
Bila kita melihat anak yang baik dan
berakhlak baik, maka itu adalah
cerminan dari orang tuanya. Bila di
sekolah anak-anak diajari sopan santun,
sedangkan di rumah si anak tak
mendapatkan perilaku sopan santun
dari ayah-ibunya, apakah mungkin ia
akan bisa berlaku sopan santun?
Lalu, di tempat pendidikan
yang ketiga, yaitu masyarakat.
Harus ada pemimpin yang menjadi
teladan, mulai dari pemimpin
di level nasional sampai dengan
kampung. Keteladanan pemimpin
akan mengirimkan pesan penting
bagi seluruh rakyat dan mendorong
terwujudnya pembangunan kualitas
manusia.

Saat kita mengajari anak murid
tentang kejujuran, tapi gurunya saat
ujian nasional justru memberikan
kunci jawabannya, maka apa fungsi
pelajaran kejujuran itu? Itu hanya
menjadi materi di depan kelas, tapi
tak hadir dalam hati. Untuk itu, faktor
keteladanan terhadap murid sangat
penting bagi kita. Kejujuran saja tidak
cukup, tanpa integritas. Integritas itu
berani memegang teguh prinsip, dan
nilai-nilai kebenaran.
Ada pepatah yang mengatakan,
bahasa perbuatan lebih fasih
ketimbang bahasa lisan. Artinya,
dalam menyiapkan anak-anak, kita
mesti menyiapkan diri untuk jujur,
bersih, dan berintegritas. Dengan
begitu, lambat-laun, berarti kita
membangun masa depan bangsa ini
menuju lebih baik.
Dengan demikian, menyiapkan
masa depan untuk anak-anak artinya
menyiapkan diri kita masing-masing.
Sudahkah setiap kita, setiap orang
terdidik, setiap orang tua, setiap

pendidik bisa berkata dengan percaya
diri bahwa saya adalah teladan?
Jika kita siap menjadi teladan
maka generasi masa depan jadi
teladan yang lebih baik bagi
zamannya.
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Memaknai Kembali
Pahlawan Bangsa
Peringatan Hari Pahlawan tak
cukup sekadar memasang bendera
satu tiang penuh dan mengikuti
upacara kebesaran yang dipersiapkan.
Belum lagi biaya besar yang harus
dikeluarkan, apalagi jika biaya
pelaksanaan peringatan tersebut
direkayasa di sana-sini sehingga
membengkak luar biasa. Yang terjadi
bukan lagi menghargai jasa-jasa
pahlawan, melainkan sesungguhnya
penghinaan dan bahkan pelecehan
terhadap para pahlawan yang
diperingati tersebut.
Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, APU
Dosen UIN Syarif Hidayatullah
Ketua Umum Indonesian Conference and
Religion for Peace

Presiden Soekarno pernah berkata
bahwa bangsa yang besar adalah
bangsa yang tidak pernah lupa akan
jasa para pahlawannya. Maka dari itu,
jangan pernah sekalipun melupakan
sejarah. Muncul pertanyaan kritis,
apa yang dimaksud dengan tidak
melupakan jasa para pahlawan?
Selama ini kita memahaminya
dalam konteks yang lebih bersifat
legal-formal, misalnya dengan merayakan
Hari Pahlawan setiap tanggal 10
November. Umumnya, kita sekadar
melakukan upacara seremonial, tanpa
pemaknaan yang lebih holistik dan
mendalam, apalagi menjadikan Hari
Pahlawan itu sebagai momentum
untuk melakukan perubahan konkret
yang lebih signifikan terhadap
kondisi masyarakat yang akhir-akhir
ini semakin terpuruk dalam banyak
bidang kehidupan. Tentu perayaan
Hari Pahlawan seperti itu tidak salah.
Akan tetapi, sebaiknya tidak sekadar
perayaan atau kegiatan seremonial
belaka seperti selama ini kita lakukan.
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Siapakah pahlawan itu?
Pahlawan sering diidentikkan
dengan orang yang berjasa melepaskan
bangsanya dari belenggu penjajahan.
Karena itu tidak heran jika
kebanyakan pahlawan di Indonesia
dipilih karena jasa-jasa mereka
mempertahankan tanah air dari
kekejaman kaum penjajah, seperti di
zaman penjajahan Portugis, Belanda,
Jepang, Inggris dan seterusnya.
UU Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa, dan
Tanda Kehormatan menjelaskan
bahwa Pahlawan Nasional adalah
gelar yang diberikan kepada warga
negara Indonesia atau seseorang
yang berjuang melawan penjajahan
di wilayah yang sekarang menjadi
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang gugur atau meninggal
dunia demi membela bangsa dan
negara, atau yang semasa hidupnya
melakukan tindakan kepahlawanan
atau menghasilkan prestasi dan karya
yang luar biasa bagi pembangunan
dan kemajuan bangsa dan negara
Republik Indonesia.
Selanjutnya ketentuan itu juga
menyebutkan paling tidak ada enam
syarat umum yang harus dipenuhi

seseorang untuk dapat ditetapkan
menjadi pahlawan. Keenam syarat
tersebut adalah: Warga negara
Indonesia (WNI) atau seseorang yang
berjuang di wilayah yang sekarang
menjadi wilayah NKRI;
memiliki
integritas moral dan keteladanan;
berjasa terhadap bangsa dan negara;
berkelakuan baik; setia dan tidak
mengkhianati bangsa dan negara;
dan tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun.
Kata kunci utama dalam
ketentuan tersebut adalah “berjuang
melawan penjajahan.” Penjajahan
dalam konteks ini hendaknya dimaknai
secara dinamis dan luas. Memang
betul, Indonesia secara de facto telah
merdeka dari penjajah yang ditandai
dengan pernyataan proklamasi
kemerdekaan tahun 1945. Akan
tetapi, secara hakiki sebagian besar
rakyat Indonesia masih terjajah
dan terbelenggu oleh kebodohan,
kemiskinan dan keterbelakangan,
bahkan sebagian rakyat belum
menikmati hak-haknya yang asasi,
baik sebagai manusia merdeka
yang bermartabat maupun sebagai
warga negara penuh. Penjajahan
dewasa ini tetap berlangsung, bahkan
dengan cara-cara yang sistemik
dan terorganisasi rapi, walau dengan
topeng berbeda dari penjajahan
zaman Belanda misalnya.
Penjajahan itu masih bercokol
di tanah air tercinta ini dalam wujud
sistem feodalisme, kolonialisme dan
imperialisme. Ketiga hal tersebut
masih dirasakan antara lain dalam
bentuk perilaku diskriminasi, eksploitasi

Opini
dan arogansi oknum pejabat,
kelompok korporasi atau kelompok
masyarakat yang merasa memiliki hak
istimewa sehingga memperlakukan
sesama warga negara sebagai
budak. Atau juga mengambil bentuk
eksploitasi buruh, nelayan dan petani
sehingga kelompok ini tetap dalam
kondisi yang amat memprihatinkan.
Kebijakan pembangunan kita selama
ini tidak menjadikan kelompok
buruh, nelayan dan petani sebagai
tuan rumah di negeri sendiri,
melainkan lebih sebagai kuli yang
tidak mendapatkan perlindungan
hak dan keselamatan.
Penjajah juga dapat mengambil
wujud investor yang datang menguasai
lahan pertambangan atau perkebunan
dengan cara yang sangat tidak
manusiawi dan merusak lingkungan.
Mereka mengeksploitasi sumber
daya alam sejadi-jadinya tanpa
memikirkan dampak lingkungan yang
membahayakan bagi kelangsungan
hidup manusia di sekitarnya.
Bagi investor yang terpenting
adalah bagaimana mendapatkan
keuntungan finansial yang sebesarbesarnya dengan modal yang sekecilkecilnya. Terkait investor, tentu
kutukan kita lebih besar kepada para
pemerintah atau pengelola negara
yang telah memberikan izin dan
kesempatan kepada mereka untuk
menguras kekayaan alam demi
pemuasan nafsu investasi yang sarat
dengan keserakahan dan kebiadaban.
Dengan demikian, pengertian
pahlawan sejati bukan terbatas
pada mereka yang berjuang
memerdekakan bangsa dari
penjajahan dalam arti sempit.
Penjajahan dalam arti luas mencakup
semua upaya pembodohan, upaya
pemiskinan dan upaya pengebirian
hak-hak asasi manusia, baik sebagai
warga negara maupun sebagai
manusia merdeka yang bermartabat.
Pahlawan adalah seseorang yang
memiliki kepedulian dan komitmen
untuk melakukan upaya-upaya
transformasi terhadap masyarakat,
mengubah masyarakat dari kondisi
yang tidak atau kurang berdaya

menjadi masyarakat yang berdaya.
Para pahlawan adalah mereka
yang berjuang tanpa pamrih untuk
melepaskan rakyat dari belenggu
kebodohan, kemiskinan, dan
keterbelakangan, serta terbebas
dari semua perilaku diskriminatif,
eksploitatif dan semua bentuk
kekerasan.
Pahlawan lebih sering muncul
dari kalangan orang-orang biasa
yang hidup di tengah-tengah
masyarakat sehingga mengerti
dan menghayati kesulitan dan
penderitaan mereka secara nyata.
Pahlawan selalu muncul dari orangorang yang tidak ingin melihat
kondisi bangsanya terpuruk, terjajah
dan terkebelakang. Pahlawan adalah
orang selalu merasakan kegelisahan
masyarakat, mereka yang merasakan
penderitaan dan pengorbanan
bangsa dan masyarakatnya karena
dia sendiri berada dalam kondisi
demikian. Pahlawan adalah mereka
yang memiliki bukan hanya simpati,
melainkan empati kemanusiaan
yang tinggi sehingga peka pada
penderitaan sesama warga negara,
sesama manusia.
Memaknai kepahlawanan dengan
perspektif Pancasila
Setiap orang yang mengaku
sebagai warga negara Indonesia
seharusnya sadar bahwa negara
tempat dia berpijak adalah sebuah
negara-bangsa yang demokratis,
berbentuk kesatuan sehingga disebut
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
bukan negara federal, bukan negara
kerajaan, dan juga bukan negara
agama. Pemahaman dasar inilah yang
perlu selalu ditegaskan sehingga
semua warga negara mengerti
eksistensi negaranya dengan benar.
Hal paling penting diketahui
adalah para pendiri bangsa ini (the
founding fathers and mothers) telah
memilih Pancasila sebagai ideologi
negara. Indonesia memang unik.
Meski mayoritas penduduk negara ini
beragama Islam, para pendiri bangsa
justru tidak memilih Islam sebagai
dasar ideologi negara. Mereka justru

memilih Pancasila yang kelima silanya
mengandung nilai-nilai esensial
yang diajarkan oleh semua agama
dan kepercayaan yang tumbuh di
Indonesia, termasuk agama Islam.
Bahkan, saya melihat semua sila
dalam Pancasila amat sesuai dengan
nilai-nilai universal Islam.
Masalahnya bagi kita, Pancasila
dalam era Orde Baru menjadi
ideologi tertutup dan dipakai lebih
banyak untuk kepentingan kelompok
penguasa, bukan untuk kepentingan
kesejahteraan dan kemaslahatan
rakyat. Karena itu, giliran kita sekarang
melakukan revitalisasi, pemaknaan
ulang terhadap Pancasila agar
menjadi basis bagi pembangunan
kesejahteraan dan kemaslahatan
rakyat dan untuk tegaknya demokrasi.
Sejumlah upaya perlu dilakukan
agar Pancasila menjadi ideologi
yang hidup dan fungsional dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pertama, memperluas kajian Pancasila
pada tema-tema kontemporer, seperti
demokrasi, HAM, dan kesetaraan
gender, civil society dan good
governance. Kedua, membangun
basis rasionalisme dan penelitian
mendalam terhadap gagasan politik
Indonesia berdasarkan Pancasila.
Ketiga, mentradisikan dialog interaktif
dan konstruktif di antara berbagai
elemen bangsa sehingga terbangun
kesamaan visi melihat Indonesia ke
depan.
Karena bangunan politik Indonesia
dibangun berdasarkan Pancasila,
konsekuensinya ada tiga hal. Pertama,
politik Indonesia harus berorientasi
pada kemaslahatan, bukan pada
kekuasaan semata. Kedua, politik
harus menjadikan demokrasi sebagai
pilar utama. Kita harus meyakinkan
semua umat beragama di negeri
ini, termasuk umat Islam bahwa
demokrasi merupakan pilihan terbaik
untuk masa kini.
Selanjutnya Pancasila harus
dimaknai sebagai berikut. Ketuhanan
Yang Maha Esa. Sila pertama ini
merupakan rangkuman ajaran teologi
dari semua agama dan kepercayaan
di Nusantara. Ini merupakan nilai
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spiritual yang menyadarkan manusia
akan kelemahan dan keterbatasan
dirinya sebagai makhluk Tuhan YME.
Melalui sila pertama ini disimpulkan
bahwa Indonesia bukan negara
agama, bukan juga negara sekuler.
Institusi agama tidak dipisahkan dari
institusi negara. Keduanya tumbuh
secara independen, tetapi memiliki
toleransi timbal-balik (twin toleration).
Kedua, Pemerintah bersikap netral
dan adil terhadap semua penganut
agama dan kepercayaan. Pemerintah
menjamin agar tidak ada warga
negara yang mengalami diskriminasi,
eksploitasi dan kekerasan atas
nama agama. Ketiga, Pemerintah
menjamin agar setiap warga dapat
mengekspresikan ajaran agama dan
kepercayaan masing-masing secara
aman, nyaman dan bertanggung
jawab.
Kemanusiaan yang adil dan
beradab. Sila kedua ini menjelaskan,
Pancasila adalah pedoman negara
menuju kemanusiaan yang adil
dan beradab. Karena itu, negara
harus memenuhi, menegakkan
dan melindungi hak asasi setiap
warga berdasarkan prinsip keadilan
dan keadaban. Atas dasar Pancasila,
Indonesia telah menerima Deklarasi
Universal HAM, meratifikasi
sejumlah Kovenan Internasional
berkaitan dengan hak-hak sipil
politik, ekonomi, sosial dan budaya,
serta mengesahkan sejumlah UU
nasional tentang perlindungan HAM.
Berdasarkan sila kedua ini, tidak boleh
ada perilaku diskriminasi, eksploitasi
dan semua bentuk kekerasan
terhadap warga negara, khususnya
terhadap kelompok rentan, dan
marjinal, seperti anak-anak dan
perempuan, dan juga kelompok
disabled (penyandang cacat). Begitu
pula harus ada perlindungan dan
pemihakan terhadap kelompok
miskin dan yang dimiskinkan oleh
struktur kekuasaan seperti buruh,
petani dan nelayan miskin.
Persatuan Indonesia. Sila ketiga
menjelaskan Pancasila adalah pedoman
negara dalam membangun persatuan
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Indonesia dalam wadah NKRI. NKRI
tidak boleh dibiarkan tercabik dan
terluka oleh keinginan segelintir
orang atau kelompok yang ingin
mengubah Indonesia menjadi negara
agama. NKRI yang demokratis tidak
boleh dinodai pikiran sektarian yang
mengusung ideologi teokratis dan
totalitarianisme.
Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan. Sila
keempat ini menjelaskan Pancasila
sebagai pedoman untuk mewujudkan
negara demokrasi yang berujung
pada kesejahteraan dan kemaslahatan
rakyat. Demokrasi yang sesuai dengan
Pancasila harus mengedepankan
prinsip hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.
Pancasila adalah pedoman dalam
membangun kehidupan politik
yang mengutamakan kemaslahatan
bukan sekadar kekuasaan. Pancasila
mendorong terbentuknya tata kelola
pemerintahan yang baik (good
governance) Pancasila mengarahkan
negara untuk membangun suatu
tatanan sosial yang terbuka, adil
dan beradab, serta menisbikan
semua perbedaan suku, gender,
dan agama. Kerakyatan sebagai
prinsip
kenegaraan
berarti
kepentingan rakyat (publik) harus
menjadi sumber inspirasi dalam
pembuatan kebijakan dan perundang
-undangan. Pemerintah tidak boleh
mengabdi pada kepentingan pasar
atau kelompok pemodal yang kuat.
Keadilan sosial bagi seluruh
Rakyat Indonesia. Sila kelima
menjelaskan, Pancasila adalah
pedoman negara dalam mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Karena itu, tugas utama
negara seperti terbaca dalam
preambul UUD 1945 sangat
jelas, yaitu mensejahterahkan
dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Artinya, negara harus
mampu mengeliminasi kemiskinan
dan kebodohan, dan selanjutnya
membuat seluruh warga negara
sejahtera dan cerdas.

Sila kelima ini juga menjelaskan
secara tegas dua prinsip: pertama,
prinsip kesetaraan dan kesederajatan
bagi semua warga negara tanpa
pembedaan sedikit pun, dan kedua,
prinsip penegakan hak asasi manusia,
terutama bagi kelompok rentan
dan marginal, seperti: anak-anak,
perempuan, lansia, kelompok disabled,
miskin, dan kelompok minoritas.
Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia hanya dapat
diwujudkan secara konkret bila ada
serangkaian upaya serius terkait
pencegahan dan penghapusan
kemiskinan; upaya membangun
keadilan dan kesetaraan gender;
upaya distribusi kesempatan
pendidikan sehingga semua orang,
khususnya kelompok miskin dan
marginal mendapat akses ke
pendidikan; upaya membangun
kesempatan yang sama dalam
pasar kerja sehingga semua elemen
masyarakat memiliki akses yang sama
untuk meningkatkan taraf hidup;
upaya memberikan jaminan sosial
bagi semua orang tanpa kecuali;
dan upaya distribusi pendapatan
dan kekayaan sehingga tidak terjadi
monopoli dan penumpukan harta
hanya pada segilintir orang saja.
Pahlawan sejati adalah seseorang
yang memahami Pancasila dengan
baik dan memiliki komitmen penuh
serta berjuang tanpa pamrih untuk
mengimplementasikan nilai-nilai
Pancasila yang luhur dan ideal dalam
seluruh kehidupannya sebagai
warga negara Indonesia. Tiada
lain yang dicita-citakannya kecuali
melepaskan negeri dan bangsanya
dari semua bentuk penjajahan
dengan topeng apa pun, untuk
selanjutnya membangun negara
Indonesia yang adil, makmur dan
beradab sebagaimana diimpikan
oleh para pendiri bangsa ini. Selamat
Hari Pahlawan, semoga arwah para
pahlawan yang telah mendahului kita
damai dan tenang di sisi Tuhan Yang
Maha Kuasa. Amin.

Opini
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Pahlawan Era 3.0
Minggu, 10 November lalu,
kita baru saja memperingati
Hari Pahlawan. Sabtu, sehari
sebelumnya, untuk mengenang hari
yang bersejarah itu, para pegawai
negeri sipil (PNS) di Kota Surabaya,
yang dijuluki Kota Pahlawan,
memperingatinya dengan memakai
pakaian kerja ala pejuang tempo
dulu, yakni kostum tentara, lengkap
dengan atributnya, seperti lencana,
bendera merah dan bahkan replika
senapan yang disandang di pundak.
Unik, dan bisa membuat kita
tersenyum.
Di tingkat pusat, peringatan
Hari Pahlawan ditandai dengan upacara
kenegaraan di Taman Makam
Pahlawan (TMP) Kalibata. Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
bertindak sebagai inspektur upacara.
Usai upacara, acara dilanjutkan
dengan tabur bunga di makam para
pahlawan.
Kita sudah 68 tahun merdeka.
Meski begitu kita masih mengenang
para pahlawan dengan atribut
tempo dulu. Coba saja lihat pada
setiap peringatan HUT Kemerdekaan
RI. Sebagian kita masih menghias
gapura atau pintu gerbang kompleks
perumahan dengan atribut yang
kurang lebih sama: nuansa merah
putih, dengan gambar satu atau
beberapa sosok pria memakai ikat
kepala merah putih, dan memegang
senapan atau bambu runcing. Itulah
sosok pahlawan, setidak-tidaknya
dalam imajinasi kita.
Mungkin itu gambaran dari
terbatasnya imajinasi kita tentang
sosok pahlawan. Sistem pendidikan
kita selama ini hanya menjadikan
pahlawan sebagai hafalan sejarah.
Di banyak sekolah, kita tidak pernah
membuat para pahlawan menjadi
sosok yang “hidup” lewat ilustrasi
atau imajinasi, atau lewat diskusi-
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Prof Rhenald Kasali, PhD.
Guru Besar FEUI,
Pendiri Rumah Perubahan
diskusi yang membahas tentang
pemikirannya. Maka, jadilah kita
mengenal sosok pahlawan hanya
dari mana dia berasal, kapan
dilahirkan, dan momen historisnya
semata. Kita tidak pernah mencoba
mengenal secara utuh siapa dia,
latar belakang keluarganya, apa
yang diperjuangkannya, mengapa
dia memperjuangkan hal itu,
dan bagaimana caranya. Semua
terpenggal karena hal-hal semacam
itu tidak pernah menjadi materi ujian.
Jadilah kita tidak mengenal
pahlawan dalam konteks ruang dan
waktunya, yang mestinya berbedabeda sosoknya. Ia tak pernah
“hidup” dalam imajinasi kita. Alhasil,
sepanjang tahun sosok pahlawan
dalam benak kita hanya itu-itu saja.
Padahal, kita sudah 68 tahun
merdeka!
SETIAP ERA MEMILIKI sosok
pahlawannya masing-masing. Dahulu,
semasa manusia masih hidup dalam
era berburu dan meramu (hunting
& gathering), para pahlawan adalah
tokoh yang berjuang untuk sukunya.

Kita mungkin hanya mengenal
mereka dari dongeng, legenda, cerita,
buku atau film-film Hollywood. Dalam
film Apocalypto yang disutradarai
Mel Gibson, ada Jaguar Pauw yang
menjadi pahlawan ketika warga
sukunya, suku Maya di Guatemala,
Amerika Selatan, ditangkap suku
lain yang memburu mereka untuk
dijadikan korban persembahan bagi
Dewa Matahari.
Saya menyebut Jaguar Pauw,
dan tokoh-tokoh lain pada masa lalu
itu sebagai pahlawan Era 0.0. Inilah
era prakemerdekaan, pre-nation
state, saat manusia masih hidup
dalam kelompok sukunya masingmasing. Mereka adalah pahlawan
yang berjuang untuk suku atau
kelompoknya. Ketika itu memang
belum ada istilah negara.
Selanjutnya adalah pahlawan
Era 1.0. Pada masa itu bangsa-bangsa
di dunia sudah mengelompok dan
membentuk negara. Pahlawan pada
era itu adalah mereka yang berjuang
bagi negaranya.
Kita kaya dengan kepahlawanan
dari era ini. Mereka berjuang di
tingkat lokal, tapi imbasnya sampai
level nasional. Di Aceh, misalnya,
ada Teuku Umar atau Tjoet Nja’
Dhien. Lalu, ada Rasuna Said, Agus
Salim hingga Dr. Mohammad Natsir
dari Sumatera Barat. Di Sulawesi
Selatan kita mengenal nama Sultan
Hasanuddin atau Andi Abdullah Bau
Massepe. Di Jawa kita bisa menyebut
sejumlah nama, seperti Pangeran
Diponegoro atau Sultan Ageng
Tirtayasa, dan masih banyak lagi.
Mereka kemudian kita sebut sebagai
pahlawan nasional.
Selama ini saya melihat istilah
pahlawan yang kita gunakan
masih terlalu merujuk pada Era 1.0.
Kita menyebut pahlawan kepada
mereka yang pada masanya pernah
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mengangkat senjata, baik berperang
melawan Belanda maupun Jepang.
Ketika era itu berlalu, ketika perang
bersenjata sudah tidak lagi terjadi, kita
seakan-akan kehabisan pahlawan.
Padahal, perjuangan kita sama sekali
belum berakhir.
Kita saat ini memasuki peradaban
global, atau saya menyebutnya
Era 2.0. Perang pada era ini bukan
lagi mengangkat senjata, tetapi
terjadi dalam kancah-kancah bisnis,
seni, bahkan budaya dan olahraga.
Beberapa hari belakangan sejumlah
media mengangkat kerisauan kita
tentang rencana pemerintah
mengurangi Daftar Negatif Investasi
(DNI). Rupanya dominasi asing di
berbagai sektor ekonomi sudah
begitu kuat.
Perbankan kita saat ini boleh
dibilang dikuasai oleh investorinvestor dari luar negeri. Hal serupa
terjadi di industri telekomunikasi.
Maka, upaya pemerintah mengurangi
DNI dikhawatirkan bakal semakin
memperkuat dominasi asing. Ketika
neraca pembayaran defisit karena
memanjakan bangsa dengan BBM
bersubsisi yang diimpor, kita
membuka banyak ruang untuk
investasi asing dengan cara
yang mudah dan ingin cepat
terlihat hasilnya dalam jangka
pendek. Ya, semacam jalan pintas
yang berdampak buruk dalam jangka
panjang.
Potret serupa juga kita jumpai
dalam industri seni dan budaya.

Anak-anak remaja kita sangat fasih
menyanyikan lagu What Makes You
Beautiful dari One Direction dan hafal
tanggal lahir hingga hobi dari masingmasing personelnya. Remaja putri
kita dan ibu-ibu rumah tangga bisa
berurai air mata saat menyaksikan
drama Korea Bad Guy dan betah
berlama-lama mendiskusikan para
tokohnya, mulai dari Shim Gun Wook,
Moon Jae In hingga Hong Tae Ra.
Di Indonesia, tiket konser
Super Junior, boyband asal Korea,
laku keras. Kini, girlband dari Negeri
Ginseng, seperti Girl Generation
hingga Wonder Girls, memiliki jutaan
penggemar di Tanah Air. Kita menjadi
gelisah ketika kaum remaja kita begitu
mengenal Taeyeon, Sunny, Yuri atau
Sooyoung dan Seohyun ketimbang
Martha Christina Tiahahu, Maria
Walanda Maramis atau Laksamana
Malahayati, ketiganya pahlawan dari
Maluku, Sulawesi Utara dan Aceh.
KITA MASIH TERGAGAP-GAGAP
memasuki Era 2.0, namun kini muncul
sosok pahlawan-pahlawan baru di
masyarakat. Kita mengenalnya sejak
dulu. Kehadiran mereka melintasi
batas-batas negara. Sebagian
masyarakat mengidolakan mereka.
Saya menyebut mereka pahlawan
Era 3.0. Siapa mereka? Banyak. Saya
bisa menyebut Steve Jobs. Dengan
iPod-nya, Jobs membebaskan kita
dari keharusan membawa puluhan
CD. Dengan bekal satu iPod, benda
pipih berukuran tebal 0,3 cm, lebar
4 cm, dan panjang 10 cm—praktis

dimasukkan dalam saku—kita bisa
menyimpan ribuan lagu. Perjalanan
jauh, jogging, atau membaca menjadi
lebih menyenangkan dengan iringan
musik.
Itulah perang dalam Era 2.0
dan Era 3.0. Kita kaget dan tidak
siap menghadapinya karena masih
terperangkap di era 1.0. Kita tak
pernah tahu bahwa kita memiliki
banyak pahlawan pada Era 2.0 dan
3.0. Selama ini kita hanya mengisi TMP
dengan mereka yang berjuang untuk
merebut kemerdekaan, belum untuk
mereka yang mengisi kemerdekaan
dengan karya-karya cemerlangnya di
Era 2.0 dan 3.0.
Kita menjadikan TPM bak
museum. Hanya menjadi tempat
untuk mengenang masa silam, tapi
bukan untuk menatap masa depan.
Padahal, pahlawan di era yang akan
datang adalah mereka yang
mungkin kini sudah tidak ada lagi,
namun kita masih bisa merasakan
kehadirannya. Misalnya, lewat situs
di dunia maya atau buah kerjanya.
Steve Jobs sudah tidak ada, namun,
kita merasa dia tidak ke mana-mana,
karena sampai sekarang masih
memakai karya-karyanya. Indonesia
perlu merenungkan kembali, apakah
ia terperangkap oleh kebesaran dan
romantisme masa lalu atau memiliki
mimpi besar ke depan dengan
kenenangan-kenenangan yang
berkelanjutan dalam dunia baru.
Generasi inilah yang Menentukannya.
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Pdt. Martinus Tetelepta, S.Th., M.Min.

Ketua I Majelis Sinide Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB)
Peserta PPSA 19 Lemhannnas RI

Bangsa Ini Tidak Bisa Lari
dari Kemajemukannya
“Secara pribadi, saya
bersyukur dapat mengikuti
pendidikan di Lemhannas
RI. Ini baru pertama kalinya
bagi kami di GPIB, mendapat
kesempatan untuk menimba
ilmu di sini”, ujar Ketua I Majelis
Sinide Gereja Protestan di
Indonesia Bagian Barat Pdt.
Martinus Tetelepta, S.Th.,
M.Min.
“GPIB itu ada di 27
provinsi dan warganya itu merupakan Indonesia mini
karena semua suku ada di situ”, ungkapnya lebih lanjut.
Awalnya banyak dari anggotanya yang bertanya-tanya
mengapa ia, sebagai seorang pendeta, mengikuti
pendidikan di Lemhannas RI. Dalam anggapan mereka
mengikuti pendidikan di Lemhannas sama saja dengan
berpolitik. Namun setelah dijelaskan olehnya tentang
proses pendidikan yang terjadi di Lemhannas RI, mereka
pun memahami dan mendukung sepenuhnya.

Sebagai rohaniawan Kristen, diakuinya bahwa awalnya
ia sempat dihinggapi kekhawatiran apakah nanti kalau ia
berbicara di depan forum bisa diterima dengan baik oleh
peserta lainnya yang berasal dari beragam latar belakang.
Namun setelah pendidikan berjalan, kekhawatiran itu
sirna. Ia pun biasa berdiskusi dengan teman-teman dari
berbagai latar belakang, termasuk dari MUI, Universitas
Islam dan ustadz, guna memecahkan masalah-masalah
terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita duduk bersama membicarakan bersama persoalanpersoalan bangsa ini, termasuk dalam kaitannya dengan
kemajemukan”, papar Martinus.
“Di Lemhannas RI, wawasan berbangsa dan bernegara
kita berkembang sehingga pemahaman dan pemaknaan
kita menjadi lebih kaya. Kalau tadinya kita hanya berkutat
dengan masalah intern gereja, sekarang cara pandang
terhadap NKRI menjadi lebih luas. Saya pikir itu yang
paling utama”, papar Martinus.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa bangsa ini
tidak bisa lari dari ciri kemajemukannya. Kemajemukan
merupakan suatu kekayaan yang mesti dijaga dan
dikelola bersama dengan baik atas dasar semangat saling
menerima dan menghargai satu sama lain, tandasnya.[TN/
SP]

Bekti Nugroho

Anggota Dewan Pers
Peserta PPSA 19 Lemhannas RI

Perlunya Dibentuk Lemhannas
di Daerah
JAKARTA-Anggota
Dewan
Pers
Bekti Nugroho mengatakan keberadaan
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
dewasa ini sangat penting. Oleh karenanya
ia mengusulkan perlu dibentuk Lemhannas
di berbagai daerah, bukan hanya di Jakarta.
Hal ini diperlukan untuk menjaga eksistensi
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).
“Karena Lemhannas RI mempersiapkan
kader-kader pemimpin yang berwawasan
nusantara dalam rangka untuk memperkuat
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ketananan nasional supaya eksistensi NKRI
selalu terjaga,” ujar Bekti kepada Majalah
Swantara.
Lebih lanjut Bekti mengatakan bahwa
para pemimpin dan calon pemimpin bangsa
di pusat dan daerah perlu diberi pembekalan
dan pengetahuan tentang materi wawasan
kebangsaan dan wawasan nusantara, karena
salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa
Indonesia saat ini adalah masalah leadership.
Pengetahuan tentang Lemhannas sendiri,
lanjut Bekti, diperoleh sejak dirinya menekuni

Harapan Peserta
dunia jurnalistik hingga akhirnya ia diberi kesempatan
untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI.
“Kalau dari sisi personal, saya pribadi sebenarnya
sudah lama ingin ikut pendidikan di Lemhannas RI, karena
kebetulan sejak aktif di pers. Kemudian di Jakarta saya
memang selalu bersentuhan dengan politik, lebih khusus
lagi dengan TNI. Saya sering ditugaskan di Cilangkap,
Kemendagri, MPR, Hankam. Kemudian ketika saya sering
diikutkan kegiatan Kasum, Kasad, Wakasad, saya sering
diajak ke daerah-daerah. Di situ mulai muncul kesadaran
betapa Indonesia sangat luas, sangat besar, sangat
makmur. Artinya saya menjadi sadar bahwa yang namanya
Zamrud Khatulistiwa itu betul,” ungkap Bekti.
Kemudian, kata Bekti, dari pengalaman penugasan
itulah kemudian dirinya merasakan sense of belonging
terhadap ke-Indonesia-an, sense of belonging terhadap
tanah air , sense kecintaan terhadap tanah air sedikit demi
sedikit muncul.
“Padahal background saya sebagai aktivis pers
yang pada waktu itu sangat anti pancasila. Memang
pada waktu itu auranya seperti itu. Yang namanya Orde
Baru (Orba) sudah sangat tinggi resistensinya. Tetapi
setelah menekuni dunia kewartawanan, diajak kesana
kemari, kemudian melihat persoalan di berbagai belahan
Indonesia saya merasakan sense of belonging mulai
muncul. Kemudian saya merasakan adanya persoalan
serius tentang leadership,” kata Bekti.
Dari pengalamannnya ditugaskan di bidang politik
dan pertahanan dan keamanan, lanjut Bekti, ia mengenal
Lemhannas RI secara lebih dekat. “Saya lihat ini penting

dan saya kepingin masuk Lemhannas RI tetapi tidak ada
akses. Padahal waktu itu saya kepingin sekali. Saat itu usia
saya 40-an,” cerita Bekti.
Akhirnya, Bekti pun diberi kesempatan untuk menimba
ilmu di Lemhannas RI.
“Sampai kemudian saya mendapat kesempatan ketika
saya di dewan pers. Saya mendaftar dan Alhamdulillah
diterima. Itu semua semakin meneguhkan sikap dan
mindset saya bahwa materi ini sangat penting dan perlu
diberikan ke semua pemimpin di daerah,” ujarnya.
Bekti juga menyampaikan bahwa materi tentang
wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara perlu juga
dimasukan ke Gedung Parlemen dan DPRD, mengingat era
reformasi saat ini bukan hanya domain pemerintah namun
juga merupakan domain legislatif dan ini jauh berbeda
dengan zaman Orba yang hanya domain pemerintah.
“Istilahnya bola itu ada di tangan pemegang kekuasaan.
Jadi sekarang bagaimana negara ini akan dikelola di
tangan legislatif. Bisa dibayangkan kalau kemudian
legislatif itu tidak kompeten. Supaya kompeten legislatif
itu salah satunya harus memiliki jiwa kenegarawanan,
kepemimpinan kenegarawanan“, ujarnya.
Dan semua ini, lanjut Bekti, adalah salah satu
peran Lemhannas RI dalam mencetak, mendesain,
mengondisikan, pemimpin-pemimpin itu supaya berpikir,
bertindak dan berperilaku sebagai negarawan.
“Nah, karena itu alangkah baiknya jika hal tersebut
diterapkan dari dua sayap, yaitu sayap eksekutif dan sayap
legislatif, serta yudikatif juga perlu. Dan jika trias politika
bertindak sebagai negarawan saya yakin Indonesia cepat
bangkit,” katanya. [EH/SP]

Brigjen Pol. Drs. Boy Rafli
Karopenmas Divhumas Polri
Peserta PPSA 19 Lemhannas RI

Polisi Bukan Pemadam Kebakaran
“Setelah mengikuti pendidikan di
Lemhannas RI selama kurang lebih 5,5 bulan,
banyak pengalaman dan pengetahuan
berharga yang saya dapatkan, khususnya
dalam upaya meningkatkan wawasan,
dedikasi dan kapasitas diri sebagai aparatur
negara”, ucap Brigadir Jenderal Polisi Drs.
Boy Rafli.
Semua bekal sangat berharga yang
telah diterima di Lemhannas RI tersebut,
lanjutnya, akan menjadi suatu kekuatan
baru dan juga modal dalam melanjutkan
pengabdian terhadap bangsa dan negara
serta untuk terus meningkatkan kinerja di
Kepolisian RI.

Terkait dengan potensi konflik horizontal
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,
menurutnya, kepolisian tidak bisa berjalan
sendiri dan ditempatkan sebagai “pemadam
kebakaran” untuk penanganannya. Upayaupaya pencegahan yang proaktif dengan
melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat harus dikedepankan guna
mengidentifikasi setiap potensi konflik yang
akan terjadi di masyarakat sehingga tidak
sampai berujung pada aksi-aksi kekerasan.
“Jadi sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun
2013 tentang Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri, yang dikeluarkan
awal tahun ini, harus ada langkah-langkah
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terpadu di antara aparatur negara dan pemerintah daerah,
termasuk gubernur, wali kota, bupati bersama masyarakat
untuk melakukan langkah-langkah pencegahan atau
antisipatif terhadap potensi konflik yang ada di dalam
masyarakat sehingga tidak hanya mengandalkan peran
dari kepolisian”, ujar pria asal Sumatera Barat ini.
Dengan adanya langkah-langkah sinergis di
antara komponen masyarakat, lanjutnya, maka yang
dikedepankan adalah upaya-upaya dialogis. Semua
stakeholder duduk bersama untuk membangun suatu

tatanan kehidupan berbangsa, bernegara yang aman,
damai dan tertib tanpa ada lagi aksi-aksi kekerasan yang
merugikan dan meresahkan masyarakat.
“Apabila aksi kekerasan itu terjadi, maka tidak lain
dan tidak bukan, upaya-upaya penegakan hukum harus
dilakukan”, tandas Boy Rafli. Untuk itu, Kepolisian akan
tetap terus berupaya melakukan penegakan hukum
secara prosedural dan proporsional terhadap aksi-aksi
yang bersifat anarkis, tambahnya. [TN/SP]

Bayu Prawira

Peserta PPSA 19 Lemhannas RI

Perlunya Pengembangan Think-Tank di
antara Alumni Lemhannas RI
JAKARTA-Alumni
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia (Lemhannas RI)
Bayu Prawira menilai
pembahasan tentang Undang
-Undang Dasar (UUD) 1945 saat
menimba ilmu di Lemhannas RI
masih sangat kurang, karena
pembahasannya
tidak
dilakukan secara khusus.
“Harusnya dibahas khusus
UUD 1945 dari pembukaan
sampai dengan batang tubuh.
Pasal satu tentang ini, pasal
dua tentang ini, konsep secara keseluruhan seperti apa
dan seterusnya sangat penting sekali,” ujar Bayu kepada
Majalah Swantara.
Sementara itu, kata Bayu, berkaitan dengan
pekerjaannya sebagai pendidik, materi perlu dibagi
dalam beberapa jenis, yakni materi dasar atau konseptual,
materi operasional dan materi pengembangan.
“Materi dasar seperti Pancasila, Wawasan Nusantara
dan Ketahanan Nasional itu sudah bagus, dan itu memang
sangat saya perlukan sebagai ketua sebuah perguruan
tinggi sehingga saya mempunyai wawasan yang lebih
luas. Dan juga bukan hanya dari materinya, saya juga bisa
melihat bagaimana pengertian tentang konsep-konsep ini
di antara pejabat-pejabat lain, kemudian juga menyatukan
pendapat-pendapat kita,”terang Bayu. Lebih lanjut Bayu
mengatakan bahwa materi operasional antara lain adalah
apa yang kita perlukan untuk mengeksekusi tugas-tugas
kita sebagai pemimpin negara ini. Kalau yang dasar itu kan
lebih pada konseptualnya, di bidang operasionalnya kita
perlu tahu UU, tata cara kerja departemen dan lain-lain,”
lanjut Bayu.
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“Materi yang lain adalah materi pengembangan.
Selain operasional, kita harus melihat perkembangan
dunia, dan juga arah mana kita mau menuju dan di sana
saya kira masih kurang sekali, karena banyak yang kita
bicarakan itu lebih kepada yang nomor satu yang bersifat
dasar, dan kemudian operasionalnya juga masih kurang
tetapi pengembangan juga masih sangat kurang. Misalnya
dalam kuliah juga sudah dijelaskan bahwa pertempuran
di masa depan bukan pertempuran fisik tapi pertempuran
dunia maya dan pertempuran konsep. Tapi ini kurang
dieksplorasi, cuma diberi tahu tetapi tidak ada ruang
pengeksplorasiannya,” jelasnya.
Lebih lanjut Bayu mengatakan materi operasional
itu diperlukan dirinya dalam konteks sebagai pemimpin
perguruan tinggi dan penggerak di dunia pendidikan
agar dapat melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar
memenuhi kepentingan perguruan tinggi semata.
“Bagaimana menggunakan perguruan tinggi saya untuk
kepentingan nasional. Karena buat saya lingkup kita hanya
memandang bagaimana untuk di internal. Itu terlalu kecil.
Dan yang ketiga ini tentunya saya kira kita sangat perlu
mengembangkan think-tank di antara alumni Lemhannas RI,”
ujarnya.
Bayu mengatakan hal ini perlu dilakukan mengingat
Lemhannas RI sebagai lembaga think-tank pemerintah.
Namun dirinya merasakan hal ini akan mengalami
hambatan. Salah satunya adalah karena masalah birokrasi.
“Karena untuk menjadi think-tank, saya kira tidak semua
orang tertarik, dan bisa juga lintas angkatan, tidak harus
satu angkatan. Saya kira perlu penggerak dari Lemhannas RI
sendiri untuk menggerakkan itu karena think-tank di luar
struktur lebih bebas berbicara dan berekspresi,” ungkap
Bayu. [EH/SP]

Hot Issue
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Waspadai Dividen
Demografi Indonesia
Indonesia tengah memasuki dividen demografi. Hal
ini terjadi karena ada perubahan struktur demografi atau
komposisi penduduk menurut umur yang diperkirakan
mencapai puncaknya pada 2030. Pada 2030 – 2035
mendatang, populasi Indonesia diprediksi mencapai
289 juta jiwa dari sebelumnya 247 juta jiwa. Peningkatan
jumlah tersebut tentunya akan berpengaruh pada
pergerakan urbanisasi.
Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang
sangat positif, saat ini menghadapi dividen demografi
dimana populasi usia kerja sangat tinggi dibanding
segmen populasi tua dan muda. Prof. Siti Zuhro, Peneliti
LIPI menyebutkan bahwa istilah “bonus demografi” yang
selama ini digunakan perlu disederhanakan, karena
bukan tak mungkin masyarakat memahaminya secara
keliru yakni sebagai legitimasi ungkapan “banyak anak
banyak rezeki. Bonus demografi yang tidak diikuti dengan
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan
ketersediaan pasar tenaga kerja justru bisa menjadi
bencana. Bonus demografi kerap diinterpretasikan sebagai
peluang bagi Indonesia di masa depan untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Bonus demografi
adalah keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh
menurunnya kelahiran jangka panjang.
Pada saat tersebut, Indonesia diperkirakan akan
memiliki dependency ratio sebesar 0,4-0,5 yang berarti
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setiap 100 orang penduduk usia produktif hanya
menanggung 40-50 orang penduduk usia nonproduktif.
Diperkirakan, di saat 50-60% penduduk Indonesia berada
di tataran usia produktif sepuluh tahun mendatang,
sementara penduduk Amerika Utara, Eropa, Asia Timur,
dan Australia justru harus menanggung 50-60% penduduk
usia lanjut.
Untuk menjadi bonus, Indonesia paling tidak harus
membekali SDM dengan pendidikan kemampuan yang
memadai serta investasi dan saving yang baik, diharapkan
di masa depan pekerja dari Indonesia akan mendominasi
bursa kerja di negara yang didominasi oleh penduduk tua
yakni Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. Hal tersebut,
tentunya juga harus diiringi dengan pemerataan
pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan
ekonomi belum diikuti dengan pemerataan. Data BPS
misalnya memperlihatkan bahwa pada 2013 jumlah tenaga
kerja pendidikan sekolah dasar ke bawah mencapai 35,88
juta orang, tingkat kemiskinan 11,37% (per Maret 2013),
dan tingkat pengangguran per Februari 2013 mencapai
7,17 juta orang atau 5,92% dari jumlah angkatan kerja
di Indonesia yang mencapai 121,2 juta orang. Apabila
prasyarat tersebut tidak terpenuhi, momentum bonus
demografi justru dapat berbalik menjadi ‘bencana
demografi. [EH]

Hot Issue

China Deklarasi Zona
Pertahanan Udara di Laut China Selatan
Pulau Senkaku atau dikenal dengan nama Diayou di
China menjadi sumber sengketa antara Jepang dan China
(AFP)
Ketegangan antara China dan Jepang meningkat
terkait dengan sengketa teritorial pada Senin ini (25/11).
Jepang menyebut tindakan tersebut sebagai langkah
yang “sangat berbahaya”. Perkelahian diplomatik muncul
setelah AS mengatakan akan berdiri di belakang Jepang
dalam bentrokan militer atas Kepulauan Senkaku, yang
diklaim Beijing sebagai Diaoyu.
Ketegangan antara China dan Jepang memanas
seiring dengan pengiriman kapal perang China untuk
mengontrol pasukan Jepang dari kelompok pulau-pulau
tak berpenghuni di Laut China Timur. Sementara itu, militer
China terus melakukan tekanan laut di kawasan Laut
China Selatan dengan menyatakan bahwa kawasan pulau
karang Spratly dan Paracel adalah wilayahnya. Kawasan
tersebut memiliki potensi sumber daya yang sangat besar,
yakni persediaan minyak dan gas. Tindakan China telah
membuat AS khawatir atas penguasaan China di kawasan
tersebut akan mengganggu Sea Lane of Logistic dan Sea
Lane of Communication dari AS.
Seoul dan Taipei juga mulai menyuarakan keresahan
mereka atas deklarasi China ini. “Saya sangat prihatin
karena ini merupakan tindakan yang sangat berbahaya
dan dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak
diinginkan,” kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di
parlemen pada November 2013.
Sebelumnya, Beijing mengatakan telah membentuk
Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) yang
mengharuskan semua pesawat yang terbang di atas
wilayah Laut China Timur untuk mematuhi peraturan
ini. Zona ini mencakup Senkaku yang dikendalikan oleh
Tokyo, dimana kapal perang dan pesawat dari kedua
negara sudah serin terlibat konfrontasi berbahaya secara
langsung.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyatakan
Washington sangat prihatin dan mengatakan langkah
yang dibangkitkan mendatangkan risiko insiden.
Menurut Kerry, tindakan sepihak ini merupakan upaya
untuk mengubah status quo di Timur Laut China. Menteri
Pertahananan Amerika Serikat, Chuck Hagel, mengatakan
langkah Cina sebagai upaya menciptakan ketidakstabilan
status quo di kawasan. Tokyo memanggil duta besar
Beijing untuk menuntut penjelasan karena tindakan ini
mengganggu kebebasan terbang di atas laut lepas.
Dalam lawatan Menteri Pertahanan AS, Chuck
Hagel ke Korea Selatan pada pertengahan Oktober 2013
mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menyusun
strategi dengan Korea Selatan untuk mencegah ancaman
nuklir dan program senjata kimia Korea Utara. Dalam
pertemuan tersebut juga dibahas provokasi Korea Utara
yang dinilai merupakan ancaman serius bagi stabilitas
regional dan keamanan global. Diharapkan Korsel akan
mampu mengendalikan pasukan gabungan pada 2015.
Setelah kunjungan ke Korsel, Chuck Hagel yang
didampingi Menlu AS, John Kerry mengadakan pertemuan
dengan Perdana Menteri Shinzo Abe di Tokyo. Dalam
pertemuan itu, Amerika Serikat dan Jepang sepakat pada
untuk memperluas aliansi keamanan mereka dan sepakat
akan memperluas peran Jepang. AS untuk pertama
kalinya akan menempatkan pesawat intai tanpa awaknya
di Jepang untuk merespon meningkatnya tantangan dari
Korea Utara dan China. Langkah AS merupakan sebuah
indikasi dukungannya akan memperkuat militer Jepang,
serta meningkatkan hubungan militernya dengan negaranegara di kawasan Asia untuk mengimbangi pergerakan
militer China yang signifikan. [EH]
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Penutupan PPRA XLIX, PPRA L dan
PPSA XIX Lemhannas RI
Tahun 2013 ini, Lemhannas RI menyelenggarakan
3 (tiga) Program Pendidikan yaitu Program Pendidikan
Reguler (PPRA) XLIX, PPRA L dan Program Pendidikan
Singkat Angkatan (PPSA) XIX. Ada dua Program Pendidikan
Reguler yang berlangsung selama 7,5 bulan yang dibuka
resmi pada tanggal 5 Februari 2013 untuk PPRA XLIX dan
tanggal 18 Maret 2013 untuk PPRA L. Sedangkan untuk
Program Pendidikan Singkat, yakni PPSA XIX di buka pada
tanggal 2013 dan berlangsung selama 5,5 bulan.
Ketiga Program Pendidikan yang pesertanya berasal
dari TNI, Polri, Birokrat, Akademisi, Organisasi Masyarakat,
Organisasi Politik dan sebagainya ini secara mendasar
telah melakukan rangkaian proses panjang pendidikan
yang bertujuan untuk memberikan bekal dan penguatan
terhadap enam core inti Lemhannas RI yang meliputi
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Ketahanan Nasional,
Wawasan Nusantara, Sistem Manajemen Nasional,
Kepemimpinan Nasional dan Kewaspadaan Nasional.
Dalam Upacara Penutupan PPRA XLIX dan L,
Lemhannas RI memberikan penghargaan Wibawa Seroja
Nugraha kepada empat orang terbaik, enam Predikat
Andalan dan satu Predikat Andalan Khusus. Sementara
pada PPSA XIX Lemhannas RI yang ditutup resmi pada
hari Kamis, 21 November 2013, tidak ada pemberian
penghargaan.
Pada Upacara Penutupan PPRA XLIX, Kamis 12
Oktober 2013, empat peserta terbaik dari PPRA XLIX
yang mendapat penghargaan Wibawa Seroja Nugraha
adalah Kolonel Laut (P) E. Estu Prabowo (Lemhannas RI),
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Prof. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr. (Universitas Gadjah
Mada - Kemendikbud RI), Dr. Dadang Solihin, SE, MA
(Bappenas RI) dan Tony Tribagus Spontana, SH, M.Hum
(Lemhannas RI). Sementara delapan peserta yang meraih
Predikat Andalan adalah Kombes Pol Drs. Asep Suhendar,
M.Si (Polri), Dr. A. Hasanudin, ME (Kemen PU RI), Sampe
L. Purba, SE, Ak, M.Com, SH, MH. (SKK Migas), Kombes
Pol Andjar Dewantoro, SH, MBA (Polri), Dr. Faizul Ishom,
M. Eng. (Kemen PDT), Dr.Ir. Muhammad Sadly, M.Eng
(BPPT), Marsma TNI Baskoro Alrianto (Lemhannas RI), M.Sc,
Kolonel Arm Muhammad Nakir (TNI AD), dan penghargaan
Predikat Andalan Khusus diberikan kepada peserta Negara
sahabat yakni Chief. Supt. Drs. Mateus Fernandes, M.Sc.
dari Negara Timor Leste.
Sementara dalam Upacara Penutupan PPRA L,
Kamis, 31 Oktober 2013, yang mendapat penghargaan
empat Wibawa Seroja Nugraha yaitu Kombes Pol Drs.
Didid Widjanardi, SH. (Polri), Laksma TNI Harjo Susmoro,
S.Sos, S.PI, SH, MH (TNI AL), Avanti Fontana, Ph.D, CF, CC.
(ISKA), dan Kolonel Inf Marga Taufiq, SH, MH (TNI AD).
Sementara Predikat Andalan diraih oleh Ir. Sugihardjo,
M.Si (Kemenhub RI), Kolonel Inf Wuryanto, S.Sos, M.Si (TNI
AD), Kolonel Inf Sudirman (TNI AD), Kolonel Inf Sarum (TNI
AD), Prof. Dr. Muhammad Yunus Zain, SE, MA (Universitas
Hasanuddin - Kemendikbud RI), dan Prof. Dr. Ir. H. Ambo
Tuwo, DEA (Universitas Hasanuddin - Kemendikbud RI).
Sedangkan Predikat Andalan Khusus peserta Negara
Sahabat diraih oleh Letkol Medjeni Mahmoud dari Negara
Aljazair.

Seputar Kita
Gubernur Lemhannas RI, mengungkapkan apresiasi
dan rasa bangganya kepada peserta ketiga program
pendidikan tersebut yang telah menunjukkan dedikasi,
kesabaran, kesungguhan, ketekunan, kekompakan dan
komitmennya selama pendidikan.
Lemhannas RI menaruh harapan besar kepada
seluruh alumni ketiga Program Pendidikan tersebut agar
pemahaman dan cara berpikir komprehensif, integral,

holistik dan sistemik dapat menjadi pedoman dalam
penyusunan berbagai kebijakan publik di instansi masingmasing. Selain itu juga harus mampu juga menjadi teladan
dan mendorong terciptanya tatanan kehidupan nasional
yang lebih demokratis, beretika, bermoral dan beradab,
sesuai nilai-nilai luhur Pancasila yang disepakati seluruh
bangsa Indonesia. [BIA]

LABKURTANNAS

Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional
(Labkurtannas) merupakan salah satu program unggulan
Lemhannas RI dalam rangka menjalankan tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan visi dan misinya.
Pengukuran ketahanan nasional tersebut dilakukan
melalui 3 dimensi, yaitu dimensi gatra, dimensi wilayah
dan dimensi waktu.
Mengingat perkembangan dan dinamika lingkungan
strategis yang sangat cepat dan cenderung ke arah
turbulensi, Lemhannas RI sejak berdirinya telah memiliki
sistem pengukuran ketahanan nasional yang berbasis
gatra, namun pengukurannya masih cenderung manual.
Sistem ini telah digunakan sebagai academic exercise bagi
peserta pendidikan di Lemhannas dan merupakan cikal
bakal dari sistem pengukuran ketahanan nasional yang
dikembangkan saat ini.
Sejak tahun 2007, Lemhannas RI mulai
mengembangkan sistem pengukuran ketahanan nasional
dengan menggunakan teknologi informasi berbasis
komputer. Pengembangan tersebut dilakukan sejalan
dengan mulai dibangunnya Laboratorium Pengukuran
Ketahanan Nasional (Labkurtannas) pada tahun yang
sama.

Pihak-pihak
yang
terlibat
dalam
pengembangan sistem tersebut meliputi
perguruan tinggi (perwakilan dari 33 provinsi),
lembaga riset (LIPI), pemangku kepentingan
di tingkat pusat dan daerah (mis. Bappenas,
Kementerian terkait, BPS Pusat dan Provinsi,
Bappeda, TNI, POLRI, dll., serta tim dari Lemhannas
RI sendiri.
Pada tahun 2008 cakupan sistem
pengukuran ketahanan nasional diperluas melalui
simulasi kebijakan publik, khusus untuk gatra
Ideologi. Pada tahun 2009, model pengukuran
ketahanan nasional dan simulasi kebijakan
diimplementasikan untuk seluruh gatra (geografi,
demografi, sumber kekayaan alam, ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
dan keamanan). Model tersebut kemudian diuji
di delapan provinsi, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Jawa Timur,
Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan
Papua.
Sejalan dengan finalisasi pembangunan Labkurtannas
secara fisik, pada tahun 2010 dilakukan penyempurnaan
model dengan mengembangkan model dialog pakar (user
interfacing) dan data warehouse. Model ini kemudian diuji
kembali di 25 provinsi yang belum digunakan sebagai
wilayah uji coba pada tahun 2009. Dengan demikian pada
tahun 2010 telah diperoleh hasil pengukuran ketahanan
nasional dan simulasi kebijakan publik secara lengkap
untuk 33 provinsi.
Dengan visi menjadi laboratorium pengukuran
ketahanan nasional tepercaya yang mampu meningkatkan
kredibilitas Lemhannas RI, Labkurtannas mengemban
misi meningkatkan profesionalisme dan daya saingnya
sehingga menjadi laboratorium yang responsif
terhadap dinamika lingkungan strategis bangsa dengan
tetap mengedepankan asas-asas pendekatan sistem,
keterpaduan (incorporated), daya saing (competitiveness),
lintas sektor dan lintas disiplin, profesionalisme, manfaat
serta teknologi tinggi.
Dengan sistem pengukuran ketahanan nasional
yang dikembangkan Labkurtannas, maka akan dapat
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dibangun sistem informasi yang komprehensif dan
akurat sehingga akan membantu dalam menyusun
perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta
dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pengkajian dan
pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan kerja sama.
Sebagai satu-satunya laboratorium di Indonesia
yang melakukan pengukuran ketahanan nasional,

Labkurtannas sangat bermanfaat dalam meningkatkan
kualitas rekomendasi kepada presiden sesuai Tupoksi
Lemhannas RI, dan juga sebagai basis dalam perencanaan
pembangunan nasional/daerah serta sebagai early warning
system bagi pengambil keputusan. [TN]

Lemhannas RI Gembleng Anggota
Parpol Peserta Pemilu 2014
Mengingat keberadaan dan peran
partai politik yang sangat vital
dan menentukan di era demokrasi
sekarang ini, Lemhannas RI
menyelenggarakan kegiatan
Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan
bagi Anggota Partai Politik (Parpol)
Peserta Pemilu 2014. Sejauh ini
Lemhannas RI sudah menyelenggarakan
kegiatan ini untuk tiga angkatan.
Angkatan I (dilaksanakan 22 s.d.
31 Oktober 2013) dan Angkatan II
(dilaksanakan 26 November s.d.
5 Desember 2013) masing-masingnya
diikuti oleh 88 peserta, sedangkan
Angkatan III yang diikuti 155 peserta
dibuka tanggal 10 Desember 2013
dan ditutup tanggal 19 Desember
2013.
Selama mengikuti kegiatan
tersebut, peserta tidak hanya
diberikan materi dasar tentang
wawasan nusantara, ketahanan
nasional dan kepemimpinan
nasional, tetapi pemahaman
mereka juga diperkuat mengenai
nilai-nilai kebangsaan yang bersumber
dari empat konsensus dasar
bangsa, yaitu Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, NKRI dan Sesanti
Bhinneka Tunggal Ika. Mereka juga
menerima ceramah dari pejabat
negara seperti dari KPK, KPU,
Mahkamah Konstitusi, pengamat
politik, pakar sosiologi dan para
tokoh lainnya.
Para calon anggota legislatif
tersebut tidak hanya dituntut
menjalankan perannya terkait
dengan pencapaian tujuan partai,
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tetapi juga didorong untuk dapat
mendukung sepenuhnya fungsi
partai politik dalam memperjuangkan
aspirasi masyarakat untuk terciptanya
kesejahteraan dan rasa aman.
Kegiatan pemantapan nilai-nilai
kebangsaan tersebut diikuti dengan
penuh antusiasme oleh para peserta
yang berasal dari berbagai partai yang
berbeda. Mereka duduk bersama di
dalam suatu forum dan berdialog dan
berdiskusi secara komprehensif dan
menyeluruh terkait permasalahan
kebangsaan yang tengah dihadapi
dari berbagai aspeknya.
Para peserta mengaku senang
dapat mengikuti kegiatan tersebut,
karena sebagai calon pemimpin
nasional cakrawala pandang dan
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pemahaman mereka dalam berbangsa
dan bernegara menjadi terbuka dan
tercerahkan. Mereka juga berkomitmen
bahwa nilai-nilai dan wawasan
kebangsaan yang telah diperoleh dari
kegiatan tersebut selanjutnya akan
diimplementasikan di dalam kehidupan
berpolitik dan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Kegiatan pemantapan nilai-nilai
kebangsaan ini lebih lanjut diharapkan
dapat menjadi sumber motivasi
bagi para peserta untuk terus
mentransformasikan diri selaku anggota
partai politik yang memperjuangkan
kepentingan rakyat dalam koridor
kejayaan bangsa dan keutuhan negara
kesatuan Republik Indonesia. [TN]
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Kerja Sama Lemhannas RI
dengan Empat Lembaga di Aceh
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menjalin kerja
sama dengan empat lembaga di Aceh melalui penandatanganan nota
kesepahaman, yang berlangsung di Aula Pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry, Selasa (3/12). Keempat lembaga tersebut adalah
UIN Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Majelis Permusyawaratan
Ulama (MPU) Aceh, dan Majelis Adat Aceh (MAA).
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Gubernur
Lemhannas RI, Prof Dr Ir Budi Susilo Soepandji DEA, Rektor UIN Ar-Raniry
Prof Farid Wajdi Ibrahim MA, Rektor Unsyiah diwakili Pembantu Rektor IV,
Dr. Ir. Darusman M.Sc., Ketua MPU Aceh Tgk H. Ghazali Mohd. Syam, dan
Ketua MAA diwakili Drs. H. Abdurrahman Kaoy. Penandatanganan MoU
tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antar
para pihak. Kerja sama itu mencakup dalam lima hal, yaitu pendidikan
penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, penelitian
dan pengkajian strategik, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, pengukuran
ketahanan nasional, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kerja sama tersebut dilakukan sebagai kelanjutan dari penyebaran
nilai-nilai kebangsaan. Ia menambahkan kerja sama ini berjalan dalam
jangka waktu lima tahun, dan langkah awal akan mengembangkan tiga
hal strategis yaitu lingkungan pendidikan, pemukiman, dan kerja.Gubernur
Lemhannas RI, Budi Susilo Soepandji usai memberikan kuliah umum
mengatakan, pihaknya menilai kondisi Aceh saat ini sudah kondusif dari
segi sosial, kebudayaan, dan masyarakat Aceh. Sebab itu, menurutnya, hal
ini merupakan suatu upaya yang positif yang harus tetap dijaga.
“Kedua perguruan tinggi ini dapat menjadi simbol untuk berpijak para
pemikir nasional yang berasal dari universitas ini dalam mengembangkan
kebangsaan di lingkungannya,” demikian katanya. Pada kesempatan ini
juga dihadiri sejumlah Muspida plus antaranya Pangdam, Wakapolda,
Asisten I Setda Aceh, Dr Iskandar Gani MH mewakili gubernur, dan
undangan lainnya. (EH)

Pemantapan Nilainilai Kebangsaan
bagi Kalangan
Pemuda Angkatan
VI Tahun 2013
Pemuda sebagai generasi penerus
bangsa memiliki peran penting dalam
proses pembangunan nasional. Mereka
diharapkan memberikan kontribusi
konstruktif dalam berpartisipasi aktif
sebagai roda penggerak pembangunan
nasional.
Guna memberikan pencerahan
kepada para pemuda terkait dengan
pemahaman nilai-nilai kebangsaan
yang bersumber dari empat konsensus
dasar bangsa, Lemhannas RI, sebagai
lembaga pemerintah yang salah satu
tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)
terkait dengan pemantapan nilainilai kebangsaan, menyelenggarakan
kegiatan Pemantapan Nilai-nilai
Kebangsaan bagi Kalangan Pemuda
Angkatan VI Tahun 2013 dari tanggal
9 -15 Desember 2013 di Lemhannas RI.
Diikuti oleh 75 orang lebih
peserta, kegiatan pemantapan nilainilai kebangsaan bagi para pemuda
ini diisi dengan diskusi dan tanya
jawab secara komprehensif terkait
berbagai permasalahan kebangsaan,
sehingga pemuda sebagai penerima
tongkat estafet pembangunan dapat
terus mentransformasikan diri dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara dalam koridor Negara
Kesatuan Republik Indonesia. [TN]
SWANTARA NO. 07 TAHUN II/DESEMBER 2013

47

Seputar Kita

Dialog
Kebangsaan
Sosialisasi Profil Lemhannas RI dengan Para
di Brunei Darussalam
Pengusaha
Angkatan II
Tahun 2013

Sejalan dengan Perencanaan
Strategis Jangka Menengah 20152020 Lemhannas RI, Biro Humas Settama
Lemhannas mengadakan kegiatan
Sosialisasi Lemhannas RI di Brunei
Darussalam pada Senin (9/12/13).
Dipilihnya Brunei Darussalam sebagai
tujuan sosialisasi selain karena
merupakan sesama negara anggota
ASEAN, juga atas pertimbangan
bahwa negara tersebut memiliki
semangat yang sama dengan Indonesia
dalam membangun ketahanan
regional ASEAN.
Kegiatan tersebut dipimpin
oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI
Drs. Chandra Manan Mangan,
M.Sc. dengan didampingi oleh Kepala
Biro Humas Settama Lemhannas
RI Laksamana Pertama E. Estu
Prabowo, M.Sc. serta Kabag Prot &
Dok Rohumas Settama Lemhannas
RI Kolonel Laut (P) Maghoni dan
Kabag Dalgar Roren & Ku Ir. Yusita
Pusparini, M.Sc.
Selain berkunjung ke KBRI di
Brunei Darussalam, rombongan
Lemhannas RI mengunjungi Kementerian
Pertahanan Brunei Darussalam dan
the Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Institute of Defence and Strategic
Studies.
Kegiatan yang bertemakan
“Sosialisasi Profil, Visi, Misi, Tugas
dan Fungsi Lemhannas RI dalam
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rangka membangun kerja sama dan
peningkatan Ketahanan Regional”
ditujukan untuk saling bertukar
pandangan dan pengalaman dengan
kalangan birokrat, lembaga thinktank, kalangan akademisi serta
mahasiswa setempat terkait dengan
upaya penciptaan ketahanan nasional
Brunei Darussalam.
Selain ditujukan untuk mengeksplorasi
peluang kerja sama bilateral dengan
Brunei Darussalam di bidang pendidikan
dan pengkajian, termasuk kemungkinan
pertukaran tenaga pengajar dan
calon peserta pendidikan, kegiatan
sosialisasi tersebut juga membahas
isu pembentukan Forum Ketahanan
Regional yang didasarkan atas kesetaraan
dan persahabatan ASEAN.
Kegiatan sosialisasi Lemhannas RI
tersebut juga meliputi penyampaian
materi tentang pemantapan wawasan
kebangsaan kepada kalangan Warga
Negara Indonesia yang tinggal dan
bekerja di Brunei Darussalam. Hal ini
dimaksudkan agar rasa nasionalisme
mereka tetap terjaga di manapun
mereka bertugas.
Dengan adanya program penguatan
Lemhannas RI yang bersifat mawas
keluar ini, diharapkan Lemhannas RI
dapat terus memosisikan dirinya sebagai
Center of Exellence nasional berkelas
dunia. [TN]
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Pengusaha sebagai salah satu
komponen bangsa memiliki peran
yang sangat vital dalam menjaga
kelangsungan pembangunan ekonomi
nasional yang dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Untuk itu,
Lemhannas RI menyelenggarakan
kegiatan Dialog Kebangsaan dengan
para pelaku usaha yang tergabung
dalam Kamar Dagang dan Industri
(KADIN) selama tiga hari di Lemhannas RI
(6 - 8 Desember 2013).
Kegiatan yang diikuti oleh 87 orang
pengusaha tersebut diharapkan akan
membentuk pola berpikir pengusaha
yang komprehensif berdasarkan nilainilai kebangsaan. Selain itu, mereka juga
diharapkan dapat bersikap antisipatif
dan kooperatif terhadap kepentingan
rakyat serta berperan aktif dalam
menyelesaikan masalah bangsa secara
profesional.
Untuk mencapai tujuan di atas,
peserta dibekali materi yang terkait
dengan empat konsensus dasar bangsa
yang dijadikan landasan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. [TN]

Intermezzo

Sentani,

Hewan Terlangka
Pesona Cycllop di Di Dunia Terekam
Kamera.
Papua
PAPUA-Danau Sentani yang berada di Kabupaten
Jayapura, Papua, akan dijadikan salah satu tempat wisata
atau lokasi kunjungan akhir setelah melakukan tur wisata.
Cagar alam Cycloop merupakan kawasan yang
strategis karena selain sebagai sumber air utama bagi
penduduk Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, juga
mempunyai flora dan fauna yang endemik.
Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw,
Kamis, mengatakan setelah menjadikan Cycloop sebagai
paru-paru Jayapura, maka Danau Sentani juga akan
dijadikan salah satu tujuan wisata di Indonesia.
“Salah satu program wisata andalan kami adalah
Festival Danau Sentani yang dapat menjadi daya tarik
tersendiri bagi wisatawan asing dan domestik,” ujarnya.
Mathius menambahkan Danau Sentani memiliki
banyak potensi alam seperti air, sagu, keindahan alamnya
serta ikan. Sehingga hal ini harus diolah semaksimal
mungkin untuk memperoleh manfaat bagi semua pihak.
Danau Sentani terletak di antara pegunungan
Cycloop. Danau tersebut merupakan danau vulkanik
yang sumber airnya berasal dari 14 sungai besar dan kecil
dengan satu muara sungai, Jaifuri Puay.
Di wilayah barat, Doyo lama dan Boroway, kedalaman
danau sangat curam sedangkan sebelah timur dan tengah,
landai dan dangkal, Puay dan Simporo. Disini juga terdapat
hutan rawa di daerah Simporo dan Yoka.[travel.kompas.com]

HANOI - Kamera pemantau hewan liar yang dipasang
oleh World Wildlife Fund (WWF) di wilayah Vietnam
berhasil merekam sosok mamalia sangat langka yang tak
pernah terlihat lagi sejak 14 tahun silam. Hewan mamalia
bernama Saola ini memiliki dua tanduk yang sangat
panjang dan dijuluki Unicorn Asia.
Awalnya spesies langka ini pertama ditemukan pada
tahun 1992. Namun mamalia yang bernama latin Pseudoryx
Nghetinhensis ini sangat sulit ditemukan keberadaannya.
Setelah 1992, Saola liar baru ditemukan lagi di tahun 1999.
Dan pada 1996, hewan ini juga sempat dipelajari oleh
peneliti saat penduduk di Laos menangkapnya.
Berdasarkan sosok Saola yang terekam di hutan
Vietnam, peneliti memprediksi habitat dari hewan mamalia
langka ini berada di Pegunungan Annamite di perbatasan
Laos dan Vietnam. Peneliti juga memprediksi, berdasarkan
dari begitu langkanya hewan ini ditemukan bisa diartikan
keberadaannya hanya tinggal satu ekor di dunia.
Namun Organisasi Konservasi Alam Internasional
berpendapat masih ada kemungkinan beberapa ekor Saola
yang hidup di hutan wilayah Laos dan Vietnam. “Ini adalah
momen bersejarah di Vietnam agar kita terus berusaha
melindungi hewan mamalia yang sangat langka ini. Kita harus
menjaga habitat Saola untuk menjaga keberlangsungan
spesiesnya yang hampir punah,” kata peneliti Dang Dinh
Nguyen seperti yang dilansir Softpedia.[okezone.com]
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Profil
JAKARTA- Ketertarikannnya
pada sosok taruna dan dunia kemiliteran
sejak dirinya masih kanak-kanak,
membuat Leonardi muda kemudian
mendaftarkan diri untuk menentukan
pilihannya bergabung menjadi prajurit
di Akademi Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (AKABRI) selepas
menamatkan bangku Sekolah Menengah
Atas (SMA) pada tahun 1977 sebagai
bentuk pengabdiannya kepada bangsa
dan negara.
“Sejak kanak-kanak saya memang
tertarik untuk menjadi seorang taruna
ABRI, dan sejak lulus SMA menjadi
panggilan hati untuk kemudian
mengabdikan diri sebagai seorang
prajurit dengan mendaftarkan diri
di AKABRI di Magelang. Saya sendiri
lulus dari AKABRI LAUT/AAL dengan
menyandang pangkat Letnan Dua
pada tahun 1982,” cerita Laksamana
Muda TNI Ir. Leonardi kepada
Majalah Swantara.
Berbagai tugas dan penempatan
dilakoninya di bidang kemiliteran,
baik di darat maupun di laut hingga
akhirnya pada Januari 2012, dengan
pangkat Laksamana Muda, ditempatkan
di Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia (Lemhannas RI)
sebagai pengajar dengan jabatan
sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bidang
Geopolitik dan Wawasan Nusantara
Lemhannas RI.
“Sebelum ditempatkan di Lemhannas,
saya pernah bertugas di Armada
Timur (Armatim), Seskoal, Mabes AL,
Kementerian Pertahanan,” tutur pria
kelahiran Jakarta 26 Juli 1959 ini.
“Pengalaman saya di dunia militer
yang paling berkesan, saat yang
sangat banyak menambah pengalaman
di bidang persenjataan TNI AL. Selanjutnya
adalah pengalaman menjabat TNI AL
Dissenlekal Mabesal pada tahun 2005
dengan pangkat Kolonel. Karena saya
pada saat itu diberi wewenang dan
tanggung jawab penuh terhadap
pembinaan seluruh persenjataan TNI
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Laksamana Muda TNI Ir. Leonardi

Pentingnya Pendidikan
Berkarakter dan Berwawasan
Kebangsaan

AL, di antaranya termasuk mendukung
kesiapan senjata yang akan dipergunakan
oleh seluruh Unsur-Unsur TNI AL,
yaitu KRI, Marinir dan Satuan-satuan
darat TNI AL baik untuk kebutuhan
operasional maupun latihan perang,”
kenang Laksda Leonardi. Pengalaman
lainnya yang juga sangat berkesan
adalah saat berdinas di Kementerian
Pertahanan dengan medan penugasan yang sama sekali berbeda, yaitu
membuat berbagai kebijakan dalam
pembinaan kekuatan potensi pertah-

anan nonmiliter.
Kini suami dari Kolonel Laut Dra R
Mirna Abdul Kadir ini menjabat sebagai
Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI sejak September
2013. Dirinya merasa prihatin karena
kesadaran kehidupan berbangsa di
masyarakat kini kian memudar dan semakin hari kian mengarah ke jurang
degradasi nilai-nilai kebangsaan yang
menjadi dasar bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupannya untuk bermasyarakat, berbangsa

Profil
dan bernegara. Tentu saja hal ini akan
berdampak pada krisis kesatuan dan
persatuan yang dapat menyulut konflik berdimensi agama, etnis, ras dan
lainnya yang secara nyata mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Era globalisasi saat ini mengakibatkan kebangkrutan banyak ideologi dan identitas lain, baik universal
maupun lokal, dan di sisi lain meningkatkan semacam ethnonationalism
dan tribalism. Pancasila sebagai basis ideologis, common platform, wawasan kebangsaan dan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia
yang plural seolah semakin kehilangan relevansinya. Oleh karenanya
dibutuhkan pendidikan berkarakter
(Character Building) yang berwawasan
kebangsaan bagi seluruh masyarakat
Indonesia. Pendidikan berkarakter
dalam Sistem Pendidikan Nasional diharapkan mampu membangun sikap
saling menghormati dan menghargai,
rasa kebersamaan dan tolong-menolong, rasa persatuan dan kesatuan
bangsa, memiliki moral dan akhlak
nilai-nilai agama. Upaya membangun
dan menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan dalam pendidikan
karakter harus dilakukan secara terusmenerus dengan melibatkan seluruh
komponen bangsa, khususnya para
pemimpin tingkat nasional, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
adat, pemuda, media, lingkungan
Pendidikan baik formal dan nonformal dan agen-agen perubahan bangsa lainnya” ujar Laksda Leonardi.
Tentu saja tujuan pendidikan
yang berwawasan kebangsaan, kata
Laksda Leonardi, adalah agar dapat
diwujudkannya rasa, paham dan semangat kebangsaan sehingga dapat
dikembangkan rasa nasionalisme dan
bela negara/patriotisme yang tinggi
di segala aspek kehidupan, yaitu
kondisi di mana rakyat Indonesia memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola

tindak yang lebih mengutamakan
kepentingan bangsa /nasional, kepentingan orang banyak dari pada
kepentingan dirinya/individu, kelompok, golongan.
Sehingga dalam hal ini, kata
Leonardi, diperlukan kesadaran warga negara, sebagai bagian dari bangsa yang menegara, untuk mengerti,
memahami, menghayati sejarah, ideologi dan cita-cita bangsanya serta
dinamika perkembangan lingkungan
yang dihadapi dalam kontribusinya
pada pembangunan nasional guna
mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu
negara yang sejahtera, adil dan makmur.
Dalam konteks NKRI, wawasan
kebangsaan penting dipahami oleh
seluruh rakyat Indonesia sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa.
Wawasan kebangsaan merupakan
konsepsi politik bangsa Indonesia
yang memandang ruang hidup (lebensraum) negara Indonesia sebagai

satu kesatuan wilayah, meliputi tanah
(darat), air (laut) termasuk dasar laut
dan tanah di bawahnya dan udara
di atasnya secara tidak terpisahkan,
yang menyatukan bangsa dan negara
secara utuh menyeluruh mencakup
segenap bidang kehidupan nasional
yang meliputi aspek politik, ekonomi,
sosial budaya, dan hankam,” terang
Laksda Leonardi.
Untuk itu upaya-upaya Sosialisasi, Internalisasi dan Institusionalisasi Wawasan Kebangsaan Indonesia
berdasarkan empat konsensus dasar
bangsa harus dapat dilaksanakan
secara terpadu oleh segenap komponen masyarakat terutama oleh
berbagai unsur pemerintah terkait
seperti Kemendikbud, Kemenpora,
kemendagri, Kemhan, Kemkominfo,
Lemhannas RI, Pemda termasuk berbagai media elektronik maupun cetak,”. [DK/SP]
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Profil

Susianto :

Kisah Perjalanan
Cleaning Services dari Mojokerto
Apa yang akan terjadi jika cleaning services di kantor tidak ada? Pernahkah kita
membayangkan sehari di kantor tanpa bantuan para cleaning services? Ruangan
bersih atau kotor, nyaman atau tidak, amat bergantung pada keberadaan para
cleaning services. Terkadang kita melupakan bahkan mengecilkan arti profesi
ini. Padahal jasa cleaning service dalam sebuah instansi juga memiliki kontribusi
penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi .
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Sebuah motor melaju kencang
menembus udara dingin dari
Bekasi di pagi hari tepat pukul lima.
Matahari belum lagi menampakkan
sinar, Susianto sudah harus berpacu
dengan waktu mengarungi
rimba raya untuk sampai tepat di
tempat kerja pukul 05.30 pagi. Mas
Sus, panggilan sehari-hari bagi
Susianto, bekerja sebagai cleaning
services (petugas kebersihan, red) di
Lemhannas RI sejak 2009.
Perjalanan panjang untuk
mendapatkan pekerjaan dilalui Pria
kelahiran Mojokerto 39 tahun silam
ini. Sebelum menetap di Jakarta,
Mas Sus hidup berpindah-pindah
dan berganti-ganti pekerjaan.
Sejak duduk di Sekolah Menengah
Umum (SMU), anak ke tiga dari
enam bersaudara ini sudah bekerja
di pabrik pembuatan sepatu
pantofel. “Industri kecil, mbak,
lumayan untuk bantu-bantu cari
uang” ungkapnya. Keadaan yang
sulit di daerah membuatnya untuk
mencoba mencari peruntungan di
Jakarta.
Di tahun 1994 atas ajakan
seorang paman, Mas Sus merantau
ke Jakarta dan tinggal di bilangan
Tanjung Priok. Pada awalnya, Mas
Sus hanya bekerja membantu di
rumah pamannya, setelah itu ia
diajak bekerja menjadi tukang
bangunan di Bekasi. Pekerjaan di
bidang bangunan menurutnya
tidaklah stabil terutama dari sisi
pendapatan. Oleh karena itu ia
kembali bekerja pada sebuah pabrik
kecil pembuatan sepatu yang
masih berada di kawasan Bekasi.
Usaha pembuatan sepatu tersebut
bangkrut, kemudian Mas Sus
bekerja di sebuah pabrik garmen
pembuatan sprei di daerah Kranji.
Pabrik garmen tempat Mas Sus
bekerja juga tutup karena bangrut,
ia memutuskan pulang lagi ke
Mojokerto untuk bekerja kembali

Profil
di pabrik sepatu tempat awalnya
bekerja.
Saat menetap di Mojokerto,
Mas Sus masih sering bolak-balik
ke Jakarta apabila dimintai bantuan
oleh saudaranya. Ia bertekad
melakukan apapun asalkan
menghasilkan uang yang halal.
Letih dengan ritme kehidupan yang
harus pulang pergi MojokertoJakarta membuat ia berkeinginan
kuat untuk menetap di Jakarta
saja. “Saat itu saya bertekad untuk
menetap dan berjuang, mau kerja
apapun asal bisa tinggal di Jakarta”
ungkap Mas Sus dengan perasaan
haru. Rupanya Tuhan menjawab doa
Mas Sus karena sejurus kemudian ia
ditawari bekerja di Lemhannas RI
menjadi cleaning services.
Awal mula bekerja, Mas Sus
sudah ditugaskan untuk membantu
di bagian Perpustakaan. Di awal
2012, tanggung jawabnya menjadi
lebih banyak saat Biro Hubungan
Masyarakat (Humas) bersatu
menempati ruangan yang sama di
lantai dua gedung Astagatra.
Aktivitas di pagi hari hampir
selalu sama. Saat tiba, Mas Sus
bergegas menyalakan lampu-lampu
di ruangan Biro Humas. Setelah itu
beberapa tugas lainnya menunggu
untuk
diselesaikan.
Pekerjaan
sehari-hari Mas Sus cukup banyak,
selain membersihkan ruangan,
ia juga menyiapkan minum, dan
mencuci peralatan makan pegawai
setelah digunakan. Mas Sus juga
terbiasa membantu melakukan apa
saja apabila dibutuhkan. “Kadang
capek, tapi ya itulah pekerjaan,”
ungkapnya disertai senyuman.
Pukul 08.00 pagi, Mas Sus dan
seluruh petugas cleaning services
lainnya melaksanakan kegiatan
apel pagi. Pada apel pagi, biasanya
mereka diberikan arahan dan
petunjuk mengenai pekerjaan
pada hari tersebut. Setelah itu,

mereka melakukan kurve (kegiatan
kebersihan) lembaga setiap hari
bergantung pada arahan yang
berlaku pada hari itu. “Ya biasanya
bersihin tangga, atau kaca gedung,
atau angkat-angkat bangku, atau
apapun sesuai arahan dari petugas,”
ungkap Mas Sus.
Pekerjaan yang ia lakukan
bukan lah tanpa resiko. Mas Sus dan
rekan-rekan harus membersihkan
dinding-dinding dan kaca-kaca
gedung kantor bertingkat yang
berada dibagian luar misalnya.
Mereka juga tidak mengenal
waktu dalam melakukan sebuah
pekerjaan, apalagi saat kantor
mengadakan suatu kegiatan atau
acara.
Setelah menyelesaikan kurve,
Mas Sus kembali ke ruang Biro
Humas untuk melanjutkan pekerjaan
yang lain. Terkadang ia diminta
tolong untuk membeli sesuatu atau
bahkan mengantarkan surat juga
ia lakukan. “Yang paling membuat
saya bingung itu kalau ada banyak
request minta tolong, sudah satu
menyuruh, lalu ada lagi yang
menyuruh, jadi mana yang harus
diprioritaskan duluan, itu saya suka
lupa dan bingung”. Kendala ini
biasanya ia atasi dengan mencatat
setiap pesanan permintaan tolong
pada sebuah kertas kecil, sehingga
meminimalisir kesalahan. Seringkali
Susiyanto pulang larut hingga
jam sembilan malam untuk tetap
membantu kelancaran kegiatan
Biro Humas yang terkenal sangat
padat. “Saya ambil hikmahnya,
mbak, di sini (Biro Humas) sering
pulang sampai malam, jadi saya
tetap menunggu perintah apabila
diminta. Capek sih, tapi gak apa
apa kan demi nyari tambahan buat
biaya susu anak,” pungkasnya.
Penghasilan sebagai cleaning
services tentu tidaklah mencukupi
untuk
memenuhi
kebutuhan

hidup keluarganya sebulan, tetapi
Susiyanto tetap bersyukur karena ia
begitu menyadari betapa sulitnya
mencari pekerjaan di Jakarta.
“Senengnya kerja di sini (Lemhannas
RI) tuh sabtu dan minggu bisa libur,
jadi saya bisa ambil orderan lain
di hari Sabtu” ujarnya. Suami dari
Yeni Kusmawati ini rupanya juga
memiliki pekerjaan sampingan
di hari Sabtu, memasok makanan
ringan seperti kacang telor dan
jagung marning ke warungwarung kecil di sekitaran tempat
ia tinggal. “Tiap sabtu pagi sampai
siang mbak, biasanya saya muter,
ngambil dari pabrik terus dipasok
ke warung-warung, lumayan untuk
nambah-nambah,” ujar Mas Sus.
Istri Susiyanto juga bekerja di
sebuah salon di bilangan Kemang,
Jakarta Selatan. “Iya istri saya juga
kerja di salon, jadi anak saya dititip
ke mertua di rumah” tambahnya.
Kegigihan dan kesahajaan
nampak jelas terlihat di wajah
pecinta olahraga sepak bola ini. Ia
tidak pernah menampik pekerjaan
apa pun yang menjadi tanggungjawabnya. Mas Sus terkadang
menjadi orang nomor satu yang
paling dicari oleh para pegawai
Biro Humas saat ingin dimintai
tolong. Tidak ada peran besar atau
kecil saat kita mampu menyadari
bahwa setiap pribadi itu unik dan
memiliki tugas dan tanggung jawab
berbeda.
Kerinduan terhadap kampung
halaman acapkali terbersit dalam
ingatannya, nasi rawon-lah yang
menjadi pengobat rindu itu.
“Nasi rawon itu khas daerah saya,
mbak, susah ditemui di Jakarta,
ungkapnya”. Susianto menaruh
harapan agar lembaga memberi
perhatian yang lebih besar
pada cleaning services. “Semoga
kesejahteraan anggota cleaning
services terus meningkat,” harap
Mas Sus menutup pembicaraan. [AS]
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Suara Alumni
Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar
Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhannas RI

Peran IKAL dalam Mendewasakan Pemilih
“Pemimpin yang baik
adalah yang mampu
melanjutkan apa yang
sudah baik dilakukan oleh
pendahulunya, meninggalkan
yang tidak baik oleh
pendahulunya, tanpa caci
maki. Bukan pemimpin yang
melakukan pembaruan dan
perubahan, tidak menerima
apa yang sudah ada. Kasihan
rakyat harus kerja dari nol
lagi,” kata Jenderal TNI (Purn)
Agum Gumelar, Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhannas RI .
Jelang pesta demokrasi pemilu 2014 nanti, Jenderal
TNI (Purn) Agum Gumelar berpendapat ada tiga hal yang
perlu diperhatikan, yakni peran Komisi Pemilihan Umum
(KPU), partai politik, dan pemilih. “Terhadap KPU dan
partai politik, kami sebagai Ikatan Alumni Lemhannas RI
tidak dapat berbuat banyak, kami berharap KPU dapat
melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang
dan mampu bersikap netral. Sementara untuk partai
politik, dapat dewasa dalam merekrut pemimpin,” Agum
Gumelar menambahkan.
Menurut Agum, partai politik (parpol) saat ini banyak
yang mengusung calon yang populis tanpa melihat

kapasitas karena terjebak pemenangan pemilu saja.
“Parpol saat ini hanya berorientasi memenangkan pilkada,
baik itu tingkat dua maupun tingkat satu. Akan tetapi
lebih dewasa lagi bila parpol dapat berorientasi jauh ke
depan dalam memajukan calon pemimpin,” kata Agum.
“IKAL memiliki peran besar untuk mendewasakan
masyarakat dalam proses memilih pimpinan ke depan,
yakni yang aspiratif dan komunikatif serta mampu
menyikapi masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat
ini,” Agum melanjutkan. Agum melihat saat ini masyarakat
memiliki keinginan besar untuk memiliki pemimpin yang
tegas, namun tanpa kedewasaan dan pemahaman dalam
memilih calon yang tepat, keinginan tersebut dapat
menggiring pada pilihan pemimpin yang tidak kompeten.
Agum mengatakan, pemimpin yang tegas misalnya,
bukan yang berani memakai kekerasan, tapi pemimpin
yang tegas dalam koridor hukum.
Tantangan lainnya yang dihadapi Indonesia saat ini
adalah globalisasi. “Seluruh dunia tidak bisa menghindar
dari globalisasi yang berciri kompetitif. Pemerintah ke
depannya akan semakin berperan sebagai fasilitator,
regulator, dan pelayan masyarakat, untuk itu bangsa
ini membutuhkan pemimpin yang mampu menjadi
pemimpin pelayan masyarakat bukan yang arogan lagi,”
kata Agum. [EH/SP]

Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D

Guru Besar Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia
Alumni Lemhannas PPSA18 Tahun 2012

Disease of Tomorrow: Ancaman Ketahanan
Nasional, Regional, dan Global
Pada saat judul Disease of Tomorrow
saya sampaikan dalam pidato pengukuhan
Guru Besar saya di Universitas Indonesia
tahun 2010, tidak terpikirkan bahwa akan
terjadi infeksi penyakit baru yang disebabkan
oleh Middle East Corona Virus atau Mer-C di
Jeddah, Saudi dan Yordania tahun 2012.
Apa itu Disease of Tomorrow? Penyakit
infeksi yang mudah menular ke manusia tanpa
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diketahui sumber, waktu, lokasi geografis,
kelompok masyarakat yang akan tertular
karena penyebab penyakit ini telah beradaptasi
dengan lingkungannya tanpa diketahui/
disadari oleh manusia. Biasanya berupa
penyakit yang bersumber dari binatang/
manusia (disebut penyakit zoonosis, karena
dapat saling menulari) karena penyebab
penyakit ini menemukan host/inang lainnya

Suara Alumni
yang mirip dengan inang alamiahnya dan dapat berkembang
biak setelah beradaptasi. Penyakit tersebut diantaranya
adalah SARS, flu burung, dan flu babi. Masih banyak
penyakit zoonosis lainnya yang potensial menjadi Disease
of Tomorrow.
Pada saat itu saya membayangkan bahwa di masa
mendatang, karena begitu dekatnya dengan waktu kini,
maka saya sebut tomorrow, akan ada masalah-masalah
kesehatan baru yang terkait dengan penyakit zoonosis.
Hal ini terpikir karena saya melihat fenomena penyakit
SARS tahun 2002 mulai di China, Flu Burung H5N1 tahun
1997 di China dan tahun 2004 di Indonesia, dan Pandemi
Influenza H1N1 (yang sering disebut flu babi) tahun 2009
berawal di Meksiko dan telah menyebar ke seluruh dunia.
Ternyata inilah perang semesta terbesar di dunia yang
meruntuhkan ketahanan global, tidak melawan manusia
sebagai musuh yang harus diperangi dengan senjata
berat, tetapi melawan virus berupa makhluk hidup yang
ukurannya sangat kecil (micron), tidak bersenjata, dan
jumlahnya triliunan.
Semua penyakit infeksi yang ditularkan melalui pernapasan
ini menakutkan, karena dampaknya global dan menyerang
manusia, dan ternyata bersumber pada binatang di mana
lingkungannya mendukung. Masalah kesehatan ini tidak
bisa diselesaikan hanya oleh satu bidang ilmu atau satu
profesi saja. Konsep One Health yang menyatukan manusia,
hewan dan lingkungan untuk memahami, mencegah dan
menanggulangi penyakit ini menjadi penting. Diperlukan
beberapa ilmu pengetahuan, yaitu kedokteran, kesehatan
masyarakat, kedokteran hewan, dan lingkungan untuk bisa
mengurai masalah ini. Lebih bermasalahnya lagi, ternyata
sistem kesehatan berbagai negara runtuh terserang
penyakit ini karena ternyata kita semua tidak bisa dan tidak
biasa bekerja sama lintas profesi, lintas kementerian, dan
lintas disiplin. Maka penyakit ini melenggang tanpa bisa
dikendalikan dengan cepat. Di beberapa negara, termasuk
Indonesia virus flu burung, H1N1 pandemi sampai
sekarang masih beredar dan sebagian masih menyebabkan
korban manusia.

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan RI berkunjung ke Saudi pada
musim haji tahun 2013 untuk memastikan bahwa tidak
ada penyakit menular serius yang mengancam para
jemaah haji. Beliau mengatakan bahwa belum ada laporan
Mer-C beredar di Saudi. Saya bersyukur sekaligus was-was
karena tidak sedikit jemaah dari Timur Tengah dan penyakit
ini sudah beredar di Timur Tengah sejak 2012 dan telah
menyebabkan 96 orang mati sampai bulan Oktober 2013.
Para ahli kesehatan masyarakat, kedokteran, dan
kedokteran hewan, sampai sekarang belum bisa memahami
bagaimana penyakit Mer-C ini bisa muncul di Yordania
tanpa diketahui dan bisa menyebar cepat karena tidak
adanya imunitas pada manusia. Masih banyak lagi agen
penyakit berupa virus, bakteri, jamur dan lain-lain yang
ada di lingkungan, manusia dan hewan yang mampu
menulari manusia dan hewan. Dengan semakin terbatasnya
sumber protein hewani dan budaya memelihara hewan
peliharaan dan hewan langka, maka ancaman penyakit
disease of tomorrow ini akan semakin besar.
Gates Foundation di tahun 2013 ini meluncurkan
tawaran proposal untuk meneliti ancaman kesehatan yang
terkait dengan One Health (zoonosis). Menariknya, dari
literatur yang saya baca ternyata bakteri Mycobacterium bovis
penyebab tuberkulosis pada sapi juga ditemukan pada
manusia meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit dan
belum berbahaya. Mycobacterium tuberculosis penyebab
tuberkulosis pada manusia juga ditemukan pada sapi
dalam jumlah yang lebih besar. Kita perlu khawatir bila
daya adaptasi bakteri ini meningkat sehingga menimbulkan
keganasan infeksi pada host/inang yang bukan inangnya
selama ini, seperti kejadian flu burung dan flu babi. Hal
tersebut menjadi tantangan bagi Lemhannas RI untuk
dapat mempelajari dan mendalami ancaman nirmiliter
pada sistem ketahanan global dan merontokkan ketahanan
nasional Indonesia. [SP]

dr. Asjikin Iman, MHA

Sekretaris Badan PPSDM Kementerian Kesehatan

Indonesia Kekurangan Tenaga Kesehatan
“Tantangan terbesar dalam pelayanan kesehatan di Indonesia terletak pada koordinasi
antar instansi pemerintah, baik pusat maupun dengan daerah,” kata Sekretaris PPSDM
Kementerian Kesehatan RI, yang juga alumni PPRA Angkatan 46 dr. Asjikin Iman.
World Health Organization (WHO) menyebut Indonesia termasuk salah satu negara
yang memiliki kekurangan tenaga kesehatan paling serius. Hingga kini, Indonesia
menghadapi banyak tantangan dalam produksi tenaga kesehatan, antara lain penempatan
tenaga kesehatan dan pengembangan karier. Hal tersebut juga dipengaruhi perpindahan
tenaga kesehatan dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan atau dari fasilitas kesehatan
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milik pemerintah ke swasta. Pada 2013, kebutuhan dokter
di Indonesia hanya 36/100.000 penduduk, sedangkan
target tenaga dokter yang dibutuhkan mencapai 40 dokter
/100.000 penduduk. Saat ini, penyebaran tenaga kesehatan
banyak mengalami penumpukan di kota besar seperti
DKI Jakarta. Terdapat 9,510 puskesmas di Indonesia atau
sekitar 14,7% tidak mempunyai tenaga dokter. Selain itu,
16,76% puskesmas tidak mempunyai tenaga kesehatan
seperti dokter, bidan dan perawat. Memang dibutuhkan
keberanian yang besar, bagi petugas medis untuk mau

ditempatkan di daerah. “Bukan hal mudah menempatkan
tenaga medis di daerah, mereka juga dihadapkan dengan
apresiasi yang rendah,” kata dr. Asjikin.
Melihat keadaan tersebut, dr. Asjikin melihat perlunya
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Apalagi
dengan adanya otonomi daerah ini, perhatian terhadap
tenaga medis di daerah harus menjadi fokus pemerintah.
Banyak kematian yang bisa kita cegah dengan penyediaan
fasilitas kesehatan yang memadai di daerah,” tandas
Asjikin. [EH]

drg. Sri Wahyuni Pujiastuti, MM
Tenaga Pengajar Bidang Kependudukan
Ketua KORPRI Lemhannas RI

Sikap Ikhlas dan Mencintai Pekerjaan
sebagai Kunci Meningkatkan Etos Kerja
Jabatan adalah amanah
sekaligus tanggung jawab
yang harus ditunaikan dengan
sebaik-baiknya. Diperlukan
semangat tinggi untuk
mencapai kesuksesan, termasuk
sikap ikhlas dan mencintai
pekerjaan. Prinsip tersebut
hingga saat ini masih dipegang
teguh oleh drg. Sri Wahyuni
Pujiastuti, MM, Tenaga Pengajar
Bidang Kependudukan sekaligus Ketua Korpri Lemhannas
RI periode 2012-2017. Dari rasa ikhlas dan cinta pekerjaan,
tumbuh berbagai ide segar dan inovasi yang ingin
direalisasikan untuk kemajuan Lemhannas RI.
Dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Korpri
Lemhannas RI, ia berharap sikap kerja amanah dan totalitas
dapat tumbuh di antara pegawai Lemhannas RI, untuk
menghasilkan karya dan pengabdian terbaik. Menurutnya,
membangun mental mencintai pekerjaan dan bekerja
secara ikhlas memang bukan perkara mudah dan instan.
Diperlukan berbagai cara untuk bisa membangun paradigma
positif dalam bekerja.
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“Developing others (mengembangkan orang lain)
adalah salah satu cara yang dapat dilakukan dalam hubungan pekerjaan,” kata Sri Wahyuni. Atasan bisa menginspirasi para pegawai lain dengan menjadikan mereka
sebagai rekan kerja yang saling membutuhkan. Hubungan timbal-balik yang positif dalam tugas pekerjaan akan
mampu memberikan semangat tersendiri. Dari tugas yang
secara ikhlas dikerjakan, maka hasilnya pun akan terlihat
lebih baik dan segala proses berjalan lebih alami.
Kesempatan peringatan hari ulang tahun Korpri
ke-47, pada tanggal 27 November 2013 lalu, dijadikan
momentum untuk menyegarkan kembali makna ikhlas
dan mencintai pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Untuk
itu, Korpri memfasilitasinya dengan menyelenggarakan
seminar motivasi gratis bagi seluruh anggota Lemhannas RI.
Seminar motivasi tersebut juga merupakan bentuk refreshing
(penyegaran) bagi para pegawai di tengah tuntutan
pekerjaan yang meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu,
melalui seminar tersebut diharapkan akan tumbuh kecintaan
kepada pekerjaan, target-target positif, serta usaha yang
lebih besar untuk mencapai kesuksesan di masa
mendatang. [AS]

Resensi Buku
Resensi Buku
Judul
Penyunting
Penerbit
Tahun Terbit
Tebal

:
:
:
:
:

Mengabdi di Negeri Pelangi
Budi Suwarna
Penerbit Buku Kompas
2013
x, 238 hlm.

Relawan Pengajar Muda
Indonesia Mengajar :
Mengawal Pendidikan di Daerah
Terpencil
Buku Mengabdi di Negeri Pelangi merupakan kumpulan
tulisan yang berisikan cuplikan pengalaman relawan guru
Indonesia Mengajar selama setahun mereka bertugas. Sebagian
pengajar Muda itu kemudian menuliskan cuplikan pengalaman
mereka yang kaya di dalam buku kompilasi ini. Tulisan-tulisan
Pengajar Muda Indonesia Mengajar dalam buku ini menggiring
kita untuk melihat kehidupan di desa-desa terpencil yang
seringkali luput dari jangkauan kesadaran kita karena silau oleh
kemegahan dan keagungan kota besar.
Gerakan Indonesia Mengajar berasal dari inisiatif Prof.
Anies Baswedan, yang saat ini menjabat sebagai Rektor
Universitas Paramadina. Indonesia Mengajar membantu mengisi
kekurangan guru sekolah dasar, khususnya di daerah terpencil
dengan mengirimkan lulusan terbaik Perguruan Tinggi di
Indonesia yang telah dididik intensif untuk menguasai kapasitas
kepengajaran dan kepemimpinan untuk bekerja sebagai guru
selama satu tahun.
Para sarjana berprestasi dari berbagai universitas terbaik
yang menjadi relawan, ditempatkan selama satu tahun penuh
di daerah terpencil. Selama mengabdi sebagai Pengajar Muda
untuk mengajar di tingkat sekolah dasar, mereka menyaksikan
setumpuk persoalan yang dialami warga di daerah terpencil
mulai dari kemiskinan, minimnya kesadaran akan pendidikan,
minimnya fasilitas pendidikan, parahnya infrastruktur, dan
trauma pasca konflik.
Seperti yang dikisahkan oleh Agus Rachmanto, Pengajar
Muda Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menceritakan tentang
keberagaman yang ada di Pulau Rupat, Bengkalis. Di pulau yang
minoritas Muslim ini, digelar secara rutin Musabaqah Tilawatil
Quran yang terkadang penyelenggaraannya juga banyak
melibatkan warga non-Muslim.
Kisah trauma pasca konflik diceritakan cukup menarik oleh
Ayu Kartika Dewi, Pengajar Muda lulusan Universitas Airlangga.
Berdasarkan pengalaman selama mengajar di SD Papaloang,
Halmahera Selatan, Ayu mengisahkan bagaimana usaha-usaha
yang ia lakukan untuk mengganti imajinasi konflik anak-anak
Papalong menjadi imajinasi masa depan yang lebih baik.
Bayu Adi Persada alumnus Institut Teknologi Bandung
yang menjadi Pengajar Muda di Bibinoi, Pulau Bacan, Halmahera
Selatan ini mengisahkan tentang bagaimana daerah pasca

konflik menata kembali tenunan toleransi yang pernah terkoyak.
Saat ini, perbedaan yang ada menjadi mozaik yang membentuk
persaudaraan.
SD Bantan Air, Bengkalis Riau, menurut Fatia Qanitat,
alumnus Universitas Padjajaran adalah semacam miniatur
masyarakat yang multi kultur. Perbedaan tidak selalu mudah
untuk diterima. Untuk menciptakan rasa nyaman, perbauran dan
rasa saling menghargai menjadi syarat utama. Untuk itu, Fatia
memprakarsai pementasan drama Batu Menangis, cerita legenda
Kalimantan Barat bagi . Pada pementasan ini terjalin kerja sama,
saling berbaur dan menghargai perbedaan yang ada.
Namun demikian, hidup dan mengajar di desa terpencil
tidak semata berisi masalah. Kita bisa menjumpai hal-hal yang
membuat kita tersenyum seperti yang terekam dalam buku
ini. Ada pula tulisan yang membuat kita bersikap lebih optimis
terhadap masa depan masyarakat di desa terpencil.
Masih banyak kisah-kisah menarik lainnya yang bisa
kita temui di dalam buku ini. Banyak pengalaman yang akan
menginspirasi para pembaca akan kondisi dan keragaman
masyarakat dan budaya, juga berbagai fenomena di masyarakat
khususnya terkait dengan masalah pendidikan.
Sesuai dengan Visi Indonesia Mengajar yaitu diinspirasi
oleh janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
Indonesia dipenuhi oleh anak muda yang tulus mengabdi
menjadi guru selama waktu tertentu di daerah, menularkan
optimisme, menebar inspirasi dan menjadi jendela kemajuan
di tingkat akar rumput. Pada saat bersamaan, anak-anak muda
itu belajar untuk peka dan peduli pada realitas kehidupan
bangsanya.
Kehadiran dan kehidupan anak-anak muda itu di sekolah,
desa dan keluarga baru mereka di pelosok Nusantara akan
merajut tenun kebangsaan yang lebih kokoh. Kelak, Indonesia
akan dipenuhi pemimpin baru yang memiliki kompetensi kelas
dunia dengan pemahaman akar rumput. Para pemimpin itu
lahir dari anak-anak muda terbaik pada generasinya yang diberi
kesempatan untuk hidup, tinggal, bekerja, dan berinteraksi di
dunia pendidikan bersama rakyat di segala penjuru, termasuk di
daerah terpencil. [AS]
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Rumah Cemara,
Live and Let Live
Didirikan pada tahun 2003 oleh lima orang yang
memiliki satu visi bahwa perubahan di masyarakat juga
harus dimulai dari komunitas mantan pengguna obatobatan. Kelima orang itu adalah Deradjat Ginandjar
Koesmajadi, Ikbal Rahman, Hartanto, M.K., Patrianto
Handoyo, dan Darwis. Redaksi Majalah Swantara
berkesempatan bertemu dengan dua pendiri serta para
pengurus Rumah Cemara di Bandung, yakni Deradjat
Ginandjar Koesmajadi dan Hartanto (8/11).
“Kita sadar, bahwa HIV/AIDS adalah isu serius di
Indonesia, terutama untuk pengguna obat-obatan
terlarang dengan jarum suntik. Di sini kami memfokuskan
pada dua kelompok, yakni pengguna obat-obatan dan
orang yang hidup dengan
HIV/AIDS,” kata Hartanto.
Kemudian
pada
Maret 2003, Rumah
Cemara membentuk
divisi khusus yang
dinamakan Bandung
Plus Support, untuk
menyediakan
pelayanan
bagi
ODHA yang berasal
dari beragam latar
belakang, melalui
p e n d e k a t a n
individual maupun
kelompok.
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“Sebagai mantan pencandu narkoba dan ODHA,
yang dibutuhkan adalah dukungan masyarakat. Tapi yang
sering dihadapi adalah sikap diskriminatif,” kata Hartanto,
salah seorang pendiri Rumah Cemara. Dirinya dan
empat pendiri Rumah Cemara lainnya merasa senasib.
“Yang kami butuhkan waktu itu untuk recovery adalah
dukungan. Banyak dari kami yang kehilangan dukungan
dari keluarga. Dulu saya pernah memakai obat-obatan
terlarang, tapi ketika saya ingin berhenti, masalah utama
yang kami hadapi adalah terbentur dana. Kami tidak ingin
hal tersebut terjadi pada orang lain juga,” tutur Hartanto.
Bukan Tim Sepak Bola Biasa
Satu yang bisa menyatukan mereka adalah sepak
bola. “Ide gila dan semangat soal bola ya dari Ginan ini,”
ujar Hartanto. Sepak bola di mata para pemuda ini bukan
sekadar menggiring bola bundar sambil berkeringat saja.
“Kami dulu punya kebiasaan mengadakan pertandingan
persahabatan. Sesuai kebiasaan kampung sini, tim yang
kalah biasanya ‘ngejamu’ tim yang menang,” tutur Ginan.
“Dari sana, kami mengajak tim lawan ke Rumah Cemara,
lalu kami diskusi soal stigma-stigma negatif masyarakat
ODHA juga penyalahgunaan obat-obatan,” lanjut Ginan.
“Kita nggak tau cara ini efektif atau nggak, tapi patokan
kami tim lawan mau atau nggak balik lagi ke Rumah
Cemara, dan ternyata mereka tertarik datang dan tanding
melawan kami lagi,” kenang Ginan. Selama sepuluh tahun
cara itu terus berjalan seperti yang tertulis di dinding
Rumah Cemara Live and Let Live, 10 Years of Existence.
Sepuluh tahun berselang, kini Rumah Cemara telah
berhasil merangkul 6.000 orang keluarga dekat yang kami
anggap bisa support penyembuhan. “Kami merangkul
siapa saja yang potensial untuk pencegahan dan support
bagi para pengguna yang ingin sembuh,” kata Kishi, salah
satu pengurus Rumah Cemara.
“Sebutan pahlawan sangat jauh dibanding
kami, kami tidak mempermasalahkan
pahlawan atau nggak, tapi kami
berpikir
bagaimana
caranya
supaya bermanfaat bagi orang
lain,” tutur Hartanto.
Bekerja
di tempat ini memang tidak bisa
diharapkan untuk kaya, banyak keluarga
volunteer termasuk keluarga Taufik salah
satu mantan volunteer Rumah Cemara. “Dulu kami
memulai Rumah Cemara dari ide yang sangat sederhana
dan ala kadarnya. Ada yang tugas bawa piring dari rumah,
televisi, kursi. Kami berlima dulu sering ribut tapi kami
tetap kompak, ada kalanya salah satu di antara kami putus
asa, saat seperti itu yang lain menyemangati,” kata Ginan
mengenang persitiwa sepuluh tahun yang lalu bersama
pendiri Rumah Cemara. “Waktu awal mula berdiri, kami
hanya mendapat upah 300-ribu per bulan, itu harus cukup

Sosok
untuk transportasi dan sebagainya,”
Rumah Cemara sendiri adalah suatu lembaga nirlaba
yang didirikan oleh orang-orang yang tadinya pecandu
narkoba dan bahkan penderita HIV/AIDS. Sebagai mantan
pecandu narkoba dan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS)
mereka banyak menerima sanksi social dari masyarakat
sekitar dan bahkan dari keluarga dekat. Kondisi ini
mendorong mereka untuk mendirikan Rumah Cemara,
rumah untuk mereka yang “tersisihkan” dari rumah.
Dengan semangat saling menolong sesama penderita dan
semangat untuk menyelamatkan orang lain dari ancaman
Narkoba dan HIV/AIDS mereka tak pedulikan pendapat
minor orang lain.
Pernah suatu kali Ginan berjalan kaki dari Bandung
ke Jakarta untuk mengumpulkan dana mengikuti
pertandingan World Cup Homeless 2011 di Perancis.
“Bukan apa-apa sih, saya dulu melakukan itu karena
marah, karena tidak ada yang mendukung kami untuk
mengikuti kompetisi internasional. Jalan ini sebagai nazar
dari saya karena akhirnya ada yang mau memberikan kami
sponsor untuk ikut pertandingan ,” kata pria yang akrab
dipanggil Ginan tersebut.
“Saya pikir mereka orang gila, mau bermain sepak
bola sampai 24 jam tanpa berhenti, sebagai bukti mereka
tetap semangat seperti orang sehat lainnya,” tutur Taufik,
salah satu pria yang dulu pernah menjadi voluntir di
Rumah Cemara.
Maju Belum Tentu Anggaran Besar
“Belum lama saya diundang dalam
Asia Afrika, mereka menanyakan bagaimana
pemerintah terhadap ODHA dan rehabilitasi
narkoba saat kondisi ekonomi negara yang
sekali rasanya, karena majunya
ekonomi suatu negara bukan berarti
dukungan yang diberikan besar,”
tutur Ginan. Indonesia kini menempati
negara kedua dengan pertumbuhan
ekonomi terbaik setelah China,
namun anggaran penanganan untuk
rehabilitasi pengguna narkoba dan
penanganan HIV-AIDS diakui Ginan masih
terbilang minim bila dibandingkan
dengan negara tetangga di ASEAN.
Berdasarkan data dari Kementerian
Kesehatan, pada 2012 ditemukan kasus
HIV sebanyak 21.511 orang dan AIDS
sebanyak 5.686 orang. Berdasarkan
presentase kasus AIDS menurut faktor
risiko pada 1987 hingga Desember,
secara komulatif, faktor risiko penularan
HIV terbanyak pada heteroseksual (58,7

konferensi
dukungan
pengguna
baik. Miris

persen); Injecting drug users (IDU) sebanyak 17,5 persen;
penularan perinatal 2,7 persen dan homoseksual sebanyak
2,3 persen.
Salah satu tantangan penanggulangan HIV-AIDS
adalah peningkatan pengetahuan anak sekolah dan
remaja tentang HIV-AIDS. Pasalnya, berdasarkan hasil
riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2010 yang dilaksanakan
Kemenks menunjukkan masih rendahnya pengetahuan
komprehensif tentang HIV-AIDS pada penduduk usia 15
sampai 24 tahun, yakni 11,4 persen.
Anak dari Rumah Cemara mewakili Indonesia dalam
World Cup Homeless 2011. Menurut Ginan sebagai Kapten
Tim, tim sepakbola dari Rumah Cemara merupakan
satu-satunya tim yang mewakili Indonesia dalam ajang
International World Cup Homeless 2011 di Paris, Prancis
pada Agustus 2011. Ginan berjalan kaki dari Bandung
ke Jakarta di awal Agustus 2011 selama tiga hari. Dan
hasilnya, tim Rumah Cemara yg mewakili Indonesia
berhasil menduduki posisi ke-6, Best New Comer dan Ginan
Koesmayadi terpilih menjadi Best Player.
“Saya berjalan kaki karena Nazar, akhirnya kegiatan
itu mendapat sponsor. Saya agak marah, kesal, kenapa sih
kegiatan ini susah sekali mendapat sponsor?” tutur pria
berusia 31 tahun itu.
Sepak bola adalah salah satu terobosan kampanye
HIV-AIDS yang dilakukan Rumah Cemara sejak 2009. Bagi
Rumah Cemara, sepak bola menjadi jembatan untuk
bertemu banyak orang, menyampaikan informasi tentang
HIV-AIDS sekaligus melunturkan stigma dan diskriminasi.
[EH/SP/SY]
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VETERAN
pahlawan yang tersisa
Dalam peperangan hanya ada satu pilihan bagi kita. Kita harus menang, karena kekalahan akan membawa malapetaka
lebih besar daripada perang itu sendiri. - Ernest Hemingway

Minggu pagi, 17 Agustus 2013,
pecah perang dan desing peluru
perebutan Irian Barat dan Timor
Timur masih membayang di benak
Sersan Mayor (Purn) Ayun Sumantri.
Ia, bersama kelima veteran lainnya
datang dari Kodamar ke Taman
Makam Pahlawan Kalibata di Selatan
Jakarta.
Berlima mereka menumpangi
mobil Kijang kotak tua tahun 80-an,
parkir di ujung jalan, mereka harus
berjalan jauh, membuat siapa saja
berkeringat. Tegap gagah membawa
undangan upacara melewati padatnya
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kendaraan para pejabat VIP. “Ah,
biasa jalan seperti ini,” tutur Dadang
Oemarsyah.
“Tuhan menakdirkan Indonesia
merdeka, makanya waktu itu kami
tetap yakin untuk berjuang,” tutur
Ayun sembari menyalami siapa
saja yang ia lewati. “Sebelum ayam
berkokok, harus jatuh ke tangan
Indonesia,” tutur Ayun sambil
menirukan pidato Bung Karno di
tahun saat diserukannya Perebutan
Irian Barat dalam Operasi Trikora.
“Tapi yang mengecewakan
mah para koruptor itu yah. zaman

sekarang sangat berbeda dengan
zaman dahulu. Dulu kami berjuang
untuk NKRI, kami mengikuti Panglima
Besar Soedirman yang tidur beralas
tikar,” kata Ayun menyelesaikan
kalimatnya.
“Kawan-kawan kami banyak
yang stres saat mendengar TimorTimur lepas dari Indonesia, sedih hati
kami, padahal kami selalu ingat pesan
Bung Karno ‘Sejengkal tanah pun
jangan lepas dari Indonesia, untuk
anak-cucu kita”, ucapnya sambil
mengingat potongan pidato puluhan
tahun lalu.

Sosok
Dari rumahnya di atas lahan
negara di Jakarta Utara, Jopie
Siwalette eksentrik naik sepeda
onthel. Dengan kacamata berbalut
selotip, ia bercerita kepada kami,
masih sanggup naik sepeda. “Sepuluh
anak saya punya,” ucap Jopie sambil
tertawa pada kami. Ia juga berjuang
saat Operasi Dwikora, Trikora, dan
Seroja.
Siang itu, Ayun, Dadang, dan
Jopie usai upacara yang dipimpin
Presiden RI, menuju ke makam kawan
mereka, mengingat masa perjuangan
lampau. “Kepingin sih berfoto dengan
Presiden, tapi lokasi ziarah kami
di sini, beda tempat dengan Pak
Presiden,” kata Ayun sambil tertawa.
Maka atas jasa para veteran,
Indonesia memberikan penghargaan
Dana Kehormatan, semangat Ayun
melanjutkan “Sekarang Alhamdulillah,
setelah diperjuangkan kami ada
‘dahor’, 250 ribu per bulan.” [EH/SP/SY]
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Serambi Monas

Bentang Waktu
Oleh : Maghoni

Kabag Protokol & Dokumentasi Rohumas Settama Lemhannas RI
“Banyak diantara manusia yang sibuk mencari cara mencapai keinginannya, namun kurang pandai memaknai waktu, dan
sedikit sekali yang memikirkan bagaimana mengisinya untuk sampai ke Arz-Nya”.
Di satu penghujung pagi, sebelum menutup dan
menyampaikan amanatnya pada pesantrian kilat remaja dan
pemula, Sang Guru mencoba berdialog dengan para santrinya
mengenai tema “Bentang waktu dalam kehidupan”,…
memberi percakapan sebagai berikut : ”Anak-anakku para
Santriwan-Santriwati yang Bapak cintai dan banggakan,
sebelum menutup kegiatan pesantrian ini, ada beberapa
hal yang ingin Bapak tanyakan“. Menurut kalian,… Halhal apa saja yang terkait erat dengan Kehidupan dan Alam
semesta? Salah seorang santri dari baris tengah, mengangkat
tangannya dan mencoba menjawab. “ Saya, Pak…menurut
saya hal yang terkait dengan Kehidupan dan Alam semesta,…
adalah Tuhan. karena Tuhan adalah Sang pencipta Alam
semesta dan yang memberi kehidupan.
Sang Guru manggut-manggut puas atas jawaban
muridnya tersebut. ”Bagus” sambut Sang Guru memberi
appresiasi. Lalu apa lagi Anak-anak?. Dari baris depan seorang
Santriwati juga mengangkat tangan, sambil berkata, Saya Pak,
setelah dipersilakan, lalu ia menjawab : “ Menurut pendapat
saya, Memahami sejatinya kehidupan Pak, yaitu hubungan
kita sebagai hamba dengan Tuhan.” Guru menyimak
jawabannya dan lalu berkata :” Jawabanmu juga sama
bagusnya” Kemudian apa lagi ya? Santri yang berdiri persis
di depan Guru menjawab : “ Hidup berkaitan dengan waktu,
berhubungan dengan peran dan terkait erat dengan tujuan.
dan dalam pemahaman yang lebih luas,… Hidup sejatinya
adalah untuk mengabdi kepada Tuhan, terkait dengan alam
semesta, kehidupan kita harus punya manfaat, dan oleh
karena dibatasi waktu, maka hidup haruslah direncanakan”
demikian Guru, jawaban saya.
Menyimak dan mendengar jawaban-jawaban dari para
Santrinya, Sang Guru bisa bernafas lega, sambil menunduk
syukur,…matanya berkaca-kaca. Dalam hati Sang Guru
berkata, Ya Tuhanku,…sungguh aku bangga dan bersyukur
hanya kepadaMu. Sekiranya Engkau kabulkan aku berdo’a :
Jadikanlah mereka Hamba-hambaMu, sebagai manusia yang
berguna. yang tahu menggunakan waktunya semata-mata
untuk mencari RidhoMu.
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Dari penggalan cerita di atas, dapat dipetik satu hiqmah
bahwa : Memahami segala sesuatu, apalagi berkaitan dengan
“Sejatinya Kehidupan, harus dimulai sejak dini atau dari masa
anak-anak, karena pada usia seperti ini mereka akan lebih
mudah menangkap, mencerna serta mengingatnya hingga
dewasa kelak. Selain itu pula, bahwa memahami sesuatu
memang merupakan pekerjaan awal sekaligus sebagai
syarat utama sebelum melakukan kegiatan yang lebih besar
dan kompleks pada masa selanjutnya. Seseorang yang
sudah kuat pemahamannya terhadap segala sesuatu dan
mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, umumnya akan
lebih bijaksana di dalam setiap tindakan. karena faham betul
bahwa setiap yang apa yang dilakukan akan memberi arti
tersendiri bagi setiap sisi kehidupan.
Bentang waktu yang tersedia dari satu periode
kehidupan merupakan satu kesempatan emas yang tidak
akan terulang kedua kali, karena memang kehidupan di dunia
ini hanya berlangsung satu kali. Di Negeri kita, kesempatan
menorehkan tinta emas pada bentangan waktu seperti
demikian, kiranya telah dicontohkan oleh Para Pendiri
bangsa, Para Pahlawan kusuma bangsa dan para Tokoh
nasional lainnya yang berjuang keras membela kepentingan
bersama, tanpa pamrih, rela berkorban demi kepentingan
bangsa dan negara, yang kesemuanya itu tentu dilandasi
oleh adanya satu pemahaman, keyakinan terhadap satu
kebenaran, rasa percaya diri dan ketulusan untuk berbhakti.
Pertanyaannya kepada kita, masih terpatrikah nilai-nilai dan
semangat kepahlawanan itu di hati kita masing-masing?
Bentang waktu dan Nilai tambah
Pemaknaan terhadap bentang waktu sebagaimana
dicontohkan melalui sebuah perjuangan yang tulus,
sangat diperlukan di lingkungan kerja yang mengemban
beban tuntutan produktifitas yang tinggi, karena berperan
didalam mengakselerasi peningkatan hasil kinerja. setiap
pengawak kegiatan harus tahu memaknai apa yang dia
sedang kerjakan? untuk apa dia bekerja? dan bagaimana
pengaruhnya terhadap kesisteman dalam organisasi?.

Serambi Monas
Sehingga jelas batasan-batasannya, terukur dan berdaya
guna. kemampuan berinovasi dari masing-masing anggota
sesuai level kemampuannya akan berpengaruh terhadap
munculnya nilai tambah, yang secara psikologis dapat
meningkatkan rasa percaya diri. dan dengan rasa percaya diri
akan mampu memberikan kontribusi serta dukungan penuh
bagi terealisasinya peningkatan kemampuan organisasi.
Sebagai Lembaga Pemerintah yang mengemban
Missi Pendidikan, Pengkajian dan Pemantapan Nilai-nilai
kebangsaan, Lemhannas RI diharapkan mampu tampil
sejajar dengan Institusi lainnya yang berkelas dunia, oleh
karena itu dukungan penuh dari segenap Anggota sangat
diharapkan, Etos kerja yang baik sangat dibutuhkan. dan
untuk menjadikan Lemhannas RI ke taraf yang lebih maju,
tidak bisa hanya disikapi dengan kegiatan yang bersifat
rutin saja, atau sekedar menetapi wajib, apalagi sambil lalu,
karena dalam dinamika pekerjaan, bukan lamanya waktu
kerja yang diutamakan, akan tetapi seberapa efektif kinerja
yang dihasilkan. Kemampuan tiap-tiap pengawak senantiasa
perlu terus, diasah dan ditingkatkan dengan cara melatih
daya pikir serta daya nalar yang sehat, mampu berinovasi,
meningkatkan kemampuan dalam menuangkan gagasan
dengan cara mengisi waktu dan kegiatan-kegiatan lain yang
bisa membangun expertisme.
Untuk menjadi maju tentu kita sepakat bahwa nilai
tambah merupakan keunggulan kompetitif yang harus
diciptakan. Setiap orang, boleh saja menjadi maju dalam
usaha ataupun karirnya, oleh karena orang tersebut memang
mampu mengeksplor serta merefleksikan kelebihan yang
ada, dari dalam dirinya. menjadi sebuah keunggulan
kompetitif. Jika kita tidak adaptif dengan lingkungan, maka
bisa jadi lingkungan akan membelenggu kita untuk selalu
terjebak pada sebuah rutinitas, tidak kreatif dan berinofasi.
Tentu kita tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu untuk hal
yang percuma, yang tidak memberi nilai tambah. Agar paling
tidak didalam bentang waktu kehidupan kita ada catatan
amal kebaikan yang bisa dikontribusikan demi kemajuan
Lembaga.
Falsafah Waktu & Pemaknaannya
Peringatan mengenai penggunaan waktu sudah
berlangsung sejak manusia berperadaban, tepatnya pada
saat Firman-firman Tuhan mulai dicitrakan dan diturunkan
melalui Rasul-Rasulnya. seperti yang tertera pada QS.103
Ayat 3, yang artinya : “Demi masa, sesungguhnya manusia
itu benar-benar berada dalam kerugian , kecuali orang-orang
yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihatnasihat, supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati
supaya menetapi kesabaran”.
Konon bahwa sejak ditiupkannya roch ke dalam rahim
seorang Ibu, yaitu pada usia kandungan sekitar 4 bulan. maka
sesungguhnya kontrak kehidupan dengan Sang Pencipta
telah dimulai, disana tertulis antara lain bahwa kita akan lahir
kapan?, berapa lama hidup?, akan memerankan apa?, dan
sampai kapan batas waktu kita hidup dan lalu mati? sudah
tertentu di lembar kontrak kehidupan tersebut. Artinya

bahwa semua ada limit bentang waktu yang harus disikapi
secara bijak.
Berkaitan dengan waktu pula, sejak lama Kaum Oriental
sudah mengatakan bahwa “waktu adalah uang” arti luasnya
bahwa kalau kita ingin mendapatkan dunia, maka gunakanlah
waktumu sebaik-baiknya. bahkan Rasul sendiri pernah
bersabda : “Sebaik-baiknya manusia apabila diberi umur
panjang maka ia gunakan seluruh waktunya untuk kegiatan
yang bermanfaat bagi sesama atau orang lain. akan tetapi
dengan masih adanya ungkapan yang menyatakan bahwa :
“Banyak diantara manusia yang sibuk mencari cara mencapai
keinginannya, namun kurang pandai memaknai waktu, dan
sedikit sekali yang memikirkan bagaimana mengisinya untuk
sampai ke ArzNya.”(Ghibran:‘29), mengindikasikan sekaligus
mengingatkan kembali bahwa sebenarnya orientasi hidup
kita pada umumnya masih belum fokus pada sejatinya
kehidupan.
Untuk itu, selagi masih ada peluang berkontribusi,
dengan berbekal pemahaman mengenai pentingnya
memaknai bentang waktu, mari kita tekadkan semangat
untuk mengisi waktu, berfikir lebih cerdas, bekerja lebih
keras, demi peningkatan Postur Lembaga yang kita cintai
bersama, agar mampu merespons dinamika perkembangan
lingkungan strategis yang dapat melemahkan sendi-sendi
ketahanan nasional kita. Percayalah bahwa perjuangan di
dalam mengisi bentang waktu tidak akan sia-sia. Meski bukan
kita yang merasakan manfaatnya, namun generasi berikutnya
tentu akan berkata, bahwa semua ini adalah rintisan para
pendahulunya. Oleh karena itu, alangkah sayangnya apabila
didalam sisa masa pengabdian kita, tidak ada andil bagi
terwujudnya Lembaga menuju Kesetaraan Predikat Dunia.
Sebagai penutup, tulisan ini saya akhiri dengan menyitir
ungkapan Seorang Sufi, sebagai berikut : “Hanya Orang yang
bijak yang bisa menggunakan waktunya untuk beramal sholeh
dan berdzikir mengingat Tuhannya”.
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Gallery

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. menjadi
narasumber dalam Dialog Kebangsaan LPP RRI Banda Aceh, kerja sama dengan
Lemhannas RI, di Kapal Tsunami PLTD Apung Banda Aceh, Kamis (6/9).

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., menerima Bpk.
Emil Salim dan Staf di Ruang Kerja Gubernur Lemhannas RI, Kamis (19/9).

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., didampingi para
Pejabat Lemhannas RI menerima audiensi Tim kerja kajian Sistim ketatanegaraan
Indonesia Setjen MPR RI di Ruang Rapat Pimpinan, Rabu (26/9).

Kegiatan Peserta Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Anggota Partai Politik
peserta Pemilu Tahun 2014 Angkatan I Tahun 2013 di ruang Diskusi Gd. Panca
Gatra Lt. II, Kamis (29/10).

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dan Ketua Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI) Prof. Dr. Menaldi Rasmin, Sp.P menandatangani
MoU Lemhannas RI dengan Konsul Kedokteran Indonesia di Gd. Asta Gatra Lt. IV
Lemhannas RI, Kamis (31/10).

Pemotongan Hewan Qurban pada peringatan Hari Raya Idul Adha 1434 H di
Halaman Parkir Timur Lemhannas RI, Kamis (17/10).
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Gallery

Talk Show TVRI dengan narasumber Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi
Susilo Soepandji, D.E.A., Yenny Wahid dan Adhyaksa Dault pada acara Dialog
Aktual dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di Studio 6 TVRI Jakarta,
Senin (28/10).

Foto bersama pada Kegiatan Dialog Kebangsaan Gubernur Lemhannas RI dengan
tokoh masyarakat, tokoh agaman, tokoh adat, dan tokoh daerah di Kodam IV/
Diponegoro Semarang, Jawa Tengah (8/10).

Talk Show Metro TV dengan narasumber Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi
Susilo Soepandji, D.E.A. dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr. Meutia
Farida Hatta Swasono pada Acara Public Corner dengan tema “Bangsa Ini Butuh
Pahlawan” di Studio Metro TV Kedoya Jakarta Barat, Senin (11/11).

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Lemhannas RI dengan PT.
Garuda Indonesia di Gd. Asta Gatra Lt. IV Timur, Jumat (15/11).

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. menyematkan
tanda peserta kepada Perwakilan Peserta Pelatihan Ketahanan Nasional untuk
Pemuda Tahun 2013 dengan Tema “Pengembangan Kepemimpinan untuk
Membangun Pemuda yang Berkarakter dan Berdaya Saing” di Gd. Dwiwarna
Purwa Lt. I Lemhannas RI, Senin (25/11).

Dialog Kebangsaan Lemhannas RI bersama anggota Partai Politik peserta Pemilu
2014 yang disiarkan langsung oleh LPP-RRI Pro 3 di Auditorium Mini Lemhannas
RI, Kamis (5/12).
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Agenda

Jadwal Program
Kegiatan Penting Lemhannas RI
Rencana Kegiatan Deputi Bidang Pendidikan Pim. TK
Nasional Bulan Januari s.d Maret Tahun 2014
1.
2.

Bulan Januari 2014 Konsolidasi Tajar, Taji dan Taprof
Bulan Pebruari 2014 Pembukaan Pendidikan Program
Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LI
3. Bulan Pebruari 2014 Direktif Pengenalan Obyek
Strategis (POS)
4. Bulan Pebruari 2014 Direktif Studi Strategis Dalam
Negeri (SSDN) PPRA LI
5. Bulan Pebruari 2014 Direktif Badan Konsultan Seminar
PPRA LI
6. Bulan Pebruari 2014 Direktif Olah Sismenas (OS) PPRA LI
7. Bulan Maret 2014 Tutorian PPRA LI
8. Bulan Maret 2014 Direktif Studi Strategis Luar Negeri
(SSLN)
9. Bulan Maret 2014 Direktif Budaya Lokal PPRA LI
10. Bulan Maret 2014 Out Bound PPRA LI.
Rencana Bulanan Kegiatan
Deputi Bidang Pengkajian Strategik TA.2014

8.

Kajian Desk Study (10): Bulan Februari s.d Maret (Bid.
Hankam)

9.

Kajian Berlanjut: Bulan Maret (Bid. Politik)

10. Obs. Pra kajian bid. Pol: Bulan Maret (Bid. Politik)
11. Obs. Pra kajian bid. Tannas: Bulan Maret (Bid. Politik)
12. Obs. Pra kajian bid. Ideologi: Bulan Maret (Bid. Politik)
13. Quick Respon: Bulan Maret (Bid. Ekonomi)
14. Kajian Berlanjut: Bulan Maret (Bid. Ekonomi)
15. Obs. Pra kajian bid. Ek (Bid. Ekonomi)
16. Obs. Pra kajian bid. SKA: Bulan Maret (Bid. Ekonomi)
17. Obs. Pra kajian bid. Iptek: Bulan Maret (Bid. Sosbud)
18. Kajian Berlanjut: Bulan Maret (Bid. Hankam)
19. Obs. Pra kajian bid. Hankam (Bid. Hankam)
20. Obs. Pra kajian bid. Huk & Ham: Bulan Maret (Bid.
Hankam)
21. Obs. Pra kajian bid. Strategi: Bulan Maret (Bid.
Internasional).
Rencana Kegiatan Deputi Pemantapan Nilai-nilai
Kebangsaan Bulan Januari s.d Maret Tahun 2014

1.

Kajian Aktual 1: Bulan Januari s.d Maret (Bid.
Internasional)

2.

Kajian Aktual 2: Bulan Januari s.d Maret (Bid.
Internasional)

3.

Kajian Berlanjut: Bulan Januari s.d Maret (Bid.
Internasional)

4.

Kajian Aktual 1: Bulan Februari s.d Maret (Bid. Politik)

3.
4.

5.

Kajian Aktual 1: Bulan Februari
Ekonomi)

5.

Kajian Aktual 1: Bulan Februari s.d Maret (Bid.Sosbud)

7.

Kajian Aktual 1: Kajian Aktual 1: Bulan Februari s.d
Maret (Bid.Hankam)
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s.d Maret (Bid.

6.
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1.

6.

Januari s.d Maret Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
di Jambi
Januari s.d Maret Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
di Kalimantan Timur
Januari s.d Maret TOT Dosen dan Guru di Lampung
Januari s.d Maret Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
di Pekanbaru Riau
Januari s.d Maret Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
di Sumatera Selatan
Januari s.d Maret Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
di Sulawesi Selatan.
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