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Salam Ketahanan Nasional

L

emhannas RI mengemban peran
dan fungsi dalam membina dan
mengembangkan
ketahanan
nasional
melalui
doktrin
wawasan nusantara. Dalam
perwujudannya,
Lemhannas
RI melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
menjadi tuntutan tugas pokok dan fungsi yang
diembannya yaitu menyelenggarakan program
pendidikan pimpinan tingkat nasional, program
pengkajian strategis, dan program pemantapan
nilai-nilai kebangsaan.
Majalah Swantara edisi ke-23 ini
menampilkan ulasan tentang kegiatan lembaga
sepanjang triwulan akhir 2017. Salah satu
tugas Lemhannas RI dalam kontribusinya
kepada bangsa ini adalah dengan memberikan
pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para
pemangku kepentingan bangsa. Untuk itu
belum lama ini, berbagai pihak mendapatkan
kesempatan pelatihan wawasan kebangsaan
antara lain mahasiswa dan tenaga kependidikan
Univesitas Sebelas Maret, serta para kandidat
pegawai Bank Mandiri terbaik.
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B.J. Habibie pada saat memberikan materi kepada peserta PPSA XXI di Habibie- Ainun Library

Penanaman Nilai-Nilai Pancasila melalui
Pemanfaatan Teknologi dan Media Internet
Pelaksanaan Seminar Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 16 November 2017 lalu,
dipersiapkan dengan sangat matang oleh para peserta PPSA XXI Lemhannas RI. Salah satunya
dengan melakukan kunjungan ke Perpustakaan Habibie Ainun untuk menerima pembekalan
oleh Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie, atau yang lebih akrab disapa B.J.
Habibie.

M

engangkat
tema tentang
“Peran Pancasila dalam
Memperkokoh NKRI”,
pembekalan oleh B. J. Habibie diikuti
oleh seluruh peserta PPSA XXI Lemhannas RI sebanyak 81 orang yang
berasal dari TNI, Polri, Kementerian,
LSM, DPR RI, Komnas Perempuan,
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Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
atau Kopertis, Ormas serta tokoh masyarakat. Turut hadir pula enam orang
pejabat Lemhannas RI sebagai pendamping.
Di awal pembekalan materi, B. J.
Habibie bercerita, bahwasanya pada
saat setelah proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia mulai menyadari,
akan pentingnya wawasan nusantara
yang harus secara mandiri bisa diper-

tahankan bersama dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya
dengan membangun industri pesawat
terbang. Oleh sebab itu, pada Januari
1950, Bung Karno memutuskan untuk mengirim putra dan putri terbaik
Indonesia untuk belajar di luar negeri terkait dua bidang, yakni membuat
kapal terbang penumpang, dan kapal laut untuk mengangkut barang-barang.

Prestasi Kepemimpinan BJ Habibie

·
·
·
·
·
·

Diberlakukannya Otonomi Daerah yang demokra s & meluas
Pencabutan larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan
mengadakan rapat umum.
Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT)
bagi media massa
Diberlakukan pembatasan masa jabatan Presiden, sebanyak
dua kali masa jabatan
Penyelenggaraan pemilu mul partai (yang diiku oleh 48
partai poli k) tahun 1999
Referendum rakyat Timor-Timur
Nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara simultan
hingga menyentuh Rp. 6.700,-/dolar AS pada bulan Juni 1999.
Berhasil
berhasil menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam
waktu 16 bulan
dilansir dari berbagai sumber

“Sewaktu gelombang pertama
dikirim, saya waktu itu masih kelas 3
SMP. Saya berangkat di gelombang
keempat. Tamat SMA tahun 1954,”
jelas B. J. Habibie. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa
sangat didukung oleh pesawat terbang. “Benua Maritim Indonesia
tidak mungkin dipertahankan dan
dipersatukan dalam ekonomi, jikalau
tidak ada pesawat terbang dan kapal,”
tambah B. J. Habibie.
Menurut B. J. Habibie, terdapat
perubahan di dalam ekonomi bangsa Indonesia di masa sekarang, yang
disebabkan oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. “Dunia ini
mengalami globalisasi yang menimbulkan digitalisasi. Siapa yang tidak
menyesuaikan state of the art technology, dalam hal ini memanfaatkan
digital sistem dan internet. Sebesar
apapun, kalau tidak sesuai dengan
state of the art technology akan merugi,” jelas B. J. Habibie.
Peserta PPSA XXI sebagai calon-calon pimpinan nasional masa
depan, diharapkan mampu memberikan bekal-bekal kepada generasi
penerus bangsa tentang nilai-nilai
Pancasila, dengan terus meningkatkan ketahanan nasional yang mendukung ketahanan budaya. “Kalau
kita tidak memberikan bekal kepada
generasi penerus bangsa tentang nilai-nilai Pancasila, maka akan hilang
dengan sendirinya, karena mendapat
masukan dari budaya lain melalui

internet. Menyebabkan ketahanan
nasional luntur, karena ketahanan
budayanya diganggu dan nyeleweng.
Jika kita melarang internet, maka tidak akan berkembang ekonomi di
Indonesia. Oleh sebab itu, kita tingkatkan ketahanan nasional, dan melalui salah satunya ketahanan budaya,”
ungkap Mantan Presiden Indonesia
ke-3 ini.
Penanaman nilai-nilai Pancasila
kepada generasi muda, dapat dila-

kukan dengan memanfaatkan media
internet yaitu melalui indoktrinasi
secara state of the art, meningkatkan
nilai-nilai sinergi positif, budaya, agama dan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Menurut B. J. Habibie,
hal tersebut perlu dikembangkan oleh
para peserta PPSA XXI sebagai calon
pimpinan nasional, untuk memberikan informasi sebagai bentuk indoktrinasi baru. [AS]
dok: humas

·
·

grafis : ray-imaam

Foto bersama B.J Habibie dan Peserta PPSA XXI
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Foto bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI dengan UKP-PIP

Sinergi Fungsi Labkurtannas
dengan UKP-PIP
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melakukan audiensi dengan
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Wakil Gubernur Lemhannas RI
Marsdya TNI Bagus Puruhito

A

Pancasila menjadi
indikator pembangunan
nasional. Lemhannas
melalui Labkurtannas
telah menjangkau
indikator tersebut.
Hanya saja diperlukan
survey data agar lebih
komprehensif.
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udiensi ini berlangsung pada Jumat
(6/10), bertempat di
Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra
Lantai I Lemhannas RI.
Deputi Pengendalian dan
Evaluasi UKP-PIP Silverius
Yoseph Soeharso menyampaikan
bahwa pihaknya memiliki keinginan untuk mensinergikan UKP-PIP
dengan Lemhannas RI. “Berkenaan
dengan salah satu tugas pokok, UKP
PIP diminta untuk menyusun sebuah indeks aktualisasi Pancasila untuk
seluruh aparatur negara baik kota
atau kabupaten maupun kementerian.
Kami sudah menyusun sedikit konsep namun karena kami mengetahui
bahwa di Lemhannas RI ada Labkurtannas, mungkinkah dari indeks
ketahanan nasional itu kita bisa
adaptasi atau synchronizing untuk
indeks aktualisasi Pancasila,” ungkap Silverius.
Selain itu, Silverius juga akan
menyampaikan juga mengenai Trai-

ning of Trainers terkait pemantapan
nilai-nilai kebangsaan. Melihat kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan oleh
Lemhannas RI, Silverius merasa
materi-materi yang disampaikan bisa
disinergikan khususnya dalam hal
Pancasila. Poin terakhir yang disampaikan adalah mengenai pelatihan kader-kader inti Pancasila.
Kepala UKP-PIP Yudi Latief
juga menambahkan bahwa saat
ini sudah ada indeks demokrasi Indonesia, akan tetapi masih
parsial belum secara keseluruhan
Pancasila karena perihal demokrasi ada pada sila ke-4. Sila-sila yang
lain pun harus ada juga indikator-indikatornya. Hal tersebut tidak
hanya ditujukan untuk lembaga pemerintahan tapi juga untuk perusahaan-perusahaan. Seperti pada saat
membangun perusahaan, penanaman modal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan
harus melibatkan Pancasila sebagai

Gubernur dan UKP-PIP diskusi tentang Indeks Aktualisasi Pancasila

pedoman. Selain itu, perlu juga diberikan untuk para guru dan karyawan.
“Pancasila menjadi indikator
pembangunan nasional kita. Saya kira
Lemhannas melalui Labkurtannas
telah menjangkau itu. Tinggal bagaimana nanti data-data yang belum
ada perlu dilakukan survey agar lebih
komprehensif,” lanjut Yudi.
Terkait dengan hal tersebut Agus
Widjojo mengungkapkan bahwa perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai
pengukuran berikut indikator-indikatornya. “Sekarang kita perlu melakukan tahap selanjutnya secara konkrit
dan secepat mungkin. Mungkin perlu
duduk bersama. Jadi untuk support dalam hal indeks, modul dan kader inti,
pengukurannya sudah ada. Pengukuran itulah yang perlu didiskusikan dan
diperdebatkan secara tajam mengenai
indikatornya,” jelas Agus.
Selanjutnya, audiensi dilanjutkan
dengan diskusi lebih mendalam mengenai bentuk kerjasama antara Lemhannas dengan UKP-PIP. [FR]
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Pembukaan Seminar Nasional 2017 PPRA LVI di Ruang Dwi Warna, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI

Merajut Kebhinnekaan melalui
Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Seminar merupakan salah satu kegiatan utama yang diselenggarakan di Lemhannas RI. Menjadi ajang
tukar pikiran peserta program pendidikan regular dan sekaligus sebagai wahana untuk menuangkan
berbagai kemampuan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh dalam mengikuti
pendidikan di lembaga.

P

eserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Tahun 2017 Lemhannas RI
menggelar seminar nasional yang dihadiri oleh
seluruh peserta yang berjumlah 114 orang terdiri dari TNI & Polri, ASN, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Organisasi, Jaksa Agung dan Swasta serta
dari mancanegara yaitu Arab Saudi, Fiji, Kamboja, Laos,
Malaysia, Pakistan, Singapura, Srilanka, Timor Leste,
Vietnam dan Zimbabwe.
Seminar nasional dengan tema besar “Penguatan
Nilai-Nilai Kebangsaan Guna Merajut Kebhinnekaan
dalam Rangka Ketahanan Nasional” digelar pada Rabu
pagi (19/9). Seminar tersebut menghadirkan tiga orang
narasumber diantaranya, Gubernur DI Yogyakarta, Sri
Sultan Hamengkubuwono X, Budayawan Indonesia, Prof.
Dr. Franz Magnis Suseno, SJ, dan Sosiolog Dr. Imam
B. Prasodjo. Dihadirkan pula dua orang penanggap utama yakni seorang Aktivis Islam dan Politisi Indonesia,
Zannuba Ariffah Chafson Rahman Wahid atau yang akrab
dikenal dengan Yenny Wahid dan Pengamat Politik, Dr. J.
Kristiadi.
Latar belakang mengangkat tema tersebut yakni berangkat dari keprihatinan peserta terhadap melemahnya
pemahaman dan implementasi nilai-nilai kebangsaan di
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masyarakat, khususnya nilai-nilai yang bersumber dari
semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni nilai toleransi, keadilan dan gotong royong.
Seminar diawali dengan sambutan dari Gubernur
Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Dalam sambutannya gubernur menyampaikan kepada para
peserta mengenai maksud dan tujuan diselenggarakannya seminar nasional ini, “Seminar merupakan salah satu
kegiatan utama yang diselenggarakan di Lemhannas RI.
Menjadi ajang tukar pikiran peserta program pendidikan
regular dan sekaligus sebagai wahana untuk menuangkan
berbagai kemampuan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh dalam mengikuti pendidikan di
lembaga ini,” kata Agus Widjojo. Ia berharap dengan terselenggaranya seminar ini para peserta mampu merumuskan sebuah konsepsi strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nasional yang dihadapi oleh bangsa
dan negara Indonesia.
Di akhir sambutannya, Agus Widjojo menyampaikan
bahwa penyelenggaraan seminar pada hakekatnya merupakan upaya akademik, guna menghasilkan kesimpulan yang
dasarnya merupakan sebuah rekomendasi kebijakan. Oleh
karenanya, rekomendasi kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan.

dok: humas

Sebagai moderator, dr. Lula Kamal memimpin jalannya seminar yang berlangsung selama empat jam.
Tiap-tiap narasumber memaparkan materi terakit tema
besar yang diangkat yakni “Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Guna Merajut Kebhinnekaan dalam Rangka
Ketahanan Nasional”. Pemapar utama oleh Kol. Ridho
Hermawan yang menyampaikan mengenai sudut pandang para peserta PPRA LVI yang berpikir mengenai
pentingnya pembangunan jiwa manusia bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tidak kalah penting dengan pembangunan fisik yang bersifat material
yang saat ini sedang masif dilakukan.
Strategi Mencapai Kekuatan Ketahanan Nasional
Pemaparan materi pertama oleh Gubernur DI Yogyakarta,
Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang menyampaikan tentang perlunya optimalisasi solusi yang bersifat implementatif-konkret guna memperkuat ketahanan nasional yang
perlu ditindaklanjuti. Menurutnya, diperlukan strategi untuk mencapai kekuatan ketahanan nasional yakni, optimalisasi implementasi regulasi dan fungsi kelembagaan dalam
pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi warga negara, serta peningkatan pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai kebangsaan sesuai paradigma nasional dalam dinamika peru-

dok: humas

Sri Sultan Hamengkubuwono X, Narasumber Utama

bahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pada realitasnya, problema nilai-nilai kebangsaan
menghadapi dua pihak, di satu pihak yakni kelompok
masyarakat yang hanyut dalam globalisasi, di mana mereka lebih suka turut arus karena bebas memilih apa
yang disukai seakan tak punya spiritualitas, akibatnya
identitas dirinya menjadi ambigu. Di lain pihak sekelompok orang mengambil sikap radikal, menganggap
perubahan sebagai kemunduran spiritualitas. Kelompok tersebut lebih suka menutup diri terhadap globalitas dan bertahan pada keyakinan serta cara hidupnya
secara ketat, sehingga muncul kelompok radikal di seluruh belahan dunia.
Di Indonesia, jurang antara kelompok tersebut semakin melebar, terlebih jika tidak bisa membendung arus
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mempercepat globalisasi memasuki ruang-ruang privat
melalui media sosial. Kecepatan globalisasi kian memperparah lunturnya nilai-nilai kebangsaan apabila orang tidak
memiliki filter kuat yang berakibat pada rentannya ketahanan nasional.
Sri Sultan Hamengkubuwono kemudian memaparkan
dampak lunturnya nilai-nilai kebangsaan. “Tampak jelas
bahwa globalisasi mengubah banyak hal secara mendasar.

Gubernur memberikan cenderamata kepada Sri Sultan HB X

Swantara | EDISI 23/DESEMBER 2017 | 11

SEPUTAR KITA

Narasumber Seminar Nasional 2017 PPRA LVI

Di era millennial saat ini, nilai-nilai kebangsaan mulai
kehilangan khasiatnya sebagai perekat kebhinnekaan, gerakan-gerakan reformasi berhenti bercerita tentang bangsa.
Penguatan politik identitas berbasis agama yang bersifat
partisan, telah mengancam integrasi sosial. Politik suap
bersanding dengan apa yang disebut demokrasi, mewabah
di berbagai sektor,” kata Sri Sultan Hamengkubuwono X
melanjutkan.
Menurut Sri Sultan mengenali beragam karakter generasi, serta menggunakan metode dan pengemasan program
sosialisasi penguatan nilai-nilai kebangsaan yang disesuaikan dengan generasi baru yakni generasi milenial. “Nilai
dasar kebangsaan itu statis, sedangkan yang bergerak terus
sebagai pendorong semangat kebangsaan adalah nilai instrumental dan nilai praktis yang dapat disesuaikan dengan
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konteks jamannya,” ungkap Sri Sultan.
Nilai-nilai kebangsaan adalah kunci persatuan bangsa
Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh pemapar materi kedua, seorang Budayawan Indonesia, Prof. Dr. Franz
Magnis Suseno, SJ. “Konsensus dasar itu sebetulnya masih
ada, namun sekarang kita ditantang, sekurang-kurangnya
dari tiga sudut. Pertama pragmatisme konsumeristik, pemuda semata-mata berusaha untuk bisa masuk kedalam
kalangannya yang hidup dengan gaya globalisasi. Tantangan kedua yakni korupsi, ‘pembusukan dari segala
dimensi’. Kalau tidak berhasil di atasi, kita akan menghadapi persoalan yang serius. Tantangan ketiga, ideologi
agamis yang eksklusif, nilai-nilai kebangsaan justru begitu
penting karena mempersatukan komunitas-komunitas
dari budaya, etnik, budaya, agama yang berbeda. Dengan

demikian, kebangsaan itu berada di antara orang-orang
yang berbeda agama, serta etnis yang kemudian bisa menjadi satu.” ungkap Budayawan yang akrab disapa Romo
Magnis ini.
Dirinya juga menyoroti tentang bagaimana agama harusnya mempunyai integritas dengan nilai kebangsaan, jadi
harus memiliki cara bicara dalam hal agama tetapi dalam
bentuk nilai kebangsaan. Bahwasanya Islam sebagai agama
mayoritas harus dilibatkan dalam pembicaraan mengenai
kebangsaan. Pada paparan materi terakhir oleh seorang
Sosiolog, Imam B. Prasodjo yang berbicara mengenai era
jejaring di masa sekarang. Menurutnya jejaring bisa menjadi pegangan sekaligus menjadi kelemahan bangsa. Seperti
Ideologi Neotribalisme, dimana jejaring dapat menyatukan
banyak orang, namun dapat memisahkan kelompok-kelom-

“Nilai-Nilai
kebangsaan
adalah jiwa yang
mengandung
kehendak untuk
bersatu dan
hidup bersama,
sedangkan bangsa
adalah masyarakat
dengan kesatuan
spirit dan karakter.”

devianart.com
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pok orang.
Setelah sesi pemaparan materi, seminar dilanjutkan dengan tanggapan oleh dua penanggap utama yakni Yenny
Wahid dan Dr. J. Kristiadi, serta tiga orang peserta seminar,
dan ditutup dengan kesimpulan dari moderator, dr. Lula Kamal. [AS]

Ir. Soekarno
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Peserta PPSA XXI Pertajam
Kemampuan Analisis Isu
Strategis di Daerah

U

“Tari Dadas” tarian khas Kalimantan Tengah

sai
melaksanakan Studi Strategi Dalam Negeri
(SSDN) pada 9-12
Oktober 2017, peserta PPSA (Program Pendidikan Singkat Angkatan)
XXI Selasa (17/10) melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lemhannas RI
di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra Lantai III Lemhannas RI. SSDN
tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok dengan tujuan tiga provinsi yang
berbeda yaitu, Provinsi Kalimantan
Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan
Provinsi Maluku.
Acara diawali dengan laporan dari
Plt. Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto,
bahwa tujuan dari pelaksanaan SSDN
adalah membekali para peserta agar memiliki cakrawala berpikir lebih komprehensif dan integral tentang kondisi objektif dari daerah ataupun provinsi yang
dikunjungi, mempertajam kemampuan
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dalam menemukan isu-isu strategis di
daerah dan menemukan akar permasalahannya serta menganalisis dan mencari solusinya.
Laporan SSDN pertama disampaikan oleh kelompok tujuan SSDN
Provinsi Kalimantan Tengah, yang
dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengajar
Bidang Hankam Laksda TNI Agung
Pramono, S.H., M. Hum. Laporan yang
kedua disampaikan oleh kelompok tujuan SSDN Provinsi Jawa Tengah yang
dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengajar
Bidang Sismennas Lemhannas RI
Marsda TNI Yoyok Yekti Setiono. Kemudian laporan terakhir dipaparkan
oleh kelompok SSDN tujuan Provinsi
Maluku yang dipimpin oleh Tenaga
Ahli Pengajar Bidang Kepemimpinan
Nasional Lemhannas RI Dr. H. Darma
Kusuma, M.Si.
Dalam sambutan penerimaan paparan tersebut, Gubernur Lemhannas
RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
menyampaikan bahwa tujuan dari salah

satu kegiatan SSDN PPSA XXI telah
tercapai. “Saya yakin penjelasan dan
paparan laporan dari masing-masing
kelompok tujuan SSDN tadi dengan
menampilkan data, fakta, dan rekomendasi menunjukan bahwa tujuan dari
salah satu kegiatan SSDN PPSA XXI
2017 Lemhannas RI telah dicapai,” ujar
Agus. Widjojo.
Melalui kegiatan SSDN, lanjut
Agus Widjojo, peserta telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat
untuk memajukan proses pembangunan
di daerah. Selain itu, peserta juga telah
berkontribusi kepada lembaga khususnya dalam memvalidasi data pengukuran
ketahanan nasional. Turut hadir dalam
acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS,
MP, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si,
para Deputi, Tenaga Ahli Pengkaji dan
Pengajar, Tenaga Profesional, serta Pejabat Struktural Lemhannas RI.

Provinsi Kalimantan Tengah
Laporan SSDN kelompok Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam Lemhannas RI Laksda
TNI Agung Pramono, S.H., M. Hum.
sebagai pimpinan rombongan. Kunjungan diikuti oleh 33 orang peserta serta didampingi oleh Plt. Deputi
Pendidikan Mayjen TNI Karsiyanto,
S.E., Tenaga Ahli Pengajar Bidang
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Lemhannas RI Mayjen TNI Achmad
Yuliarto, S.Sos., M.A.P., Brigjen Pol
Drs. Immanuel Larosa selaku Liaison
Officer, Kolonel Laut (P) Budi Utomo,
S.E. selaku Sekretaris Rombongan.
Dalam laporannya, Agung
Pramono menyampaikan agenda yang dilakukan selama empat
hari tersebut. Agenda di hari pertama adalah melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan
Tengah H. Sugianto Sabran di kantor
Gubernur Kalteng. Usai melakukan pertemuan tersebut, agenda berikutnya adalah melakukan pertemuan dengan Walikota Palangkaraya Dr. H. M. Riban Satia,
S.Sos., M.Si. di kantor Pemerintah Kota
Palangkaraya. Selain itu, para peserta
juga mengunjungi beberapa instan-

si yang ada di Provinsi Kalimantan
Tengah, yaitu DPRD Kalimantan
Tengah, Mapolda Kalimantan Tengah, Universitas Palangkaraya,
PT. Bumi Mas Sejahtera, PT. Bumi
Gunajaya Agro, Pabrik Kelapa Sawit PT. WNL, Bupati Katingan di
Rumah Dinasnya, Korem 102/PJG,
dan PLTU Pulau Pisang.
Selanjutnya, Brigjen TNI Dr.
Nugraha Gumilar, M.Sc. selaku ketua kelompok memaparkan hasil studi
strategis yang telah dilakukan. Dalam paparannya, disebutkan bahwa
Provinsi Kalimantan disebut sebagai
Bumi Pancasila. Hal ini disebabkan
oleh Rumah Betang yang merupakan
Rumah Adat Dayak menjadi simbol
yang merepresentasikan Pancasila.
Nilai utama yang menonjol dari Rumah Betang adalah nilai kebersamaan
(komunalisme) di antara para warga yang menghuninya, terlepas dari
perbedaan-perbedaan yang ada. Suku
Dayak adalah suku yang menghargai
suatu perbedaan, etnik, agama ataupun latar belakang sosial.
Para peserta juga menyajikan
data yang berkaitan dengan Indeks
Ketahanan Nasional (IKN) di Provinsi Kalimantan Tengah pada ma-

sing-masing gatra. Ada delapan gatra
yang dianalisis yaitu, gatra geografi,
gatra demografi, gatra sumber kekayaan alam, gatra ideologi, gatra politik, gatra sosial dan budaya serta gatra
pertahanan dan keamanan.
Berdasarkan hasil pengukuran secara agregat dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Nasional pada Provinsi
Kalimantan Tengah tergolong cukup
tangguh dengan skor nilai 2,71, meningkat 0,05 dari tahun 2016. Namun
demikian secara parsial pengukuran
terhadap gatra sumber kekayaan alam,
politik, sosial budaya dan pertahanan
dan keamanan, dinilai masih kurang
tangguh. Terkait dengan wacana pemindahan ibu kota negara ke salah
satu wilayah Provinsi, maka Provinsi
Kalimantan Tengah dan DKI Jakarta
memiliki ketangguhan dan kelemahan yang sama. Dengan demikian jika
Kalimantan Tengah mampu meningkatkan lagi Ketahanan Nasionalnya
dan melebihi dari DKI Jakarta maka
terdapat kemungkinan Kalimantan
Tengah akan menjadi ibu kota negara
di kemudian hari.

“
Foto Bersama Peserta XXI di Tugu Soekarno Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Suku Dayak
adalah suku yang
menghargai suatu
perbedaan, etnik,
agama ataupun
latar belakang
sosial.
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Provinsi Jawa Tengah
Pada SSDN kelompok Provinsi
Jawa Tengah, laporan kegiatan disampaikan oleh Marsda TNI Yoyok
Yekti Setiono yang merupakan pimpinan rombongan. Kegiatan SSDN
tersebut diikuti oleh 28 orang peserta
dan didampingi oleh Wakil Gubernur
Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus
Puruhito, Tenaga Profesional Bidang
Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof.
Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.,
Kolonel Laut (P) Maghoni, S.Mn.,
M.Sc. selaku Sekretaris Rombongan,
dan Brigjen TNI Mindarto selaku Liaison Officer.
Dalam laporannya, Yoyok Yekti
menyebutkan bahwa kelompok Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan ke beberapa instansi untuk
melakukan dialog dan diskusi yaitu
mengunjungi Gubernur provinsi Jawa
Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H.,
M.IP. dan Wakil Gubernur provinsi
Jawa Tengah Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si. di Ruang Rapat Gubernur
Jawa Tengah, mengunjungi Ketua
DPRD Provinsi Jawa Tengah Drs.
Rukma Setyabudi, M.M., Pangdam
IV/Diponegoro Mayjen TNI
Tatang
Sulaiman,
Kapolda
Jawa Tengah Irjen Pol Drs. Condro
Kirono, M.M., M.Hum., Rektor
Universitas Negeri Semarang Prof.
Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.,
Ketua
Kwartir
Daerah
Jawa
Tengah Prof. Dr. Ir. Budi Prayitno,
M.Sc., Kepala Bank Indonesia
Jawa Tengah Bapak Hamid Ponco
Wibowo, Walikota Solo Bapak F.X.
HadiRudyatmo, Presiden Direktur
PT. Sritex Bapak Iwan Setiawan
Lukminto, Bupati Sukoharjo H.
Wardoyo Widjaja, S.H., M.H. di
kantor Pemkab Sukoharjo, Pimpinan
Pondok Pesantren Al Mukmin
Ngruki Sukoharjo KH. Wahyudin
dan Rektor Universitas Sebelas Maret
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
Brigjen Pol. Teddy Minahasa, S.H,

Foto bersama Peserta PPSA XXI di Joglo Loji Gandrung, Surakarta, Jawa Tengah

S.IK. sebagai ketua kelompok peserta,
memaparkan hasil studi strategis
yang telah dilaksanakan. Dengan
metode pendekatan analisis deskriptif
dan perspektif ketahanan nasional
kelompok kunjungan Provinsi Jawa
Tengah melakukan pengukuran
Indeks Ketahanan Nasional. Selain
melakukan validasi data mengenai
IKN Provinsi Jawa Tengah, peserta
kelompok berkesempatan menerima
pemaparan tentang pembangunan
infrastruktur, sistem pendidikan,
sumber kekayaan alam, ekonomi,
sosial budaya serta pertahanan
dan keamanan. Berdasarkan hasil
pengukuran
indeks
ketahanan
nasional yang diperoleh pada masingmasing gatra menunjukkan bahwa
Provinsi Jawa Tengah berada pada
posisi cukup tangguh dengan skor
2,96.
Melalui kunjungan SSDN tersebut para peserta PPSA XXI memberikan saran mengenai perekonomian untuk Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah. Dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, pemerintah
Provinsi Jawa Tengah harus merumuskan kebijakan pembangunan
ekonomi yang mampu mendorong

peningkatan pertumbuhan ekonomi,
sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu, pemerintah Jawa
Tengah harus melakukan koordinasi
dengan kabupaten dan kota dalam
membuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya
mineral. Selanjutnya, hasil pengukuran ketahanan nasional pada tahun
2017 hendaknya dijadikan sebagai
pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa
Tengah.
Provinsi Maluku
Laporan
SSDN
terakhir
disampaikan oleh kelompok Provinsi
Maluku. Dalam laporan kegiatan
Dr. H. Darma Kusuma sebagai
rombongan menyampaikan tentang
agenda yang dilakukan oleh peserta
dari hari pertama hingga hari terakhir.
SSDN
Provinsi
Maluku
mengunjungi
beberapa
instansi
untuk melakukan diskusi diantaranya
Kantor Gubernur, Kodam XVI
Pattimura, Danlantamal IX Ambon
dan Danlanud Pattimura, Kantor
Walikota
Ambon,
Universitas
Pattimura,Kantor DPRD, Polda

juga terlaksana dengan baik. Jalannya pembangunan tidak lepas dari
faktor keamanan yang selalu dijaga
oleh masyarakat Maluku yang pernah mengalami konflik berdarah
yang tragis.
Kearifan budaya yang dimiliki
oleh Maluku yaitu Pela Gadong dan
Siwalima memungkinkan untuk
merajut Bhinneka Tunggal Ika. Pela
Gadong merupakan suatu sebutan
yang diberikan kepada dua atau lebih
negeri yang saling mengangkat saudara
satu sama lain. Tradisi ini bertujuan
untuk menciptakan kebersamaan
dan kerukunan sehingga terjalin
keharmonisan dalam berhubungan
satu sama lain. Selain itu, Pela Gadong
mulai
diupayakan
pemerintah
setempat agar masyarakat Maluku
yang memiliki keragaman agama,
ras dan suku dapat menciptakan
kebersamaan. Dengan demikian
dapat mendorong terciptanya Maluku
yang damai, tentram dan aman.
Sementara Siwalima merupakan
motto yang terdapat pada lambang
Provinsi Maluku, yang memiliki arti
memupuk persatuan dan kesatuan
untuk
mencapai
kesejateraan

bersama. Dengan
bermodalkan
hal tersebut maka Visi Pemerintah
Provinsi Maluku yaitu menciptakan
masyarakat yang aman dan sejahtera
dapat diwujudkan. Selain itu,
berdasarkan
hasil
pengukuran
Indeks Ketahanan Nasional, Provinsi
Maluku tergolong cukup tangguh
dengan skor 2,91.
Dengan bermodalkan hal tersebut maka Visi Pemerintah Provinsi
Maluku yaitu menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera dapat
diwujudkan.
Untuk itu kelompok SSDN juga
memberikan saran untuk Pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan pembangunan kualitas
sumber daya masyarakat agar dapat
mengelola potensi sumber kekayaan
dengan baik. Selain itu, pendekatan
keseimbangan antara kesejahteraan
dan keamanan yang telah terbukti
menciptakan kedamaian untuk terus
dikembangkan, terutama oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Sehingga
penegakan hukum dan kewaspadaan
harus tetap dijaga, mengingat potensi
konflik masih tetap ada. [FR]
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Maluku dan Pelabuhan Perikanan
Nusantara. Kunjungan didampingi
oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen
TNI (Purn) Agus Widjojo, Irjen
Pol Drs Harwiyanto, MH selaku
Tenaga Ahli Bid. Hukum dan HAM
Lemhannas RI, Kolonel Kes Dr. Agus
Purwo W, S.E., M.M., M.A. selaku
Sekretaris Rombongan, Laksma TNI
I Wayan Suarjaya, M.Tr. (Han) selaku
Liaison Officer dan Letkol Caj (K) Rita
Ratnayu, S.Pd. selaku Staf Umum
yang diikuti oleh 24 orang peserta dan
diketuai oleh Marsda TNI Donny
Hermawan, M.D.S. Melalui kegiatan
kunjungan, para peserta melakukan
diskusi yang membahas tentang
pembangunan di daerah Maluku.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Marsda TNI Donny
Hermawan, M.D.S. sebagai ketua
kelompok, berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan, pembangunan daerah di Maluku dapat
terlaksana dengan baik. Berbagai
program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Maluku,
baik peningkatan kualitas SDM dan
pengelolaan sumber kekayaan alam

Kunjungan ke Karamba Ikan di Desa Waiheru, Baguala, Kota Ambon
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Foto bersama Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Kandidat Mandiri Best Employee 2016 dengan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,
Gubernur Lemhannas RI, dan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

Kandidat Mandiri Best Employee 2016
Mengasah Wawasan Kebangsaan

S

ebanyak 153 peserta
kandidat Mandiri Best
Employee dari PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk
mengikuti kegiatan Pemantapan
Nilai-Nilai
Kebangsaan di Lemhannas RI. Mandiri Best Employee merupakan wadah
apresiasi bagi para pegawai Bank
Mandiri terhadap pencapaian kinerja
yang telah dicapai. Selain itu apresiasi ini dapat menjadi wadah untuk
menerapkan nilai-nilai keteladanan,
meningkat motivasi, disiplin, produktivitas kerja pegawai yang senantiasa menerapkan nilai-nilai budaya
perusahaan. “Oleh karena itu, sebagai
staf yang baik harus memiliki perilaku yang mandiri, tangguh, bertanggung jawab, percaya diri agar dapat
mengantisipasi akan timbulnya hal-hal negatif yang dapat mengganggu
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stabilitas kehidupan perbankan,” kata
Gubernur Lemhannas RI mengawali
kegiatan tersebut.
egiatan yang dibuka
oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI
(Purn) Agus Widjojo
ini berlangsung di Ruang Dwiwarna
Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI pada Selasa (3/10) dalam
waktu selama satu hari. Kegiatan bagi
para kandidat Mandiri Best Employee
tersebut diisi dengan ceramah untuk
para peserta dengan narasumber yang
berasal dari Lemhannas RI dan luar
Lemhannas RI. Materi utama yang
akan disampaikan kepada peserta
adalah mengenai empat konsesus dasar yaitu, Pancasila, Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

K

Dalam sambutannya, Agus
Widjojo mengatakan, “Kesempatan ini dapat dijadikan sebagai momentum introspeksi diri mengenai
wawasan kebangsaan yang dimiliki
setiap peserta. Suatu kehormatan
bagi Lemhannas RI dapat berbagi
dan memberikan pencerahan kepada saudara-saudara sekalian terkait
dengan pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat
konsensus dasar. Saya ingin mengajak peserta pemantapan nilai-nilai
kebangsaan untuk memanfaatkan
kesempatan ini sebagai momentum
instropeksi diri terhadap wawasan
kebangsaan kita semua,” ujar Agus
Widjojo.
Nilai-nilai kebangsaan, lanjut
Agus Widjojo, menjadi semakin
penting dalam rangka memperkokoh kesatuan dan kebhinnekaan pada

dok: humas

“

Nilai-nilai
kebangsaan menjadi semakin penting
dalam rangka memperkokoh kesatuan
dan kebhinnekaan
pada Indonesia.
Nilai-nilai tersebut
harus menjadi unsur
utama dalam membangun karakter
kebangsaan dalam
bernegara.
dok: humas

Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus menjadi
unsur utama dalam membangun karakter kebangsaan dalam bernegara. Hal inilah yang
membuat tantangan dalam menghadapi perekonomian pada tahun 2017 dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang lebih sejahtera semakin terasa.
Melalui kegiatan ini, Agus Widjojo berharap agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para peserta, sebagai
wadah bertukar pikiran dan pengalaman guna
memperluas wawasan kinerja antar peserta.
Selain itu, Agus Widjojo juga berpesan kepada peserta agar kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini menjadi sarana untuk
mentransformasikan diri sebagai pejabat perbankan yang senantiasa mengembangkan kepentingan masyarakat dan selalu bekerja sama
dengan pemerintah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya acara
Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi kandidat Mandiri Best Employee tahun 2016 dilanjutkan dengan ceramah oleh
Gubernur Lemhannas RI. (FR)

Para peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang merupakan
Kandidat Mandiri Best Employee 2016
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Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Kandidat Mandiri Best Emplo
materi mengenai ketahanan nasional

Gubernur Lemhannas RI memberikan pembekalan materi untuk peserta Pemantapan
Nilai-Nilai Kebangsaan

Tantangan Transformasi

Ketahanan Nasional
ke dalam Organisasi

S

alah satu tugas utama Lemhannas
RI adalah menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
Adapun nilai-nilai kebangsaan
yang dimaksud yaitu nilai-nilai
yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika.
Selasa (3/10) Gubernur Lemhannas RI
memberikan materi wawasan kebangsaan
kepada peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang merupakan Kandidat Mandiri Best Employee 2016. Kegiatan tersebut
diikuti oleh para pegawai Kantor Pusat PT.
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Diskusi dan tanya jawab pada pembekalan

Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region seluruh Indonesia.
Di awal materinya, Agus Widjojo
memperkenalkan Lembaga Ketahanan
Nasional RI. Agus Widjojo menceritakan sejarah pembentukan Lemhannas RI,
yang pada saat diresmikan oleh Presiden
Ir. Soekarno adalah Lembaga Pertahanan
Nasional, namun kemudian berganti nama
menjadi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia hingga saat ini.
Selanjutnya dijelaskan pula mengenai
fungsi utama dari Lemhannas RI yakni
mendidik,
menyiapkan
kader
dan
memantapkan pimpinan tingkat nasional,

dok: hum

“

Ketahanan nasional merupakan sebuah outcome atau
hasil dan dapat dikatakan baik jika didukung oleh ketahanan yang baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi,
sosial-budaya dan pertahanan-keamanan.
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oyee 2016 sedang menyimak

materi oleh Gubernur Lemhannas RI

mengkaji berbagai permasalahan
strategik nasional, regional dan
internasional dalam berbagai bidang,
memantapkan nilai-nilai kebangsaan
yang terkandung di dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta
nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi
bangsa, semangat bela negara,
transformasi nilai-nilai universal,
sistem nasional, serta pembudayaan
nilai-nilai kebangsaan.
Ketahanan, ungkap Agus,Widjojo
jika diibaratkan pada sebuah benda,
ketika ditekan, dipukul, ditempa dan

sebagainya, benda tersebut akan tetap
pada bentuk semula. Oleh karena
itu, ketahanan nasional merupakan
sebuah outcome atau hasil. Ketahanan
nasional akan dikatakan baik jika
didukung oleh aspek ketahanan
lainnya yang baik pula, seperti
ketahanan ideologi, ketahanan politik,
ketahanan
ekonomi,
ketahanan
sosial dan budaya, serta ketahanan
pertahanan dan keamanan. Aspek
ketahanan tersebut terdapat pada
lembaga-lembaga fungsional dari
tiap fungsi-fungsi pemerintahan. Hal
ini dapat diwujudkan dengan cara

merumuskan kebijakan-kebijakan
yang baik dan tepat oleh instansi atau
lembaga pemerintahan terkait.
Agus Widjojo juga menjelaskan
tentang bagaimana mentransformasi
ketahanan nasional ke dalam lingkungan organisasi atau perusahaan
yang menjadi tantangan bagi semua.
“Bagaimana melakukan transformasi
ketahanan nasional menjadi ketahanan di dalam suatu organisasi? Yaitu
mampu untuk menghadapi segala tantangan bisnis, utamanya dalam menangani persaingan dan memenangkan
persaingan dengan pesaing yang lain,”
ungkap Agus.
Tantangan PT. Mandiri (Persero)
Tbk ke depan semakin kompleks.
Kebutuhan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan serta meningkatkan kualitas pelayanan
terbaik kepada nasabah membuat
bank mandiri perlu melakukan transformasi dan pengelolaan organisasi
dengan baik. Sesuai dengan visi Bank
Mandiri yaitu menjadi lembaga keuangan di Indonesia yang paling
dikagumi dan progresif, maka Bank
Mandiri perlu untuk lebih memperkuat kepemimpinan dan juga
meningkatkan pelayanan yang baik
untuk nasabahnya. Hal ini menjadi
penting mengingat tantangan untuk
mengahadapi perekonomian pada
tahun 2017 dan untuk mewujudkan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara yang lebih demokratis
dan sejahtera semakin dirasakan berat dan kompleks. [FR]
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Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 di Lemhannas RI

Peringatan Sumpah Pemuda:

Pemuda Indonesia
Berani Bersatu
Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-89 Tahun 2017, Lemhannas RI menggelar
Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di lapangan kantor Lemhannas RI Senin (30/10) pagi.
Bertindak sebagai Pembina Upacara, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy
Yulianto, menyampaikan amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI dengan judul
“Pemuda Indonesia Berani Bersatu”.

D

alam amanat tersebut, digambarkan
perjalanan
sejarah tercetusnya
HSP pada tanggal
28 Oktober 1928.
Fakta sejarah menunjukkan bahwa sekat dan batasan-batasan, mulai
dari perbedaan latar belakang agama,
suku, bahasa, dan adat istiadat, tidak
menjadi halangan bagi para pemuda Indonesia untuk bersatu demi
cita-cita besar Indonesia.
Dedy Yulianto berpesan kepada
seluruh peserta upacara, agar dapat
meneladani langkah-langkah dan keberanian para pemuda Indonesia di
masa terdahulu hingga mampu me-
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norehkan sejarah emas untuk bangsanya, dengan segala keterbatasan
teknologi komunikasi, maupun transportasi. Jika dibandingkan dengan era
sekarang, para pemuda sudah dapat
menikmati kemudahan akses transportasi umum dan komunikasi. Saat
ini, interaksi sosial dapat dilakukan 24
jam, kapan saja, di mana saja, dan ke
mana saja.
Namun kemudahan akses yang
dimiliki saat ini justru lebih sering
menimbulkan perselisihan, provokasi, menebar fitnah, dan kebencian
serta menghakimi orang lain. Disampaikan pula sebuah pesan yang
pernah dicetuskan oleh Presiden
Republik Indonesia yang pertama,

Bung Karno, “Jangan mewarisi abu
Sumpah Pemuda, tapi warisilah api
Sumpah Pemuda. Kalau sekedar
mewarisi abu, saudara-saudara akan
puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa,
dan satu tanah air. Tapi bukan ini tujuan akhir”.
Menurutnya, pesan yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut mengandung makna yang sangat mendalam, khususnya bagi generasi muda
Indonesia, “Harus berani melawan
segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan
bangsa serta harus berani melawan
ego kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan,” ungkap Dedy Yulianto sesuai
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“

amanat dari Menpora.
Sebagai pesan terakhir, Dedy
Yulianto mengajak para peserta upacara agar mengukuhkan persatuan
dan kesatuan Indonesia, serta menghentikan segala bentuk perdebatan
yang mengarah pada perpecahan
bangsa. “Sudah saatnya kita melangkah ke tujuan lain yang lebih besar,
yaitu mewujudkan kesejahteraan dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia,” pungkas Dedy Yulianto.
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Harus berani melawan
segala bentuk upaya
yang ingin memecah
belah persatuan dan
kesatuan bangsa serta
harus berani melawan ego
kesukuan, keagamaan, dan
kedaerahan

[AS]

Laksda TNI Dedy Yulianto sebagai Pembina Upacara
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”Berikan aku 1000 orang tua,

niscaya kucabut Semeru dari akarnya.
Berikan aku 10 pemuda,
niscaya akan kuguncang dunia”

(Ir.Soekarno)

Hari Sumpah Pemuda (Soempah Pemoeda) yang jatuh pada tanggal
28 Oktober adalah hari diikrarkannya sumpah pemuda yang merupakan
tonggak utama dalam memberikan penyemangat pemuda-pemudi Indonesia
untuk menegakkan berdirinya Negara Indonesia.

PROSES PANJANG

KONGRES

28
OKTOBER

PEMUDA

RUMUSAN DASAR-DASAR
PEMIKIRAN BERSAMA
KONGRES

PEMUDA
(30 April - 2 Mei 1926)

KONGRES

PEMUDA

1
2

(27 – 28 Oktober 1928)
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Kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bersama seluruh
pemuda di Indonesia.
Seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang
kesatuan.
Rapat Pertama di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB) (27
Oktober 1928), ada 5 faktor yang berpengaruh dalam memperkuat
persatuan Indonesia yakni, Sejarah, Bahasa, Hukum Adat,
Pendidikan dan Kemauan
Rapat kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Oost-Java
Bioscoop, membahas tentang pendidikan, bahwa anak-anak harus
mendapatkan pendidikan kebangsaan, keseimbangan antara
pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah, dan anak harus
dididik secara demokratis.

25%

100%

62,4 juta

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS),
pada 2015 jumlah pemuda mencapai 62,4 juta
orang atau 25% dari total seluruh penduduk.
Hal terebut menunjukkan bahwa pemuda
Indonesia adalah daya yang sangat potensial.

tahun 2015
jumlah pemuda
Potensi-Potensi Pemuda Indonesia:
Idealis dan Daya Kritis: secara sosiologis generasi
muda belum mapan dalam tatanan yang ada, maka ia
dapat melihat kekurangan-kekurangan dalam tatanan
dan secara wajar mampu mencari gagasan baru.
Dinamika dan Kreatifitas
Keberanian Mengambil Resiko
Optimis dan Kegairahan Semangat
Sikap Kemandirian dan Disiplin Murni
Terdidik
Keanekaragaman dalam Persatuan dan Kesatuan.

design by Ray

Patriotisme dan Nasionalisme
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Rekonsiliasi 65, Agus Widjojo:
“Indonesia Masih Mengalami
Polarisasi Masyarakat”

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berkesempatan memberikan ceramahnya dalam
sebuah Seminar bertajuk “Rekonsiliasi 65” di Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Salemba, Rabu (18/10)
Siang. Hadir pula sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ, atau yang akrab disapa
Romo Magnis dihadapan 55 orang peserta seminar.

A

gus Widjojo dalam
ceramahnya
menyampaikan
bahwa rekonsiliasi
adalah mencairkan
batas-batas pemikiran dalam masyarakat yang merujuk kepada peristiwa nasional masa
lalu, dan menanggalkan dendam serta
pandangan yang terkotak-kotak. “Rekonsiliasi bukan menggantikan proses
pengadilan, bukan pula untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk
mengukuhkan kembali. Oleh karena
itu, sistem keadilan yang digunakan
adalah restorative justice. Sebagaima-
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na adanya, sebelum terjadi tindakan
kekerasan,” ujar lelaki yang pernah
menjabat sebagai komisioner dalam
Komisi Kebenaran dan Persahabatan
Indonesia - Timor Leste ini.
Upaya rekonsiliasi tersebut melalui pengungkapan kebenaran untuk
mengambil pelajaran, guna memulihkan harkat dan martabat manusia dalam masyarakat baru Indonesia yang
telah berdamai dengan masa lalunya.
“Orang masuk ke dalam rekonsiliasi
itu harus mampu berdamai dengan
masa lalunya, di sinilah yang masih
belum bisa,” jelas Agus Widjojo.
Jika dikaitkan dengan Rekon-

siliasi 65, menurut Agus Widjojo
Indonesia belum siap menghadapi
rekonsiliasi karena masih terjadi polarisasi masyarakat. “Polarisasi yang dimaksud yakni eks anggota PKI yang
mengklaim dirinya sebagai korban,
serta kelompok Islam dan pemerintahan orde baru yang menganggap
PKI telah melakukan pemberontakan,
sehingga memunculkan reaksi negara sebagai akibat dari tindakan PKI,”
ujar Agus Widjojo.
Menurut Agus Widjojo, peristiwa yang terjadi di tahun 1965, atau
yang dikenal dengan G 30 S/PKI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa
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pemberontakan yang terjadi di Madiun tahun 1948, yang menimbulkan
banyak korban jiwa akibat keganasan
PKI. “Yang paling menonjol adalah
penghadangan Gubernur Jawa Timur,
Suryo, serta pembantaian lainnya, dimana ditemukan kuburan massal,”
terang Agus Widjojo kepada peserta
seminar.
Namun demikian untuk menunjukkan bahwa sistem pemerintahan
yang demokratis, PKI diikutsertakan
dalam pemilihan umum di tahun
1955. Pada Pemilu pertama tersebut, menghasilkan empat kekuatan
poros utama, yakni Kelompok muslim (Masyumi dan NU), kelompok
Nasionalis (PNI) dan Komunis (yang
direpresentasikan PKI).
Agus Widjojo memaparkan pula
strategi yang diterapkan oleh PKI di
tahun 1963, dengan menggunakan
strategi revolusi massa, mengadaptasi
dari negara Tiongkok. Pada masa itu,
PKI mulai melakukan tindakan intimidasi dan teror politik, diantaranya
melakukan aksi sepihak dengan memaksakan kebijakan tanah untuk rakyat. Kemudian PKI juga membentuk
Angkatan ke-5 dengan mempersenjatai buruh dan petani, yang menurutnya sebagai ciri khas dari negara
komunis, serta membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Di sisi lain, TNI AD terus mengawasi pergerakan partai berlambang

palu-arit ini, karena tidak menyetujui
kebijakan-kebijakan PKI yang dianggap ingin merubah Indonesia ke arah
negara komunis. Oleh sebab itu, PKI
melepaskan agen-agennya kedalam
struktural organisasi TNI AD, yang
bertujuan guna mendapatkan dukungan dari dalam tubuh TNI AD.
Diantaranya adalah Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan gabungan
TNI AD, AL, AU, dan Polri yang
bertugas khusus menjaga keamanan
Presiden RI pada zaman pemerintahan Soekarno. Hingga akhirnya
upaya tersebut berujung pada ditemukan tujuh jenazah Perwira TNI
AD di Lubang Buaya, 3 Oktober
1965.
Di Indonesia sendiri, diperlukan
adanya fondasi rekonsiliasi yang berorientasi ke masa depan, dengan mencari penyelesaian atas pelanggaran
hak asasi manusia berat di masa lalu,
serta mampu mengambil pelajaran
dari kesalahan bangsa di masa lalu,
guna menuntaskan tanggung jawab
generasi sekarang, untuk mewariskan
masa depan yang baik kepada generasi
penerus.
Romo Magnis memiliki cara
pandangnya sendiri terhadap peristiwa 65. Menurutnya, tidak tepat
jika dikatakan sebagai ‘Rekonsiliasi
65’, mengingat ‘kebrutalan’ PKI pada
masa itu. “Rekonsiliasi itu bukan kata
yang tepat. Pertama, tidak ada rekon-

siliasi terhadap partai komunis, karena
partai itu tidak cocok berada di Indonesia,” tegas budayawan Indonesia
asal Jerman ini. Dirinya berpendapat
bahwa pencabutan atas Tap MPRS
Nomor XXV Tahun 1966 tentang
Pelarangan PKI dan Pelarangan Penyebaran Ajaran Komunisme dan
Marxisme/Leninisme di Indonesia
merupakan tindakan yang salah. “Saya
berpendapat tidak ada alasan untuk
mencabut Tap MPRS Nomor XXV
Tahun 1966, karena sudah jelas bertentangan dengan Pancasila,” tambah
Romo Magnis.
Romo Magnis mengatakan, langkah pertama yang harus diambil oleh
bangsa Indonesia, yakni perlunya sebuah pengakuan dari para korban
setelah dilakukan rehabilitasi, “Bagi
Indonesia langkah pertama kita harus mendengarkan mereka, apa yang
mereka alami, tapi bukan minta maaf
kepada PKI. Dan kalau itu sudah didengar, kita bisa maju dan mengakui
apa yang terjadi, dan mulai merekonsiliasi,” tegas Romo Magnis.
Selain itu Romo sempat bercerita
sedikit mengenai peristiwa 65 yang
disaksikannya saat berada di Jogja, tepatnya pada akhir Oktober 1965. Setelah peristiwa G30S terjadi, banyak
penduduk yang tergabung sebagai
anggota PKI, namun sebenarnya tidak
terlibat dalam gerakan 30 September,
ikut ditangkap dan dibunuh oleh militer. [AS]
Swantara | EDISI 23/DESEMBER 2017 | 27

dok: humas

SEPUTAR KITA

Keuangan Negara

Harus Tertib dan Akuntabel
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, M.Si. memberikan
kuliah umum kepada peserta PPSA XXI dan personel Lemhannas RI. Kuliah umum yang
dimoderatori oleh Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Immanuel Larosa, berlangsung di Ruang
Auditorium Gadjah Mada Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI (19/10).

D

alam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI Letjen
TNI (Purn) Agus Widjojo
menyampaikan bahwa tujuan dari kuliah umum tersebut
adalah untuk mendapatkan
pencerahan tentang bagaimana mengelola keuangan negara dengan baik dan akuntabel, sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku serta
lebih memahami tugas, fungsi dan kewenangan
BPK RI. “Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana
pengelolaan keuangan negara harus mengikuti
ketentuan dan menghasilkan output dan outcome
yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dalam mengelola keuangan negara harus dilakukan secara tertib dan
akuntabel,” terang Agus Widjojo.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI,
lanjut Agus Widjojo, memiliki peranan penting
dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan
bersih. Lemhannas RI sebagai salah satu lembaga
pemerintah non kementerian yang dalam melak-
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sanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan
anggaran dari APBN, memandang perlu dan sangat penting untuk mendapatkan pencerahan dari
ketua BPK RI tentang pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.
Dalam kuliah umumnya,
Moermahadi
Soerja memperkenalkan tentang BPK RI dari
struktur organisasi hingga tugas pokok dan
fungsinya. Ia juga menyampaikan bahwa BPK RI
merupakan satu lembaga negara yang independen dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara. BPK RI bertugas dalam
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, BLU
dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan
negara. Dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan
atas nama BPK.
Dalam Pasal 11 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK disebutkan bahwa BPK RI dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD,
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“

Tidak hanya dalam negeri saja, tetapi pada tingkat
internasional, BPK RI juga terlibat secara aktif
dalam Kelompok Kerja Audit Lingkungan Badan
Pemeriksa Sedunia (INTOSAI WGEA).

Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga Negara Lain, BI,
BUMN, BUMD, BLU, Yayasan dan Lembaga atau Badan Lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Dalam melakukan pemeriksaan, terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI. Pemeriksaan pertama
adalah pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan yang
dilakukan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kedua
adalah pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
efektivitas. Terakhir, pemeriksaan ketiga dengan tujuan
tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja dan dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan investigatif.
Dalam penjelasannya pula, Moermahadi Soerja menyampaikan bahwa peran BPK RI tidak hanya pada dalam
negeri saja tetapi juga pada tingkat internasional. BPK RI
terlibat secara aktif dalam Kelompok Kerja Audit Lingkungan Badan Pemeriksa Sedunia (INTOSAI WGEA)
untuk membuat audit kehutanan dan pemeriksaan terkait
isu perubahaan iklim. Selain aktif di INTOSAI WGEA,
BPK RI juga aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan bersama dengan Badan Pemeriksa negara lain. [FR]

Swantara | EDISI 23/DESEMBER 2017 | 29

SEPUTAR KITA

Lemhannas Harus Efisien, Efektif,
Transparan, dan Akuntabel
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
(RKA-K/L) diselenggarakan antara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dewan Ketahanan
Nasional (Wantannas), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan DPR RI pada Senin (16/10)
di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI.

K

egiatan ini merupakan rapat lanjutan yang sebelumnya diselenggarakan pada awal September
2017 lalu. RDP yang dipimpin
oleh Wakil Ketua Komisi I DPR
RI, TB Hasanuddin, S.E., M.M.
ini membahas hasil Pagu Anggaran dari ketiga institusi terkait yang sebelumnya telah didiskusikan
dengan Badan Anggaran DPR RI.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas
RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan
rencana kerja Lemhannas RI tahun anggaran 2018,
didampingi oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI
Bagus Puruhito dan Sekretaris Utama Komjen Pol
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Drs. Arif Wachyunadi.
Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor:
S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017, ditetapkan pagu anggaran Lemhannas RI sebesar
Rp277,7 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam program kerja Lemhannas RI yang
terdiri dari Program Pengembangan Ketahanan
Nasional, Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, serta Program
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.
Berdasarkan pemaparan pagu oleh Gubernur
Lemhannas RI, dari total alokasi anggaran sebesar Rp277,7 Miliar, sebanyak Rp99,7 Miliar akan
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Pagu Alokasi Anggaran Lemhannas RI T.A. 2018
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digunakan untuk Program Pengembangan Ketahanan Nasional yang
terbagi dalam tiga kedeputian yakni Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan,
dan Kedeputian Pengkajian Strategik termasuk untuk mendukung Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas).
Selain Lemhannas RI, pada pagu alokasi anggaran Wantannas
dan Bakamla juga tidak terdapat penambahan maupun pengurangan
anggaran tahun 2018. Di akhir rapat, TB Hasanuddin menyampaikan
agar ketiga institusi tersebut mampu mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dalam menggunakan anggaran belanja negara, “Komisi I
DPR RI mendesak Lemhannas RI, Wantannas dan Bakamla agar dalam
penggunaan anggaran tahun anggaran 2018 senantiasa mengedepankan
prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” kata TB Hasanuddin. [AS]

“

Anggaran
Lemhannas RI
tidak mengalami
perubahan telah
sesuai dengan pagu
alokasi anggaran
yang telah
ditentukan
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Kepahl
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1. Si Manggopoh
Kelihaian pahlawan wanita ini di medan perang tidak
main-main. Dia mampu menaklukan benteng sang
penjajah di Manggopoh, Kabupaten Agam, Padang,
seorang diri. Siti Manggopoh juga ikut dalam Perang
Belasting, yang meletus karena kaum Minangkabau
tidak setuju dengan kebijakan ekonomi Belanda
melalui pajak uang (belasting) yang bertentangan
dengan hukum adat.

2. Maria Walanda Maramis
Wanita asal Minahasa ini adalah salah satu pahlawan
yang mendobrak adat dan memperjuangkan
kemajuan serta emansipasi perempuan di dunia politik
juga pendidikan. Maria mendirikan organisasi
Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT).
Pada tahun 1919, Maria memperjuangkan hak
memilih bagi wanita yang akan duduk di dalam badan
perwakilan Minahasa Raad.
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4
5
3. Tjoet Nja’ Meu a
Awalnya Tjoet Meutia melakukan perlawanan
terhadap Belanda bersama suaminya Teuku
Muhammad atau Teuku Tjik Tunong. Namun pada
bulan Maret 1905, Tjik Tunong berhasil ditangkap
Belanda dan dihukum mati di tepi pantai
Lhokseumawe. Sepeninggal suaminya Tjoet
Meutia terus melakukan perlawanan kepada
Belanda bersama Pang Nagroe, hingga akhirnya
tewas pada tanggal 26 September 1910.

4. Opu Daeng Risadju

Pahlawan Nasional Wanita Indonesia yang berasal
dari Sulawesi Selatan. Meskipun ia adalah seorang
perempuan, Opu Daeng Risadju berani memimpin
pemberontakan untuk melawan tentara NICA yang
datang ke Sulawesi Selatan. Namun, Ia berhasil
ditangkap dan disiksa oleh para penjajah. Atas jasa
dan keberaniannya melawan penjajah Belanda,

design by Ray

okoh Wanita

lawanan Indonesia

6

Wanita memiliki peran pen ng dalam tokoh kepahlawanan di
Indonesia. Mereka bukan hanya ada di balik pahlawan lelaki
yang hebat, tapi sebagian mereka juga tampil di depan
sebagai pahlawan berpengaruh bagi bangsa ini. Namun,
masyarakat dewasa ini tak banyak mengetahui tentang tokoh
pahlawan-pahlawan wanita selain R.A. Kar ni dan Cut Nyak
Dien. Sebenarnya masih banyak pejuang-pejuang wanita
Indonesia yang gagah berani memperjuangkan negara
Indonesia dari penjajahan, seper sepuluh wanita dalam
kepahlawanan Indonesia berikut ini:

7
9

8

5. Fatmawa
Bernama asli Fatimah, ia adalah istri dari Presiden
Indonesia pertama, Soekarno. Ia menjadi Ibu Negara
Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga 1957. Ia
juga dikenal akan jasanya dalam menjahit Bendera
Pusaka Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan
pada acara Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945

6. Nyi Ageng Serang

8. Hj. Rangkayo Rasuna Said
Hj. Rangkayo Rasuna Said pernah dipenjara Belanda
pada tahun 1932 karena memprotes ketidakadilan
Pemerintah Hindia Belanda. Dia juga pernah duduk
menjadi anggota DPR-RIS dan Dewan Pertimbangan
Agung. Semasa hidupnya, Rangkayo aktif
memperjuangkan persamaan hak pria dan wanita.

Lahir dengan nama Raden Ajeng Kustiyah Wulaningsih Retno Edhi, Nyi
Ageng Serang jadi wanita yang ikut memperjuangkan Indonesia di medan
perang. Bersama ayahnya, Pangeran Natapraja, dia melawan penjajahan
Belanda. Tidak hanya itu, di usianya yang sudah memasuki 73 tahun, dia
turun ke medan perang dan menjadi salah satu penasihat siasat pada
Perang Diponegoro.

7. Laksamana Malahaya
Keumalahayati namanya. Ia seorang Laksamana (Panglima
Perang) Kerajaan Aceh. Malahayati merupakan ﬁgur yang
banyak muncul dalam catatan penulis asing. Malahayati
menjadi Panglima Angkatan Perang Kerajaan Aceh pada masa
pemerintahan Sultan Al Mukammil (1589-1604). Ia mendapat
kepercayaan menjadi orang nomor satu dalam militer dari
sultan karena keberhasilannya memimpin pasukan wanita.

10

9. Dewi Sar ka
Satu lagi pahlawan wanita yang turut berjasa
dalam emansipasi wanita di dunia pendidikan.
Mirip dengan R.A. Kartini, Dewi Sartika yang
lahir di tanah Jawa Barat juga mendirikan
sekolah, yaitu Sekolah Istri, yang ditujukan bagi
wanita untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

10. Martha Chris na Tiahahu
Usianya boleh jadi masih remaja, tetapi semangatnya
mempertahankan tanah kelahiran dari penjajah begitu
luar biasa. Dia baru berusia 17 tahun ketika mengikuti
jejak sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, untuk ikut
berperang melawan Belanda. Tidak hanya ikut “angkat”
senjata, pahlawan wanita asal Maluku ini juga memberi
semangat kepada wanita Indonesia untuk ikut membantu
pria di setiap medan pertempuran.
pahlawan wanita asal Maluku ini juga memberi semangat
kepada wanita Indonesia untuk ikut membantu pria di
setiap medan pertempuran.
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Rapat Pembukaan Audit Surveillance bersama Gubernur Lemhannas RI dan Auditor dari BSI Group

Audit Surveillance untuk
Mempertahankan ISO 9001: 2015
Sertifikat ISO yang telah diterima oleh Lemhannas RI merupakan pengakuan bertaraf internasional kepada
Lemhannas RI atas komitmen penjaminan mutu berbasis ISO 9001:2015.

P

ada Februari lalu,
Lemhannas RI telah
mendapatkan
pengakuan Sertifikat ISO 9001:2015
dari British Standard
Institutions (BSI) Group Indonesia.
Lemhannas dinilai telah memenuhi
syarat untuk mendapatkan sertifikat
ISO tersebut. Dengan keberadaan
Sertifikat ISO yang telah didapatkan, menjadi upaya agar Lemhannas RI dapat meningkatkan kualitas
dan bersaing dengan lembaga di
negara lain yang memiliki kesamaan tugas pokok dan fungsi.
Melalui
akreditasi
ISO
9001:2015 tersebut, Lemhannas RI
dinyatakan telah memenuhi aspek
penjaminan mutu, baik dalam rangkaian proses, aktivitas maupun produk sebuah lembaga pemerintahan.
Pada Senin (2/10), BSI Group
melakukan Audit Surveillance pada
beberapa unit kerja di Lemhannas
RI. Kegiatan audit yang dilakukan
oleh Satrio Budiawan dan Sugeng
Riyadi selaku auditor eksternal
dari BSI Group, merupakan upaya
untuk mempertahankan sertifikat
ISO 9001:2015. Proses audit,
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seperti yang diungkapkan oleh Satrio,
akan berlangsung selama dua hari.
Pembukaan berlangsung di Ruang
Nusantara II Gedung Trigatra Lantai
I Lemhannas RI.
Gubernur Lemhannas RI Letjen
TNI (Purn) Agus Widjojo dalam
sambutannya menyampaikan bahwa
Sertifikat ISO 9001:2015 harus dipertahankan melalui pelaksanaan audit secara berkala. “Kita ketahui bersama bahwa kita sudah mendapatkan
persyaratan untuk bisa menggunakan
sertifikat ISO, tetapi perlu kita sadari
ISO itu harus kita pertahankan melalui pemeriksaan audit secara berkala. Ada yang sifatnya mungkin jangka
menengah dan ada yang jangka pendek,” kata Agus.
Mendapatkan nilai atau predikat
yang baik untuk mendapatkan ISO,
lanjut Agus, bukan bertujuan untuk
merebut status class institutions. Hendaknya hal tersebut dijadikan sebagai
akibat karena organisasi telah memenuhi persyaratan dan berjalan dengan
lancar, efektif dan sebagaimana mestinya. Selain itu, hal-hal yang menjadi syarat-syarat untuk melaksanakan
proses audit hendaknya sudah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

Kemudian menjadikan hal tersebut
menjadi habit bagi setiap unit kerja di
Lemhannas RI.
Tujuan audit surveillance, sebagaimana yang disampaikan oleh Satrio
Budiawan adalah untuk mencari kesesuaian antara implementasi dengan
apa yang dipersyaratkan oleh standar
ISO 9001:2015. Dalam proses audit
tersebut terdapat tiga temuan, yaitu
kesesuaian, ketidaksesuaian dan opportunity for improvement. Temuan
akan dikatakan terdapat kesesuaian
jika implementasi dengan persyaratan
standar ISO, sebaliknya jika implementasi tidak sesuai dengan persyaratan standar ISO maka dikatakan
tidak sesuai. Sementara opportunity
for improvement, jika dalam implementasi terdapat peluang perbaikan
untuk organisasi kedepannya. Metode
yang digunakan pada audit surveillance tersebut adalah metode sampling
sehingga hanya beberapa area yang
akan diaudit.
Kegiatan audit surveillance pada
hari pertama diawali dengan memverifikasi rapat dengan manajemen yang
dikoordinir oleh Drs. Sukendra Martha, M.Sc, M.App.Sc., audit, document
control dan verifikasi temuan dari au-

Hasil Audit Surveillance untuk
Lemhannas RI
Rapat Audit Surveillance di Lemhannas RI yang dimulai sejak Senin
(2/10) lalu resmi ditutup oleh Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam
Negeri Drs. Sukendra Martha, M.Sc,
M.App.Sc. sebagai perwakilan manajemen di Ruang Nusantara II, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas
RI pada Selasa (3/10).
Satrio Budiawan mengungkapkan
bahwa audit yang telah dilakukan selama dua hari tersebut menunjukkan
bahwa tidak adanya penemuan yang
bersifat ketidaksesuaian sehingga
Lemhannas RI dapat mempertahankan Sertifikat ISO 9001 : 2015. Selain itu, dalam proses tersebut terdapat
tiga opportunity for improvement atau
peluang perbaikan. Peluang perbaikan pertama adalah sasaran mutu pada
Kedeputian Pengkajian yaitu “outcome
100 %” .

Peluang perbaikan kedua yaitu isu terkait efisiensi anggaran yang
berdampak (berisiko) kepada realisasi
jumlah tema kajian strategis yang harus diselesaikan belum dibahas saat
pada saat Rapat Tinjauan Manajemen
(RTM) tanggal 20 September 2017.
Akan tetapi, pada saat rapat tersebut,
Gubernur Lemhannas RI telah memberi arahan untuk mengkaji ulang
risiko yang ada pada masing-masing
unit kerja.
Peluang perbaikan yang ketiga,
lanjut Satrio, adalah sasaran mutu organisasi yang saat diturunkan kepada
tiga kedeputian bukanlah merupakan
hal rutin seperti penyusunan bahan
ajar atau membuat laporan keuangan,
namun merupakan suatu proses yang
tidak terkait dengan pelayanan seperti
menjadi World Class Institution.
[FR/MD]
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dit sebelumnya. Kemudian melakukan
audit pada bagian Kedeputian Pendidikan yang terdiri dari Direktorat Program Pendidikan, Direktorat Materi
Pendidikan, Direktorat Operasional
Pendidikan dan Direktorat Evaluasi
Pendidikan. Audit selanjutnya pada
bagian Kedeputian Pengkajian yang
terdiri dari Direktorat Pengkajian Politik, Direktorat Pengkajian Ekonomi,
Direktorat Pengkajian Sosial Budaya,
Direktorat Pengkajian Pertahanan
dan Keamanan, dan Direktorat Pengkajian Internasional.
Di hari kedua yang merupakan
hari terakhir, audit dilakukan kepada
Inspektorat. Selanjutnya, auditor akan
melakukan persiapan dalam pembuatan laporan dan penutupan. Pada
penutupan tersebut auditor akan menyampaikan tentang proses audit dan
temuan-temuan yang didapatkan oleh
auditor.

Pembacaan Agenda Audit Surveillance oleh Auditor dari BSI Group
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Keith Tan
Deputy Secretary (Policy) Singapore Ministry of Defence

Keith Tan Apresiasi Kerjasama
Indonesia-Singapura

K

Dalam kuliah umum tersebut, Keith Tan menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan Singapura (Mindef ),
dan Angkatan Bersenjata Singapura
(SAF), memiliki hubungan yang penting dengan Lemhannas. Setiap tahun,
sejak tahun 2009, perwira tinggi SAF
mulai mengikuti kursus PPRA Lemhannas. Para alumni Lemhannas RI
dari SAF melaporkan bahwa kurikulum yang disampaikan lengkap dan
sangat bermanfaat.
Adapun manfaat lain yang didapat adalah terjalinnya persahabatan

yang akrab antar para peserta. Dalam
kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa pihak Singapura sangat
berterima kasih atas kesempatan yang
diberikan kepada para peserta atas
pengetahuan terkait dengan perkembangan global, regional maupun lokal. Hubungan pertahanan bilateral
Indonesia dan Singapura terjalin erat
dan kuat, hal ini terlihat pada kegiatan flypast pertama pada September
lalu dalam perayaan 50 anniversary
hubungan diplomatik ke-50 tahun
antara Indonesia dan Singapura.

dok: humas

eith Tan memberikan kuliah umum di
Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI pada Rabu
(04/10).
Kuliah
umum diawali dengan sambutan dari
Gubernur Lemhannas RI, Letjen
TNI (Purn) Agus Widjojo, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian
kuliah umum oleh Keith Tan, Deputy
(policy) Singapore Ministry of Defence
terkait hubungan bilateral pertahanan
Indonesia-Singapura.
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Keith Tan saat menandatangani buku tamu di Lemhannas RI

Sejarah Kerjasama Pertahanan dan
Pembinaan Kepercayaan
Pada kuliah umum tersebut membahas bagaimana kedua negara dapat
mengembangkan kemitraan, dan berusaha meningkatkan kerjasama bilateral maupun regional. Hubungan
pertahanan bilateral sudah berkembang
dengan sangat baik sejak kedua angkatan bersenjata melaksanakan sejumlah
latihan bersama pasca kemerdekaan Singapura. Saat ini, kedua negara secara
rutin melaksanakan latihan bersama
pada setiap tahun dengan melibatkan
lebih dari seribu pasukan matra darat,
laut, maupun udara.
Selain latihan dan kursus, juga
ada kunjungan profesional yang dilaksanakan secara reguler. Pada tahun lalu, kedua pihak melaksanakan
56 kunjungan dan kegiatan bilateral.
Ini termasuk pertukaran profesional,
pertemuan formal dan program interaksi yang melibatkan penjabat tinggi
sampai staf junior dari Kemhan RI,
TNI, dan Lemhannas RI. Salah satu
program tahunan yang dijadwalkan
dalam kegiatan Kementerian Pertahanan Singapura (Mindef ) penting
adalah kunjungan Lemhannas RI ke
Singapura. Sejak tahun 2012, Gubernur Lemhannas RI mengirim sepuluh orang lulusan PPRA/PPSA yang
berprestasi ke Singapura dalam rangka program pertukaran pengetahuan
(Distinguished Graduates Visit).
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“

Indonesia dan
Singapura
bukan hanya
“tetangga
karena letak
geografis” – tapi
“mitra karena
pilihan”.

Keith Tan, Deputy Secretary (Policy) Singapore Ministry of Defence saat memberikan
kuliah umum di Lemhannas RI

Kegiatan tersebut diharapkan
dapat meningkatkan profesionalisme dan kemampuan kerjasama antar
negara. Kegiatan tersebut juga membina persahabatan yang abadi untuk
memperkuat sikap saling percaya.
Rasa saling percaya yang dibangun
memungkinkan kedua negara saling
membantu pada saat menghadapi ancaman.
Dalam hubungan antar kedua
negara, Singapura dan Indonesia
telah melakukan kegiatan kerjasama antar pertahanan Singapura
dan TNI. Terkait hal tersebut, Tan
mengatakan, “Singapura juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Indonesia dan TNI atas
bantuan dalam operasi Search-and-Locate bagi pesawat SilkAir yang
jatuh di Sungai Musi (Palembang)
pada tahun 1997.” Saat itu, TNI
membantu dan mengkoordinasikan
terkait penyelidikan kecelakaan,
serta menyiapkan sebuah hanggar
pesawat sebagai tempat rongsokan
pesawat.
Usaha pencarian sepenuh hati
yang dilakukan oleh TNI berhasil menemukan alat data dan perekam suara
kokpit. Begitu juga pada tahun 2004
ketika wilayah Asia tertimpa gempa
bumi raksasa yang mengakibatkan
tsunami yang menghantam Banda
Aceh, Medan dan Meulaboh. Dalam
rangka mendukung operasi TNI, SAF
mengerahkan 1.500 personil, tiga

buah kapal angkut tank (LST), serta
beberapa buah helikopter dan pesawat
angkutan, untuk mendukung operasi
penanggulangan bencana tersebut.
Kerjasama yang kompak antara kedua
pihak dapat memperlancar koordinasi penempatan tim medis dan unsur
SAR di lokasi yang paling diperlukan.
Singapura dan Indonesia Sebagai
Mitra Bilateral dan Regional
Dalam paparannya, Tan menyampaikan bahwa Indonesia dan Singapura merupakan mitra yang telah
bekerjasama, baik dalam level bilateral maupun regional. “Kementerian
Pertahanan Singapura tetap mengutamakan hubungan bilateral dengan Indonesia karena kami menganggap Indonesia sebagai sahabat
penting dan mitra yang terpercaya.
Yang jelas, Indonesia yang maju dan
sejahtera tidak hanya memberikan
kontribusi positif bagi Indonesia sendiri, tapi juga wilayah ASEAN.
Melihat posisi geostrategis Indonesia yang penting sebagai pemimpin ASEAN, Singapura mendukung
penuh kepemimpinan Indonesia di
wilayah Asia. Tan memaparkan bukti
keberhasilan Indonesia dalam pembatalan kebijakan Penerbangan Sipil
Internasional Australia (ICAP) yang
dianggap hanya menguntungkan kepentingan bisnis maskapai Qantas
dan British Airways sehingga penerbangan maskapai Asia Tenggara tiSwantara | EDISI 23/DESEMBER 2017 | 37
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“

Jika Pertahanan
Total dibangun
secara tepat, maka
negara maupun
masyarakat dapat
sembuh dan pulih
cepat
Keith Tan Deputy Secretary (Policy) Singapore Ministry of Defence pada saat Kuliah Umum di Lemhannas RI

dak tersingkir dari rute penerbangan
yang sebelumnya direncanakan untuk Eropa dan Australia.
Melihat kondisi geopolitik dunia
dan kawasan ke depan berada dalam
ketidakpastian, Singapura dan Indonesia harus meningkatkan efektivitas
kerja bersama. Hal tersebut, perlu dilakukan untuk menghadapi ancaman
baru yang bersifat non-konvensional dan semakin rumit seperti
munculnya aksi terorisme di
berbagai wilayah dunia.
Kerjasama dalam aspek lainnya adalah dalam bidang terorisme.
Ancaman terorisme
merupakan masalah
yang berdampak pada
Asia, termasuk Singapura. Dalam menghadapi terorisme perlu
melibatkan berbagai
instansi keamanan di
berbagai negara, untuk
itu diperlukan peningkatan kerjasama antara instansi-instansi yang bertanggungjawab. Sebagai contoh, SAF
mengikutsertakan latihan penanggulangan terorisme dengan instansi keamanan yang lain.
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Singapura berharap bahwa
masyarakat di kawasan harus selalu
rukun, dan tetap mempunyai semangat perjuangan tinggi menghadapi
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ancaman dan kesulitan. “Jika Pertahanan Total dibangun secara tepat,
maka negara maupun masyarakat
dapat sembuh dan pulih secara cepat,
jika serangan terorisme sewaktu-waktu terjadi,” kata Keith Tan melanjutkan.

Di akhir paparannya, Keith Tan
menyampaikan bahwa Indonesia-Singapura harus menciptakan lebih
banyak kesempatan interaksi antar
para personil. Ia berharap akan le-

bih banyak perwira, baik dari militer
dan sipil negara Singapura maupun
Indonesia, serta kedua kementerian
pertahanan, dapat memberikan lebih
banyak waktu di negara bersangkutan
supaya dapat memperdalam pengertian tentang sejarah, budaya, harapan
dan aspirasi masing-masing negara.
Selain itu, Keith Tan berharap Indonesia dan Singapura akan menemukan kesempatan baru untuk
memperkuat ASEAN. “Kita
merayakan ulang tahun
ke-50 ASEAN tahun
ini, dan sudah banyak
prestasi yang diraih
ASEAN sejak tahun 1967. Pada masa
ini, ASEAN tengah
menghadapi berbagai
tantangan seperti permasalahan Laut China
Selatan, penanggulangan bencana alam dan
krisis kemanusiaan, dan
penanganan teroris. Berbagai permasalahan tersebut tidak dapat diatasi sendiri oleh suatu negara melainkan
dibutuhkan kerjasama yang baik
antar negara. Diharapkan Indonesia
dan Singapura dapat berkerjasama
untuk mendapatkan solusi yang bersifat ASEAN-centric, sehingga dapat
membantu ASEAN mencapai visinya
untuk menjadi wilayah yang dinamis
dan terbuka,” jelas Keith Tan. [YA]

dok: humas

SEPUTAR KITA

Calon Peserta Mancanegara
Berlatih Bahasa Indonesia

S
Peserta Pelatihan Bahasa Indonesia

ebagai salah satu syarat
bagi peserta asing untuk mengikuti Program
Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA)
Lemhannas RI yakni
wajib mampu berbahasa Insdonesia.
Untuk itu Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI memberikan
pelatihan Bahasa Indonesia kepada
14 orang peserta asing yang berasal dari 11 negara, yakni Australia,
Bangladesh, Fiji, Malaysia, Nigeria,
Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Sri Lanka, Timor Leste, dan
Zimbabwe. Bekerja sama dengan
Lembaga Bahasa dan Pendidikan
Profesional LIA (LBPP-LIA) dengan memberikan pelatihan Bahasa
Indonesia selama tujuh bulan, mulai
tanggal 4 Agustus 2017 – 2 Februari 2018. Kelas Bahasa Indonesia
diadakan setiap hari Senin – Jumat,

pukul 08.00 – 15.00 WIB di ruang
Telematika Training Unit (TTU),
Gedung Astagatra Lemhannas RI.
Materi yang ingin dicapai kepada
peserta pelatihan bahasa Indonesia
diantaranya memperkaya kosakata
(vocabulary), penguasaan tata bahasa
(grammar), dan target expression. Sedangkan metode belajar yang diterapkan dengan memperbanyak praktik,
seperti dialog, menulis kalimat berbahasa Indonesia, presentasi, serta mengadakan permainan. Menurut salah
seorang pengajar, Miss Dery, kendala yang dihadapi ketika mengajar
adalah ketika ada peserta yang tidak
menguasai bahasa Inggris, sehingga
sulit untuk berkomunikasi. Namun
Ia mensiasatinya dengan menerapkan
metode belajar yang interaktif, seperti melalui gambar, film, maupun lagu
untuk menarik perhartian peserta. [AS]
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Gubernur membuka kegiatan Wawasan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi anggota IPPAT

Pentingnya Wawasan Kebangsaan
bagi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sebanyak 116 orang anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mengikuti kegiatan pembekalan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan selama tujuh hari yang diselenggarakan guna menambah wawasan bagi para anggota PPAT.

B

erbicara
mengenai
peran PPAT, pejabat
umum yang diberikan
kewenangan
untuk
membuat akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau
hak milik atas satuan rumah susun,
dipastikan bahwa PPAT merupakan bagian integral dan langsung
berhubungan dengan kepentingan
masyarakat luas, terutama peranannya dalam mewujudkan tujuan
nasional bagi kesejahteraan masyarakat.
Idealnya seorang anggota PPAT
di masyarakat harus mampu menjadi agen perubahan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebang-
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saan dalam menciptakan rasa aman
dan tentram di tengah-tengah masyarakat serta mampu mendorong
masyarakat itu sendiri agar mengedepankan tujuan didirikannya negara Indonesia.
Oleh karena itu, nilai-nilai kebangsaan sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlebih sejak Presiden Joko
Widodo memperketat persyaratan
untuk menjadi pejabat pembuat akta
tanah yang ditandatangani pada
22 Juni 2016, melalui PP Nomor
24/2016 tentang Perubahan atas PP
Nomor 37/1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Perubahan peraturan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas pendaftaran tanah. Keberadaan PPAT
di masyarakat, di samping sebagai
motivator, juga sebagai fasilitator
antar masyarakat dalam fungsinya
sebagai agen perubahan dan sebagai
duta bangsa dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat.
Keberadaan para anggota PPAT
haruslah memiliki bekal wawasan
nilai-nilai kebangsaan yang luas dan
matang, tentang empat konsensus
dasar kebangsaan yang meliputi,
Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut
akan melandasi sikap untuk mengurangi potensi konflik dan permasa-

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
Peraturan Pemerintah No. 37/1998 tanggal 5 Maret 1998

Pejabat Umum yang diberik kewenangan untuk membuat
akta-akta oten k mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun, biasanya jabatan ini dirangkap oleh Notaris

PPAT SEMENTARA

Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk
melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di
daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena
jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat
akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program
atau tugas Pemerintah tertentu.

Hakim beserta instansi lainnya,”
ujar Agus Widjojo.
Agus Widjojo juga menyampaikan harapannya kepada para peserta
IPPAT agar memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin. “Saya berharap agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik
mungkin, dengan melakukan tukar
pendapat dan diskusi secara komprehensif terkait berbagai permasalahan bangsa, sehingga para peserta memiliki wawasan luas dalam
mengimplementasikan
nilai-nilai
kebangsaan ditengah masyarakat,”
jelas Agus Widjojo.

grafis: ray

PPAT KHUSUS

Wadah ini sangat strategis untuk
mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur.
Sebagai bangsa yang dipersatukan
karena kemajemukannya, nilai-nilai
kebangsaan merupakan prasyarat
mutlak yang harus senantiasa dijaga demi tetap tegak dan kokohnya
NKRI. Kemajemukan dan keragaman merupakan kekayaan yang dapat
menjadi kekuatan positif dalam kehidupan bangsa. Namun, di sisi lain
mengandung potensi konflik yang
bila tidak dikelola dengan baik, akan
berpotensi menjadi pemecah belah
persatuan dan kesatuan bangsa. [AS]

dok: humas

dok: humas

lahan yang muncul di tengah-tengah
masyarakat secara bijak dan tuntas,
mengingat betapa pentingnya peran
PPAT di dalam pembangunan nasional.
Dalam upacara pembukaan yang
diselenggarakan pada Senin (2/10)
di Gedung Trigatra Lemhannas
RI, Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan sambutan di depan para
peserta kegiatan. Menurutnya kegiatan ini dapat menjadi wadah yang
sangat strategis untuk mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam
rangka mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur.
“Nilai-nilai kebangsaan menjadi faktor pendorong yang mampu
memotivasi tumbuhnya kesadaran
kebangasaan dengan ditandai bersatunya PPAT di wilayah nusantara. Betapa pentingnya peran PPAT
di dalam pembangunan nasional,
misalnya terkait dengan perbankan, lembaga pembiayaan, pembuatan akta jual beli, akta jaminan
harga tanggungan. Di satu sisi
di dalam menjalankan tugasnya,
PPAT mendapatkan hambatan
persoalan hukum, karena saat ini
PPAT tidak hanya berhubungan
langsung dengan BPR saja, tetapi
dengan Dirjen Pajak, Pemda, Kepolisian, Jaksa, KPK, PPATK, dan

Foto bersama Peserta Wawasan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan IPPAT
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Bercita-Cita World Class University,

UNS Ikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
Menjadi salah satu dari sepuluh Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta
(UNS) haruslah memiliki tenaga kependidikan dan dosen profesional yang berperan penting dalam rangka
membangun peradaban bangsa.

S

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI
(Purn) Agus Widjojo.
Dalam sambutannya, Agus
Widjojo menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pimpinan UNS
atas semangatnya menjadi peserta
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
“Suatu kehormatan bagi Lemhannas
RI dapat berbagi dan memberikan
pencerahan terkait pemahaman nilai-nilai kebangsaa. Saya ingin mengajak
para peserta untuk memanfaatkan
kesempatan ini sebagai momentum

tugasnya, yang salah satu tujuannya
adalah melahirkan SDM berkualitas
agar mampu menciptakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan
makmur. “Seorang tenaga pendidik
dan dosen harus memiliki niat yang
tulus dan ikhlas untuk menjalani profesinya, kiranya sangat tepat melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini untuk lebih memahami dan
menghayati nilai-nilai kebangsaan,”
jelas Agus Widjojo.
Hadir pula sebagai peserta, Rektor UNS, Prof. Dr. Ravik Karsidi,

pemimpinan.
Kegiatan yang bertajuk Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar
bangsa guna meningkatkan kualitas
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, berlangsung dari
tanggal 17 hingga 20 Oktober 2017.

perenungan dan introspeksi diri guna
merefleksikan pentingnya nilai-nilai
luhur yang kita miliki,” kata Agus
Widjojo.
Tenaga kependidikan dan dosen, menurut Agus Widjojo, harus
memiliki visi yang jelas, profesional
serta berkarakter dalam menjalankan

M.S. yang turut memberikan sambutannya di awal pembukaan. Ravik Karsidi berharap agar pelatihan ini mampu membawa UNS ke arah yang lebih
baik lagi. “Kita harapkan para peserta
yang ikut akan menjadi pemimpin-pemimpin UNS di masa yang akan
datang. Untuk itu, UNS pada tahun
2030 mencanangkan visinya menjadi

dok: humas

ebagai wujud pengembangan
profesionalisme tenaga pendidik dan
dosen dalam mendidik,
membimbing,
mengevaluasi, dan menindaklanjuti proses belajar mengajar di
kampus kepada mahasiswa, UNS mengirimkan 70 orang yang terdiri dari
Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua
Wakil Dekan, Wakil Direktur, Kepala
Biro, Kepala Bagian, Kasubbag, Lektor, Kaprodi, Guru Besar, dan Dosen
untuk mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Pelatihan Ke-
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perguruan tinggi yang mendapat status sebagai world class university, dan
saat ini UNS sudah masuk kedalam
10 besar perguruan tinggi terbaik di
Indonesia,” kata Ravik Karsidi dalam
sambutannya.
Tenaga pendidik memiliki tanggung jawab moral dalam mendidik
anak bangsa yang memiliki keteladanan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Diharapkan dengan
memiliki wawasan kebangsaan, para
peserta pelatihan mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Di akhir sambutannya, gubernur Lemhannas RI menyampaikan
harapannya agar para peserta dapat
memanfaatkan pelatihan ini sebagai
ajang tukar pendapat. “Saya berharap

agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan melakukan tukar pendapat dan diskusi
secara komprehensif terkait berbagai
permasalahan sehingga para peserta semakin memiliki wawasan luas,
sistemik, integral dan holistik dalam
mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Agus Widjojo. [AS]
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Mahasiswa UNS

Perdalam Wasantara
dan Tannas
Perwakilan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melakukan kunjungan
ke Lemhannas RI (10/10).

D

alam
kunjungan
tersebut, para peserta mendapatkan
ceramah mengenai Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional oleh Laksda TNI
Ir. Yuhastihar, M.M. Tenaga Ahli
Pengkaji Bidang Wawasan Nusantara
Lemhannas RI.
Kunjungan disambut dengan
ucapan selamat datang dari Kepala
Bagian Protokoler dan Dokumentasi
Lemhannas RI Kolonel Laut (KH)
Drs. Hendrawan Setiadi, M.Si. di
Ruang Syailendra Gedung Astagatra
Lantai III.
“Kami mengucapkan selamat
datang. Semoga adik-adik semuanya
datang ke Lemhannas mendapatkan
bekal yang cukup dan berarti untuk
bagaimana rekan-rekan mahasiswa
nanti akan menyudahi kuliah di UNS,
kemudian akan terjun ke masyarakat
menjadi seorang guru dan tentunya
nanti akan ada pembekalan yang cukup mendalam yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Laksda
TNI Yuhastihar,” tutur Hendrawan.
Rima Vien Permata Hartanto,
S.H, M.H. yang menjadi ketua kunjungan dari UNS menyampaikan dalam sambutannya bahwa mahasiswa
yang hadir dalam kunjungan tersebut
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diikuti oleh 63 mahasiswa Program
Studi PPKn. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian Kuliah
Kerja Lapangan (KKL) yang wajib
ditempuh oleh mahasiswa semester
lima. Selain itu, Rima menyampaikan bahwa UNS sudah cukup akrab
dengan Lemhannas RI. “Bagi kami
Lemhannas bukanlah lembaga yang
asing. Kami merasa Lemhannas adalah lembaga yang bermitra dengan
UNS. Kami berharap apa yang kami
sampaikan saat ini akan membantu
mahasiswa mengenai apa yang telah
didapatkan di kampus kemudian dikaitkan dengan apa yang sudah dikaji
secara mendalam oleh Lemhannas,”
jelas Rima.
Selanjutnya, Yuhastihar menjelaskan tentang Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional yang berfokus
pada implementasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebelum masuk ke pembahasan,
diawali dengan pemutaran video tentang Lemhannas RI. Selanjutnya, ditekankan pula kepada mahasiswa agar
selalu berpikir secara holistik, komprehensif, dan integral. “Lemhannas
selalu mengajak siapa pun yang hadir
di Lemhannas ini untuk berpikir secara holistik, komprehensif dan integral. Hal tersebut dapat dimaknai dengan berpikir secara utuh menyeluruh

Penyerahan Cinderamata Kepada Perwakilan Mahasiswa UNS

dalam satu kesisteman. Karena terkadang kita melihat satu permasalahan
itu hanya berdasarkan perspektif tertentu,” jelas Yuhastihar.
Setiap bangsa di dunia ini, lanjut Yuhastihar, memiliki cita-cita dan
tujuan nasionalnya masing-masing
sehingga mereka juga memiliki kepentingan nasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk geopolitik dan
geostrateginya. Geopolitik ini adalah bagaimana mimpi dan keinginan
dari bangsa tersebut dihadapkan pada
kondisi geografinya. Bagi Indonesia
hal tersebut tercantum dalam konsepsi wawasan nusantara. Sementara
geostrategis adalah bagaimana untuk
mencapai keinginan tersebut. Hal ini
diimplementasikan dalam bentuk ketahanan nasional, baik untuk keamanan nasional maupun kesejahteraan
nasional.
Selanjutnya, Yuhastihar menjelaskan bahwa cita-cita nasional Indonesia termaktub dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea kedua dan keempat
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan
sosial.
Kemudian Yuhastihar menjelaskan bahwa definisi dari Konsepsi
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang
mengutamakan persatuan bangsa dan
kesatuan wilayah dalam setiap aspek
kehidupan nasional untuk mencapai
tujuan nasional. Hal tersebut merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.
Dari paparan yang berjudul Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional,
Yuhastihar menyimpulkan bahwa
NKRI didirikan karena adanya kesadaran bersama untuk mewujudkan
cita-cita yaitu Negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur. Sehingga agar pembangunan nasional tepat menuju cita-cita dan
tujuan, maka perlu wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan
tanya jawab, yang kemudian diakhiri
dengan pemberian cinderamata dari
Lemhannas RI untuk UNS dan foto
bersama. [FR]
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Hari Nusantara merup
yang dianggap sebaga
Melalui deklarasi terse
kembali wilayah dan la
kesatuan yang utuh da

13 Desember 1999
Presiden Abdurrahman Wahid
mencanangkan sebagai Hari Nusantara.

1,9 JUTA km 2

13

luas darat

Presiden Megawati menerbitkan
Keputusan Presiden RI
Nomor 126 Tahun 2001
tentang Hari Nusantara.

Sejak 13 Desember 2000 pada era
Pemerintahan Presiden SBY
secara resmi Hari Nusantara
mulai diperingati.

5,8 JUTA km

2

luas laut

Nilai Potensi ekonomi Maritim Indonesia
mencapai 1,33 trilyun dolar AS atau
setara Rp 17 trilyun per tahun.

Yang bersumber dari sektor transportasi laut,
industri jasa maritim, wisata bahari, pertambangan da
serta upaya pengembangan kawasan wisata bahari
dan bisnis maritim lainnya.
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pakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda
ai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia Kedua.
ebut, Indonesia merajut dan mempersatukan
autannya yang luas, menyatu menjadi
an berdaulat.

340 suku bangsa

16.056 pulau
*jumlah pulau yang telah bernama dan berkoordinat
(Badan Informasi Geospasial, 2017)

“

Hari Nusantara
merupakan
penegasan dan
pengingatan bahwa
Indonesia adalah
Negara Kepulauan
terbesar di dunia.

ay

an energi,

n
sig

de

Hari

Nusantara
13 desember 2017
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Peserta PPSA XXI Perluas
Wawasan Global
Peserta PPSA XXI pada tanggal 7 Oktober melaporkan hasil kunjungan ke tiga negara tujuan,
diantaranya Australia, Jepang, dan Singapura pada 29 Oktober hingga 2 November 2017 di Ruang
Pancasila, Gedung Trigatra.

S

tudi Strategis Luar Negeri
(SSLN) merupakan salah
satu kegiatan utama yang
dicanangkan oleh Deputi
Pendidikan Lemhannas
RI untuk mempersiapkan
Kader Pimpinan Tingkat Nasional
dalam hal ini Program Pendidikan
Singkat Angkatan (PPSA). SSLN
sendiri merupakan metode pembelajaran melalui peninjauan langsung ke
pusat pemerintahan, objek strategis
atau unggulan, dan lembaga/organisasi yang ada di negara tujuan. Peserta
PPSA XXI kali ini melakukan kunjungan ketiga negara tujuan, diantaranya Australia, Jepang, dan Singapura,
yang dilaksanakan pada tanggal 29
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Oktober hingga 2 November 2017.
Sepulangnya dari kunjungan, para
peserta melaporkan hasil kegiatannya
kepada Gubernur Lemhannas RI.
Ada yang menarik dari kegiatan laporan yang diadakan di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra Selasa (7/10)
pagi, dimana para peserta terlihat
mengenakan pakaian khas dari masing-masing negara yang telah dikunjungi. Seperti peserta dengan negara
tujuan Jepang yang memakai pakaian
Kimono, serta peserta negara tujuan Singapura yang memakai pakaian
Etnis Tionghoa, karena Singapura
adalah satu-satunya negara di dunia di mana etnis Tionghoa menjadi
penduduk mayoritas, di luar Republik

Rakyat Tiongkok. Pakaian unik juga
ditunjukkan dari penampilan para
peserta PPSA dengan negara tujuan
Australia, yang mengenakan pakaian
ala koboi membawa bumerang yakni
senjata tradisional suku Aborigin.
Tujuan diadakannya kegiatan ini
untuk memberikan pembekalan kepada peserta PPSA tentang kondisi
objektif dari negara yang dikunjungi,
untuk memperluas pengetahuan yang
nantinya dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai konsepsi strategis
bagi kepentingan nasional. Selain itu,
digunakan sebagai pelengkap serta
masukan untuk seminar nasional dan
penyusunan Taskap masing-masing
peserta.

kasus pemisahan Timor Timur, illegal
fishing, terorisme, imigran gelap, serta eksekusi terhadap terpidana mati
kasus narkoba. Melihat banyaknya
permasalahan yang dihadapi, namun
faktanya negara yang secara geografis hanya dipisahkan oleh Samudera
Hindia ini terdorong untuk berinteraksi secara kondusif demi menjaga
stabilitas kawasan.
Untuk itu maka dilakukan kerja
sama dalam bidang keamanan dengan
prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan yakni dengan ditandatanganinya Perjanjian tentang Kerangka
Kerja Sama Keamanan (Agreement
between the Republic of Indonesia and
Australia on the Framework for Security
Cooperation) pada 13 November 2006
di Mataram, Lombok, Nusa Tengara
Barat.
Berbicara mengenai potret kehidupan Australia, dipaparkan pula
terkait seluruh aspek gatra. Negara
yang berbatasan langsung dengan
Indonesia di sebelah selatan ini memiliki jumlah penduduk 24 juta jiwa pada
tahun 2016. Australia adalah negara
Monarki Konstitusional Demokrasi,
yang menerapkan sistem pemerintahan Federal, dimana negara dipimpin
oleh Gubernur Jenderal, sedangkan
pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Sistem politik yang berlaku di Australia adalah parlementer.

Parlemen dipilih secara populer
dengan dua majelis yakni Dewan
Perwakilan dan Senat. Dalam aspek
ekonomi, nilai perdagangan Australia
dengan Indonesia di tahun 2016 mencapai USD 8,5 Miliar. Selain itu pertumbuhan ekonomi Australia tercatat
mengalami peningkatan rata-rata 2,5
persen sampai dengan 3,5 persen per
tahun, dalam 23 tahun terakhir.
Pada kegiatan SSLN ke KBRI di
Canberra, Brigjen Pol. Dr. Akhmad
Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., Brigjen
Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.,
dan Brigjen Pol. Drs. Lotharia Latif,
S.H., M.Hum. melakukan diskusi dengan Commander Peter Coizer (AFP

Manager Criminal Asset, Fraud and
Anti Corruption Organized Crime
and Cyber). Dalam diskusi tersebut

menyarankan kerjasama dan beasiswa
bagi Perwira Menengah Polri untuk
bersekolah di Australia atau CDSS.
Sebelum mengakhiri paparannya,
kelompok PPSA Australia menyampaikan beberapa kesimpulan mengenai hubbilateral Indonesia Australia,
bahwa sebagai negara bertetangga
dekat (immediate neighbor), prospek
hubungan Indonesia-Australia ke depan akan pada posisi hubungan saling
menguntungkan dan membutuhkan
(mutual bilateral relationship).
“NEIGHBOR BY DESTINY,
FRIENDLY BY CHOICE”
dok: humas

dok: peserta ssln

Australia
Dalam lawatannya kali ini, kelompok PPSA XXI ke Australia
didampingi oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo sebagai Pembina. Beberapa
lokasi yang dikunjungi antara lain
Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) di Canberra, Australian Federal Police (AFP), Australian Defence College (ADC), Australian Defence
Force (ADF), dan The Centre for Defence and Strategic Studies (CDSS).
Tidak hanya menyambangi pusat
pemerintahan saja, para peserta juga
menyempatkan berwisata sejarah di
Museum Maritim di Darling Harbour,
Sydney. Tak mau melewatkan kesempatan, para peserta singgah di perusahaan industri Kontraktor Pertahanan
terbesar di Australia untuk Angkatan
Pertahanannya, Thales Australia yang
dulu dikenal dengan ADI Limited.
Kelompok Australia yang diketuai
oleh Brigjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus,
S.I.K., M.Si., M.M. tersebut dalam
paparannya menyampaikan terkait
hubungan bilateral antara Indonesia
dan Australia yang mengalami pasang
surut. Hal tersebut disebabkan adanya
perbedaan diantara kedua negara terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, serta orientasi
politik yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan. Mulai dari

Foto Bersama Rombongan Peserta SSLN Negara Tujuan Australia
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Jepang

Foto Bersama Peserta SSLN Negara Tujuan Jepang

(Ministry of Defense), KBRI Tokyo,
dan MEXT (Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Tecnology).
Sebuah perusahaan teknologi informasi multi-nasional yang berkantor
pusat di Minato, Tokyo, NEC (Nipon Electric Company) Global, juga
masuk dalam daftar kunjungan para
peserta SSLN Jepang. Tak lupa peserta menyempatkan untuk berbelanja
oleh-oleh di salah satu tempat belanja yang terletak di daerah Shizuoka,
Gotemba Premium Outlet. Lokasi
ini menjadi salah satu destinasi favorit
wisatawan mancanegara.
Hubungan bilateral antara Jedok: humas

Sebelum memulai paparannya, perwakilan peserta SSLN negara
tujuan Jepang menayangkan sebuah
video sekilas tentang negara sakura tersebut kepada seluruh peserta
PPSA. Mengenakan pakaian tradisional Jepang, Kimono, pimpinan rombongan Mayjen TNI Muhammad
Hasyim, S.Sos. bersama Tim Penguji
Lapangan Brigjen Pol Drs. Immanuel Larosa, dan Liasion Officer Marsma
TNI Agus Radar Sucahyo mengawali laporan kelompoknya dengan
menyampaikan pelaksanaan kegiatan
SSLN ke Jepang. Kunjungan ke Jepang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang
hubungan bilateral antara Jepang dan
Indonesia dalam rangka pemantapan
ketahanan nasional dalam tinjauan astagatra. Selain itu SSLN juga bertujuan sebagai salah satu masukan kepada
pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan terkait peningkatan
hubungan bilateral kedua negara. Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Bagus Puruhito turut serta
dalam rombongan ke Jepang, sebagai
Pembina.
Peserta memanfaatkan lawatannya ke Jepang dengan mengunjungi
berbagai pusat pemerintahan di negara sakura tersebut, seperti MOFA
(Ministry of Foreign Affairs), MOD

Peserta SSLN Negara Tujuan Jepang
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pang dengan Indonesia sudah terjalin
sejak tahun 1958, tepatnya sejak penandatanganan Perjanjian Perdamaian Negara Jepang dengan Republik
Indonesia. Beberapa perjanjian lain
juga telah ditandatangani oleh kedua
negara, yang terakhir adalah pembentukan forum khusus untuk membahas
kerja sama maritim kedua negara dengan nama "Indonesia-Japan Maritime
Forum" (IJMF). IJMF resmi dibentuk
melalui penandatanganan Memorandum Kerja Sama Pembentukan IJMF
(Memorandum of Cooperation to Establish Indonesia - Japan Maritime Forum) pada 21 Desember 2016.
Ditinjau dari aspek ekonomi, Jepang menjadi negara kedua terbesar
yang menanamkan modalnya di Indonesia yakni sebesar USD 1,6 Miliar
(sebanyak 425 proyek). Pembangunan
Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta
dan kereta api cepat Jakarta-Surabaya juga menjadi salah satu dari sekian
bentuk proyek infrastruktur yang dijalin Indonesia dengan Jepang. Tahun
2017, nilai investasi Jepang akan meningkat mencapai 74 Miliar Yen atau
sekitar Rp8,6 triliun di sektor irigasi
dan konservasi pantai.
Berdasarkan analisa para peserta
SSLN terhadap hubungan bilateral
kedua negara, dari sektor politik, In-

Singapura
Laporan kelompok SSLN
negara tujuan Singapura tidak kalah
menarik dibandingkan dua kelompok
lainnya. Kelompok ini menghadirkan
empat orang putri pariwisata. Dalam
perhelatannya ke Singapura, rombongan dipimpin oleh Laksda TNI
Riyadi Syahardani, didampingi oleh
Tenaga Profesional Bidang Ekonomi
dan Strategi Lemhannas RI Dr. Rosita S. Noer, M.A., dan Liaision Officer Laksma TNI I Wayan Suarjaya,
S.Sos., M.Tr. (Han). Hari pertama
tiba di Singapura, peserta mengunjungi Singapore Technologies Kinetics (ST Kinetics), dilanjutkan dengan
berkunjung ke KBRI Singapura. Selain itu, peserta juga menyambangi
pusat pemerintahan Singapura, diantaranya Kementerian Luar Negeri,

Land Transport Authority (LTA), dan
Kementerian Pertahanan. Peserta
juga memasukkan Port of Singapore
(PSA) kedalam daftar lokasi strategis
yang dikunjungi. PSA mengacu pada
kumpulan fasilitas dan terminal yang
melakukan fungsi penanganan perdagangan maritim di pelabuhan dan
yang menangani perkapalan Singapura.
Negara dengan jumlah penduduk etnis Tionghoa terbesar ke dua di
dunia ini, nyatanya memiliki struktur
jaringan pengolahan dan distribusi
gas alam terbesar di Asia. Meskipun
Singapura diketahui tidak memiliki
sumber daya alam, namun mereka
mampu mendatangkan bahan-bahan
baku dari luar negeri, yang kemudi-

disediakan oleh Dewan Pengembangan Perumahan (HDB). Singapura
menjadi negara yang cepat bertransformasi dan menjadi negara berpengaruh nomor lima di dunia serta
nomor satu di ASEAN dengan Gross
Domestic Product (GDP) tinggi dan
kesehatan yang sangat baik. Kerja
sama bilateral di bidang pertahanan
Indonesia-Singapura, berupa latihan bersama, pengumpulan informasi
intelijen, memperkuat kontak militer
untuk transparansi dan menghilangkan kecurigaan, atau melawan musuh
bersama di perbatasan atau perairan,
serta kerja sama pertahanan dan keamanan cyber.
Indonesia sebagai negara tetangga memiliki investor terbanyak dari
dok: humas

donesia dan Jepang menjalin kerja
sama yang cukup erat sebagai sesama
anggota organisasi, baik forum regional maupun internasional, seperti
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
dan United Nations Economic and Social Commission for Asia & The Pacific
(UN ESCAP). Selain itu, dari aspek
ekonomi Indonesia menjadi mitra
dagang terbesar ke delapan setelah
RRT, Amerika Serikat, Republik Korea, Australia, Taiwan, Thailand, dan
Arab Saudi. Sedangkan terkait aspek
Hankam, menurut analisa, Indonesia
harus dapat melihat revitalisasi kebijakan pertahanan Jepang sebagai
momentum strategis dan memanfaatkannya secara positif dalam rangka
modernisasi alutsista TNI.
Menurut para peserta SSLN, kerja sama Indonesia dan Jepang belum
berjalan sesuai dengan harapan, masih
diperlukan adanya kerja keras dari kedua negara sehingga menguntungkan
kedua belah pihak. Kedepannya diharapkan pemerintah dapat dengan
tegas memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan perizinan terkait
dengan investasi.

Foto Bersama Peserta SSLN Negara Tujuan Singapura

an dikembangkan sendiri. Singapura
menganut sistem politik demokrasi
parlementer, dimana kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana
menteri, sedangkan presiden menjadi
simbol negara. Untuk membangun
identitas nasional yang majemuk,
baru-baru saja terpilih presiden yang
berasal dari etnis minoritas yang selama lima periode tidak pernah terpilih. Halimah Yacob diangkat menjadi
Presiden pada September 2017 lalu.
Singapura merupakan salah satu
negara yang paling padat di dunia.
Sebanyak 85 persen dari rakyat Singapura tinggal di rumah susun yang

Singapura dan sangat baik perkembangannya hingga tahun 2017. Kedua
negara memiliki tingkat komplementaritas ekonomi yang tinggi. Di satu
sisi, Singapura mempunyai keunggulan di sektor knowledge, networking,
financial resources dan technological advance. Sementara Indonesia memiliki
sumber daya alam dan mineral yang
melimpah serta tersedianya tenaga
kerja yang kompetitif. Kerja sama di
bidang pendidikan juga terjalin, sebanyak 22.000 pelajar dan mahasiswa
Indonesia menempuh pendidikan di
Singapura. [AS]
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Ketua Umum IKAL:

Satu dalam Memandang
Kepentingan Bangsa

M

enjelang akhir
pendidikan,
peserta PPSA
XXI
yang
akan tergabung ke dalam Ikatan Keluarga Alumni (IKAL)
Lemhannas RI, mendapatkan pembekalan dari Ketua Umum IKAL
Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar,
M.Sc. beserta jajarannya. Pembekalan
diselenggarakan di Ruang Bhinneka
Tunggal Ika Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI pada Selasa
(21/11).
Pembekalan diawali dengan pemaparan oleh Wakil Ketua 2 IKAL
Lemhannas Komjen Pol (Purn) Drs.
Togar M. Sianipar, M.Si. tentang organisasi IKAL. IKAL merupakan organisasi resmi yang mewadahi alumni
Lemhannas, yang bersifat independen
dan netral. Pada Musyawarah Nasional
(Munas) tahun 2016, menyepakati
bahwa akronim IKAL adalah Ikatan
Keluarga Alumni, yang semula kepanjangan dari Ikatan Alumni. Anggota IKAL merupakan para lulusan
pendidikan di Lemhannas RI, yaitu
Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), Program Pendidikan
Singkat Angkatan (PPSA), Program
Pemantapan Pemimpin Daerah Angkatan, dan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
Dengan adanya perubahan dari
kepanjangan akronim tersebut, lanjut Togar M. Sianipar, dimaksudkan
agar semua peserta pendidikan di
Lemhannas RI dapat disatukan dan
dapat menjadi kekuatan besar yang
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mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan karya nyata dalam pembangunan nasional.
Pembekalan selanjutnya disampaikan oleh Jenderal TNI (Purn)
Agum Gumelar. Ia berpesan kepada seluruh peserta PPSA XXI agar
berhati-hati dalam melangkah dan
membuat keputusan, sehingga tidak
mengukir catatan negatif dan menggagalkan tujuan dari setiap peserta.
Sebagai organisasi yang berwatak pejuang, organisasi IKAL harus selalu
peduli terhadap situasi dan kondisi
bangsa.
“Kita harus selalu peduli terhadap
situasi yang berkembang, tidak boleh
apatis. Anggota IKAL itu berwawasan kebangsaan. Ketika berseragam
IKAL maka kita mengedepankan
kepentingan bangsa dan negara, tidak
boleh ada kepentingan partai atau go-

longan masing-masing. Kita satu dalam memandang kepentingan bangsa,” pungkas Gubernur Lemhannas
RI periode 1998-1999 itu.
Salah satu contoh situasi dan
kondisi yang disampaikan Agum
Gumelar adalah pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat
mengenai kebebasan dan demokrasi.
“Sebenarnya kebebasan seperti ini,
sebagai produk demokrasi, harusnya
kita nikmati. Tetapi kebebasan yang
teramat bebas ini jangan dibiarkan
menjadi berkembang menjadi sesuatu
yang liar, karena akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara,” jelasnya. Oleh karena itu, ia berharap kebebasan yang
merupakan produk dari demokrasi
tersebut sepatutnya dikelola dengan
sebaik-baiknya. [FR]

Wakil Ketua 2 IKAL Lemhannas Komjen Pol (Purn) Drs. Togar M. Sianipar, M.Si. memperkenalkan
organisasi IKAL kepada peserta PPSA XXI
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Republik Indonesia,

Perjuangan Para Pahlawan

L

emhannas RI melaksanakan upacara
pada Jumat (10/11)
dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November
bertempat di Lapangan Tengah Lemhannas RI. Seluruh personel Lemhannas mengikuti
upacara dengan khidmat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas
RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
bertindak sebagai Pembina Upacara.
Dalam sambutan Menteri Sosial RI
yang dibacakan oleh Agus Widjojo dengan tema “Perkokoh Persatuan Membangun Negeri”, disampaikan bahwa
hari pahlawan yang saat ini sedang
diperingati berangkat dari peristiwa
pertempuran 10 November 1945 di
Surabaya. Peristiwa tersebut memperlihatkan kepada dunia internasional, bahwa segenap bangsa Indonesia
dari berbagai ras, suku, agama, budaya,
bersama-sama melebur menjadi satu
untuk berikrar, bergerak, dan menyerahkan hidup serta jiwa raganya untuk
mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
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Bung Karno pernah menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah
bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Kalimat singkat dari Bung
Karno ini memiliki makna yang sangat
mendalam. Tanpa pengorbanan dan
perjuangan para pahlawan dan perintis
kemerdekaan, tidak akan ada gagasan
besar untuk mendirikan sebuah negara
yang bernama Republik Indonesia.
Pada setiap perjuangan para pahlawan dalam membentuk keindonesiaan,
pelajaran yang dapat diambil adalah
api perjuangan yang membentuk terbangunnya persatuan Indonesia yang
terdiri dari dua hal. Dua hal tersebut
adalah harapan dan pengorbanan yang
membentuk persatuan dan melahirkan
Indonesia, merawat eksistensinya dalam panggung sejarah bangsa-bangsa dan harus terus dinyalakan agar
Republik Indonesia tetap berdiri tegak, menjadi besar, dan terus memberi
sumbangan penting sebagai bagian
dari persaudaraan umat manusia di
dunia.
Selanjutnya pada peristiwa pertempuran 10 November, inspirasi dari
R.A Kartini, Ikrar Sumpah Pemuda,

lagu kebangsaan Indonesia Raya, keberanian dari Kwee Kek Beng, komitmen dari Johannes Leimena, syair Yaa
Ahlal Wathan dan berbagai karya cipta
yang menggerakkan ruh pendahulu
kita, berperan besar sebagai penanda
estetik-heroik, sebagai energi penggerak arek-arek Suroboyo yang dibantu
dengan semangat solidaritas dan bela
rasa oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan
Republik Indonesia.
Semangat kebangsaan yang dikenang
pada hari pahlawan adalah sebuah nasionalisme yang dilandasi oleh kemanusiaan
universal, bukan nasionalisme yang sempit. Sebuah nasionalisme yang oleh Bung
Karno diikrarkan bahwa "My Nationalism is Humanity" dan ditegaskan dalam
pidato 1 Juni lahirnya Pancasila, bahwa
nasionalisme hanya bisa hidup subur di
dalam taman sarinya internasionalisme.
Internasionalisme dapat hidup subur jikalau berakar dalam buminya nasionalisme.
Untuk itu, Agus Widjojo mengajak seluruh peserta upacara untuk terus berjuang,
bekerja, dan berkarya menjadi pahlawan
bagi diri sendiri, lingkungan, masyarakat
maupun negeri ini. [FR]
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SEPUTAR KITA

Susi Pudjiastuti Bercerita
Tiga Tahun Menjabat Menteri
kepada Peserta PPSA XXI
Kehadiran Menteri Susi dalam memberikan materi seputar perkembangan kelautan dan perikanan
Indonesia kepada Peserta PPSA XXI.

K

ehadiran Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Susi
Pudjiastuti di tengah-tengah para
peserta PPSA XXI
di ruang Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Pancagatra Lemhannas RI,
Selasa (24/10) pagi, mendapat kesan
berbeda. Kehadirannya kali ini untuk
memberikan materi seputar perkembangan kelautan dan perikanan di Indonesia, khususnya menginjak tiga tahun masa jabatannya sebagai Menteri.
Menurutnya, perubahan yang terjadi
di sektor kelautan dan perikanan di
Indonesia sangat signifikan jika dilihat dari penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing. “Perubahan yang terjadi
di kelautan dan perikanan barangkali
hampir seperti revolusi. Kalau dilihat
dari situasi penangkapan ikan di Indonesia, karena dulu lebih dari sepuluh ribu kapal asing, baik berbendera
Indonesia, maupun masih berbendera
negaranya, maupun tidak berbendera
tapi dari luar, itu beroperasi di wilayah
laut Indonesia,” ujar wanita yang juga
pemilik perusahaan penerbangan Susi
Air tersebut.
Selama kurang lebih dua jam,
Susi Pudjiastuti ‘bercerita’ tentang sepak terjangnya tiga tahun menjabat
sebagai menteri yang dipercayakan
oleh Presiden Jokowi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia di sektor
lautan. “Pak Presiden menunjuk saya,
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saya mulai dengan mengundang duta
besar, berbicara dengan mereka, Thailand, China, Vietnam, Filipina. Saya
bilang ‘Anda tahu semua, saya ini
menteri yang paling tidak berpendidikan tinggi dibandingkan yang lain.
Yang lain sekolah sarjana, sedangkan
saya hanya SMA kelas 2 saja. But my
President gave me the biggest portfolio,
karena laut itu 2/3 dari wilayah Indonesia’,” ucap Susi Pudjiastuti dihadapan para peserta PPSA XXI.
Seperti yang disampaikan oleh
Susi Pudjiastuti, berdasarkan data
Komisi Nasional Pengkajian Sumber
Daya Ikan (Kajiskan), stok ikan di wilayah Indonesia merangkak naik dari
semula 6,5 juta ton menjadi 12,54 juta
ton. “Kenaikan yang luar biasa kalau
kita hitung 6 juta ton dari 1 Dolar
saja itu sudah 6 Miliar Dolar. 6 Miliar
Dolar kalau dihitung dalam Rupiah
sekitar 10 Ribu Triliun,“ jelas Susi. Di
samping itu, nilai tukar nelayan dan
nilai usaha perikanan juga mengalami
kenaikan yang signifikan. “Kita juga
berhasil menaikkan nilai tukar nelayan dari 104 menjadi 110. Nilai usaha
perikanan juga naik dari 103 menjadi
120,” ujar Susi berdasarkan data dari
BPS dan BI.
Kiprahnya di bidang perikanan
dan kelautan memang sudah tidak
diragukan lagi dan telah diakui dunia.
Bahkan Susi Pudjiastuti pernah mendapatkan penghargaan Leaders for a
Living Planet dari World Wildlife Fund

dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014
tentang Moratorium Perizinan Usaha
Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dengan peraturan tersebut Kapal Asing dan Kapal Eks Asing
dilarang mengeksplorasi kekayaan laut
Indonesia. Selain itu, Susi juga memberlakukan pelarangan transhipment
(alih muatan di tengah laut) sejak 2014.
Itu dilakukan melalui penerbitan Permen Nomor 57 Tahun 2014 tentang
alih muatan. “Alasan pelarangan karena Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki pelabuhan, Angkatan
Laut, dan Polisi, masa transhipment
ditengah laut diperbolehkan. Kalau
mengangkut hasil tangkapan itu budok: humas

(WWF). Namun berbagai kebijakan
yang dibuatnya bukan tanpa hambatan. Seperti yang dilakukannya terhadap pabrik-pabrik pengolahan ikan di
Belitung yang ditutup hingga menuai
kontroversi. “Dari dulu pabrik-pabrik
tersebut ada tetapi tidak pernah beroperasi. Itu (pabrik) dibuat untuk mendasari ketentuan dari KKP, anda boleh
bawa kapal dari luar kalau anda bikin
pabrik pengolahan. Makanya dibuatlah pabrik-pabrik pengolahan, tetapi
tidak pernah ada kegiatan,” jelas Susi
Pudjiastuti.
Kebijakan lain yang sempat menimbulkan kontroversi dan penolakan
dari komunitas nelayan yakni Peraturan Menteri (Permen) Kelautan

kan transhipment namanya,” ujar Susi.
Tujuan penerbitan Permen ini adalah
untuk pengawasan serta pengendalian praktik illegal fishing yang ditaksir
merugikan negara hingga Rp 30 triliun per tahun.
Permasalahan tidak berhenti
sampai disitu, seperti yang terjadi di
Belitung, dimana masih sering didapati kapal-kapal asing yang dimodifikasi menjadi kapal Indonesia. Menggunakan modus yang berbeda, yakni
dengan memalsukan KTP awak kapal
Vietnam menjadi berkewarganegaraan Indonesia. “Sekarang modus mereka berubah. Angkatan Laut di Natuna
sudah menangkap kapal eks Vietnam,
ketika di periksa KTP-nya sudah
Indonesia namun tempat lahirnya
Vietnam,” tambah Susi Pudjiastuti.
Menurutnya, setelah dilakukan sensus
terhadap 115 eksportir pengelolaan
ikan, kerugian yang diakibatkan dari
illegal fishing dalam sepuluh tahun
(periode 2003 – 2013) mencapai miliaran dolar.
Susi Pudjiastuti tak menampik,
bahwa benar di perairan Indonesia banyak kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan alias illegal fishing.
Namun dirinya memiliki harapan
besar agar kapal-kapal tersebut tidak
lagi kembali ke Indonesia. “Benar banyak kapal-kapal raksasa yang melaut
di laut kita, dan saya tidak ingin kapal-kapal raksasa itu melaut kembali
di laut kita, karena itu akan membuat
sumber daya kita tidak berkelanjutan,”
tegas Susi. Wanita asal Pangandaran
ini pun sempat mengutarakan harapannya kepada para peserta PPSA XXI
sebagai calon-calon pimpinan nasional, agar dapat mendukung perjuangannya dalam mengembalikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. [AS]
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Pancasila dan Sistem Pendidikan
Peserta PPSA XXI menggelar seminar yang bertajuk “Aktualisasi Pancasila dalam Sistem Pendidikan Guna
Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional”, pada
Senin (24/10) di Ruang Auditorium Gadjah Mada, Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI.

S

eminar yang dimoderatori oleh Aviani Malik
tersebut, menghadirkan
Ketua UKP-PIP Yudi
Latif, M.A, Ph.D. sebagai
keynote speaker. Hadir pula
Dr. (HC) Ir. H. Salahudin Wahid,
Prof. Dr. Azyumardi Azra, Komjen
Pol (Purn) Dr. Drs. Ito Sumardi Djunisanyoto, dan Dr. J. Kristiadi sebagai
pembicara dalam diskusi panel.
Ketua Seminar Prof. Dr. Ir. Reni
Mayerni, M.P. dalam sambutannya
mengatakan bahwa tujuan dari seminar ini adalah untuk memperoleh
gambaran yang komprehensif tentang
kondisi yang diharapkan melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam
sistem pendidikan. Pada tahapan ini,
para pihak yang terlibat dalam semi-
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nar dapat menampilkan analisis kondisi ideal yang diharapkan melalui
aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam
sistem pendidikan terhadap kokohnya
persatuan dan kesatuan bangsa, serta
kontribusinya bagi ketahanan nasional yang tangguh.

“

Pancasila sebagai pemersatu
mengalami cobaan dengan
fenomena penyimpangan sosial,
radikalisme, maraknya korupsi
dan minimnya keteladanan,
maka diperlukan aktualisasi yang
nyata dari nilai-nilai Pancasila
khususnya dalam sistem pendidikan
nasional

Sebagai keynote speaker dalam seminar, Yudi Latif mengungkapkan
bahwa Pancasila menjadi pemersatu
bagi keanekaragaman bangsa. Pembangunan rasa kebangsaan itu adalah
sesuatu yang perlu terus dirawat dan
ditumbuhkan. Pancasila harus diaktualisasikan supaya kita tidak menjadi
negara yang berpura-pura Pancasila.
Selain itu, dalam paparan Laksma
Edi Sucipto, S.E., M.M. mengungkapkan bahwa aktualisasi nilai-nilai
Pancasila sangat diperlukan dalam
menghadapi penyimpangan-penyimpangan sosial dan radikalisme. “Pancasila sebagai pemersatu mengalami
cobaan dengan fenomena-fenomena
saat ini, seperti adanya penyimpangan
sosial, radikalisme, maraknya korupsi
dan minimnya keteladanan. Sehingga

Pancasila dalam sistem pendidikan
nasional menjadi penting sebagai bagian dari upaya rejuvenasi Pancasila.
Sayangnya, kondisi dunia pendidikan
kita tidak sepenuhnya memberikan
gambaran yang menggembirakan
pada perkembangannya dalam waktu
dekat ini. Sistem pendidikan Indonesia belum mencerminkan secara
aktual nilai-nilai Pancasila, sehingga
belum mampu berkontribusi pada
upaya memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional.
Untuk mewujudkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem
pendidikan, dibutuhkan sebuah kebijakan nasional yang utuh yaitu memperkokoh gerakan nasional revolusi
mental dengan membangun sistem
pendidikan Pancasila yang terintegrasi dalam program penguatan pendidikan karakter. Kebijakan, strategi,
dan upaya-upaya yang diusulkan di
dalam seminar ini bertujuan untuk
melengkapi kebijakan yang telah ada
yaitu penguatan pendidikan karakter
dengan inisiatif-inisiatif konkret yang
dapat segera diterapkan oleh pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat termasuk ormas-ormas keagamaan.
Beberapa inisatif tersebut antara
lain dengan mengembangkan kurikulum pendidikan karakter berdasarkan
kearifan lokal, membangun sistem
pendidikan Pancasila bagi tenaga
pendidik, mengoptimalkan gerakan

“

Untuk
mewujudkan aktualisasi
nilai-nilai Pancasila
dalam sistem pendidikan,
dibutuhkan sebuah
kebijakan nasional
yang utuh yaitu
memperkokoh gerakan
nasional revolusi mental
dengan membangun sistem
pendidikan Pancasila
yang terintegrasi dalam
program penguatan
pendidikan karakter
pramuka, menghadirkan Pancasila
award untuk kampung dan sekolah
hingga memproduksi materi-materi
pendidikan Pancasila yang menyenangkan dan sesuai dengan generasi
muda dengan memanfaatkan budaya
populer kekinian seperti media sosial,
aplikasi digital, animasi dan komik.
Kebijakan tersebut hanya dapat terlaksana dengan kerja sama dan peran
aktif dari berbagai pihak, mulai dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, UKP PIP, berbagai kementerian/
lembaga, TNI/POLRI, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas.[FR]
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diperlukan aktualisasi yang nyata dari
nilai-nilai Pancasila khususnya dalam
sistem pendidikan nasional,” ungkap
Edi Sucipto.
Dengan mewujudkan, nilai-nilai
Pancasila dalam sistem pendidikan,
lanjut Edi Sucipto, diyakini kelak
akan menimbulkan sikap toleran dan
kebhinnekaan sehingga persatuan dan
kesatuan menjadi kokoh dan tentunya
ketahanan nasional menjadi tangguh
dalam menyikapi fenomena-fenomena tersebut. Dalam pernyataannya
mengenai fenomena yang berkaitan
dengan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, Azyumardi Azra
mengungkapkan bahwa Pancasila
bersifat netral. Karena kenetralannya
itulah, Pancasila dapat mengakomodasi keberagaman agama. Dengan demikian, diperlukan adanya rejuvenasi
Pancasila.
Melalui diskusi tersebut, kesimpulan yang didapatkan dari berbagai
narasumber adalah Pancasila menjadi suatu pemersatu bagi keanekaragaman bangsa. Pembangunan rasa
kebangsaan itu adalah sesuatu yang
perlu terus dirawat dan ditumbuhkan.
Di era globalisasi ini Pancasila mendapatkan tantangan dari beragam ideologi dan gagasan lain yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang kini dapat
dengan mudah di akses menggunakan
ujung jari generasi muda Indonesia.
Dalam konteks Etno-nasionalisme
berbasis kesukuan maupun agama
kembali inilah aktualisasi nilai-nilai
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Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno:

Berpijak pada Satu Ideologi,

Pancasila

PPSA XXI sukses menggelar Seminar Nasional Lemhannas
RI dengan mengangkat tema besar “Peran Pancasila dalam
Memperkokoh NKRI” Kamis (16/11) Pagi, di ruang Dwiwarna
Purwa, Gedung Pancagatra Lemhannas RI.

S

kus Yenny Wahid, Seorang Sastrawan
dan Sosiolog Dr. Ignas Kleden, Guru
Besar Universitas Negeri Jakarta Prof.
Dr. Arif Rahman, serta Sejarawan Indonesia Prof. Dr. Anhar Gonggong.
Di awal seminar, Prof. Dr. Ir. Reni
Mayerni, M.P. sebagai Ketua Seminar melaporkan kesiapan acara di hadapan seluruh undangan, yang terdiri
dari Pejabat Struktural Lemhannas
RI, Pejabat Kementerian, TNI, Polri, Rektor dari beberapa Perguruan
Tinggi, serta Perwakilan Mahasiswa.
Ia menjelaskan bahwa penyelengga-

raan seminar nasional ini telah disusun ke dalam rangkaian kegiatan yang
terdiri dari empat acara utama yang
diawali dengan Focus Group Discussion
pada 7 September 2017, kemudian dilanjutkan dengan Round Table Discussion pada 14 September 2017 lalu, setelah itu telah diadakan pula Seminar
PPSA XXI pada 24 Oktober 2017,
dan puncaknya penyelenggaraan Seminar Nasional Lemhannas RI pada
hari ini. “Hari ini seminar Lemhannas
RI merupakan puncak dari rangkaian seminar yang akan menghasilkan
dok: humas

eminar yang mengangkat judul “Aktualisasi
Pancasila dalam Sistem
Pendidikan Guna Memperkokoh Persatuan dan
Kesatuan Bangsa, dalam
rangka Meningkatkan Ketahanan
Nasional” ini menghadirkan Wakil
Presiden ke-6 Jenderal TNI (Purn)
Try Sutrisno sebagai keynote speaker.
Seminar juga didukung dengan lima
orang narasumber utama yakni, Mantan Ketua MK Dr. Jimly Asshiddiqie,
S.H., Aktivis Islam sekaligus Politi-
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konsep strategis yang utuh tentang
aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam
sistem pendidikan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional,” ujar Reni dalam laporannya.
Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Lemhannas RI,
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo,
mengutip dari pidato Bung Karno
pada 1 Juni 1945, “Pancasila merupakan philosofische grondslag, suatu
pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan
atau dasar bagi negara merdeka yang
akan didirikan. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa Pancasila di samping berfungsi sebagai landasan bagi
kokoh tegaknya negara-bangsa, juga
berfungsi sebagai bintang pemandu
atau leitstar, sebagai ideologi nasional,
sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa
dan sebagai wawasan pokok bangsa
Indonesia dalam mencapai cita-cita
nasional”.
Menurut Agus Widjojo, Pancasila tidak akan berarti jika nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya tidak
diaktualisasikan ke dalam kehidupan

sehari-hari. “Pancasila harus diaktualisasikan supaya kita tidak menjadi
negara ‘urak-urak’ Pancasila yang di
dalamnya hanya menjadi mantra. Proses aktualisasi harus terus dirawat dan
ditumbuhkembangkan,” ujar Agus
Widjojo. Di era globalisasi ini, Pancasila mendapat tantangan dari ideologi
lain yang bertentangan dengannya,
yang dapat dengan mudah diakses
melalui media sosial. Etnonasionalisme berbasis kesukuan dan agama
kembali muncul di permukaan. Dalam
konteks tersebut, aktualisasi nilai-nilai
Pancasila dalam sistem pendidikan
nasional menjadi bagian dari upaya
rejuvenasi Pancasila. Yang sangat disayangkan, lanjut Agus Widjojo, sistem pendidikan di Indonesia belum
mencerminkan nilai-nilai Pancasila
secara aktual, sehingga belum mampu
berkontribusi dalam memperkokoh
kesatuan dan persatuan bangsa.
Try Sutrisno sebagai keynote speaker berbicara mengenai kesadaran
akan kemerdekaan yang dibangun
melalui pendidikan. Pada proses kemerdekaan Indonesia, para pendahulu
mulai membangunkan kesadaran melalui pendidikan karena perlawanan
fisik dapat dengan mudah dipatahkan

oleh penjajah Belanda. “Digugahlah
pendidikan satu-persatu, kepartaian
mulai dibentuk, dan dari kebangkitan kebangsaan itu disongsong oleh
pemuda dan mulai tergalang akan
pendidikan, membuat sumpah pemuda yang mampu mengikrarkan 3 hal
yang termuat di dalamnya,” tegas Wakil Presiden ke-6 itu.
Menurut Try Sutrisno, melalui
ajang seminar nasional ini, Lemhannas telah mempertemukan para calon-calon pimpinan nasional yang
dapat membawa misi untuk terus mengobarkan jati diri Pancasila melalui
pendidikan. Hal tersebut menjadi suatu tantangan berat di era globalisasi. Menurutnya, ada beberapa isu-isu
yang ditonjolkan terkait dengan globalisasi, yakni keterbukaan, kebebasan, hak asasi manusia, dan demokrasi.
“Jangan menelan mentah-mentah isu
globalisasi. Kita mau keterbukaan, tetapi bukan ‘ketelanjangan’, kemudian
kebebasan yang dilancarkan oleh isu
global itu adalah kebebasan yang bisa
menyesatkan,” jelas Try Sutrisno.
Pancasila penting untuk diaktualisasikan, karena jika tidak maka akan
melemah dan menghilang seiring
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parkan oleh Try Sutrisno di hadapan
para peserta seminar, “Harus kita aktualisasikan, jika Pancasila tidak diaktualisasikan maka akan melemah dan
nantinya akan dibuang oleh bangsa
ini, kita ajak seluruh bangsa ini untuk berpijak pada satu ideologi yakni
Pancasila,” ujar Try Sutrisno. Pada
akhir paparannya, ia menambahkan
bahwa bangsa ini besar karena Pancasila. Tanpa Pancasila, ikatan kebangsaan yang mempersatukan aneka
suku akan tercerai dan menimbulkan
konflik yang mengancam kekokohan
bangsa.
Narasumber utama dari peserta
PPSA XXI, Prof. Dr. Gumilar Rusliwa, mengatakan bahwa kurikulum
pendidikan di Indonesia belum se-
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penuhnya mencerminkan aktualisasi
nilai Pancasila secara optimal. Permasalahan lain yakni tenaga pendidik/
guru tidak memahami Pancasila dan
tidak mampu menghadirkan pengalaman pendidikan yang syarat dengan
nilai-nilai Pancasila. Permasalahan
yang terakhir adalah lingkungan pendidikan yang tidak mendukung proses
aktualisasi.
Seminar dilanjutkan dengan sesi
diskusi dari kelima narasumber dipandu oleh moderator Fristian Griec
yang dikenal sebagai seorang presenter televisi. Sesi diskusi diawali dengan tanggapan Yenny Wahid terhadap fenomena yang telah dijabarkan
oleh pemapar. Yenny menyoroti satu
hal terkait tanggapan negara lain ter-

hadap kenaikan tingkat intoleransi di
Indonesia. Menurutnya, pandangan
tersebut merupakan sebuah kekeliruan, karena masyarakat Indonesia tetap
berpegang teguh terhadap ideologi
Pancasila meskipun terdapat berbagai
perbedaan suku, agama, maupun ras
antar golongan. “Kita umat beragama di Indonesia tetap bisa menjalankan agamanya dengan baik, dengan
mengacu pada ajaran-ajaran Pancasila. Di Indonesia bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempraktikkan ajaran agama yang melindungi
hak-hak minoritas non muslim. Hal
tersebut dimungkinkan karena adanya
ideologi Pancasila tadi,” jelas Yenny.
Namun dirinya tidak memungkiri
tantangan besar yang harus dihadapi
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bahwa ada sebagian golongan yang
menolak Pancasila. Hal tersebut disebabkan adanya hal yang tidak sinkron
di dalam mengamalkan nilai Pancasila, “Ketika ada hal yang tidak sinkron
antara perilaku dan apa yang kita
ucapkan. Cara mengatasinya adalah
dengan bersungguh-sungguh mengubah karakter bangsa kita, mulai dari
hal sederhana,” ujar putri kedua dari
Presiden Abdurrahman Wahid.
Tiap-tiap narasumber memberikan pandangannya terkait materi yang telah dipaparkan oleh
Gumilar Rusliwa. Salah satunya
Jimly Asshiddiqie dari segi komunikasi publik, menurutnya komunikasi publik melalui media massa
mempunyai peran penting dalam

pendidikan nilai-nilai kebangsaan
berdasarkan Pancasila. “Karena itu,
Pancasila harus diaktualisasikan
dan tercermin dalam kegiatan pendidikan dan komunikasi publik,”
ujar Mantan Ketua MK tersebut.
“Pancasila itu dibuat untuk mempersatukan 51 juta murid, 2,7 juta
guru, dengan 700 bahasa dan kurang
lebih 850 suku yang ada di Indonesia,
dan Indonesia berhasil,” ujar Prof. Dr.
Arif Rahman mengawali tanggapannya. Menurutnya, Indonesia telah
melewati berbagai tekanan-tekanan
dalam masa penjajahan. Lebih lanjut
ia menegaskan bahwa hanya Pancasila yang dapat menyatukan berbagai
suku, agama, dan ras antar golongan
yang ada di Indonesia. Guru Besar

UNJ tersebut menekankan bahwa
Pancasila harus dilihat di dalam karakter, bukan di dalam ilmu pengetahuan. “Pancasila itu adalah falsafah,
jadi gaya hidup kita, tugas terberat
kita yaitu membuat Pancasila menjadi
praktik kehidupan kita sehari-hari,”
tegas Arif Rahman di hadapan para
peserta.
Di akhir seminar, diserahkan
produk-produk hasil kajian peserta
PPSA XXI berupa lima buah modul
dalam bentuk buku untuk anak usia 7
- 11 tahun, beserta CD lagu berjudul
“Sikap Pancasila”, dan buku “Pancasila di Era Globalisasi”, kepada Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI
(Purn) Agus Widjojo. [AS]
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Pembekalan bagi Pendamping
Calon Pimpinan Tingkat Nasional
Seperti kata pepatah, ‘dibalik kesuksesan seorang pria, pasti ada wanita hebat dibelakangnya’. Ungkapan tersebut
memang menunjukkan betapa pentingnya peran seorang istri sebagai pendamping suami, atau pun sebaliknya.

K
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eberhasilan para
peserta pendidikan
Lemhannas
RI dalam meniti karier dan
mengemban tugas negara dari waktu ke waktu
nantinya, tidak mungkin terwujud

sehingga dapat menjadi teladan bagi
keluarga besar, unit kerja, maupun
masyarakat. Penataran diikuti oleh 77
orang peserta, terdiri dari 73 orang istri dan 4 orang suami peserta PPSA
XXI.
Menurut Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus

tanpa adanya peran istri/suami selaku pendamping. Oleh sebab itu,
Lemhannas RI menyelenggarakan
penataran bagi Istri/Suami (Tar Istri/Suami) para peserta PPSA XXI
Tahun 2017.
Kegiatan penataran yang berlangsung selama enam hari dari
tanggal 14 – 21 November 2017,
bertujuan untuk memberi pembekalan kepada istri/suami peserta
PPSA XXI dalam perannya sebagai pendamping pimpinan tingkat
nasional dan meningkatkan wawasan terkait etika bagi istri/suami,

Widjojo, sudah sepatutnya bagi istri/suami memiliki wawasan moral
dan etika yang dapat mengimbangi
bidang tugas dan tanggung jawab
para peserta PPSA XXI nantinya.
Selain itu, pelaksanaan penataran sendiri merupakan upaya memantapkan
peran peserta penataran dalam organisasi, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. “Hakekat penataran
ini juga untuk menyiapkan para istri/
suami agar lebih memantapkan peranan dalam membantu pasangan,
baik dalam hubungan kedinasan maupun dalam kehidupan berkeluarga

“Hakekat penataran ini juga untuk menyiapkan para istri/suami agar lebih memantapkan
peranan dalam membantu pasangan, baik dalam hubungan kedinasan maupun dalam kehidupan
berkeluarga dan bermasyarakat,” ujar Agus Widjojo.
bagai motivator agar pasangan dapat
melaksanakan tugas dengan optimal
sebagai kepala rumah tangga, dan juga
sukses dalam tugas kedinasan sebagai
pimpinan nasional,” ujar gubernur
Lemhannas RI dalam sambutannya.
Keluarga menjadi elemen terkecil
dari sebuah bangsa. Jika setiap keluarga mempunyai karakter yang baik,
maka bangsa Indonesia akan memiliki
karakter yang baik pula. Seperti yang

suami dalam menunjang karier suami/
istri dalam perspektif psikologi dan
ekonomi, peranan perempuan dalam
pembangunan nasional, peningkatan
ketahanan keluarga guna membangun
ketahanan nasional, dan pencegahan
bahaya narkoba. Selain itu, peserta
mendapat materi yang tak kalah pentingnya yakni etika berbusana dalam
pergaulan mengingat para istri akan
menjadi contoh masyarakat ketika su-

kebangsaan yang kuat, amanah serta
mengutamakan kepentingan bangsa.
Peran kedua sebagai penyeimbang,
diharapkan dapat saling menunjang
serta memberikan dukungan moral
dalam sebuah keluarga yang utuh.
Sebagai seorang pendamping bagi
pasangannya, lanjut Agus Widjojo, istri/suami harus mampu memposisikan diri sebagai motivator baik dalam
kehidupan sehari-hari, maupun dalam
menjalani tugas kedinasannya. “Peran
seorang istri/suami sangatlah penting
dalam mendukung karier pasangan,
kita harus bisa memposisikan diri se-

diharapkan Agus Widjojo kepada peserta penataran agar dapat menanamkan nilai-nilai positif di dalam keluarganya dan terus berkembang hingga
ke lingkungan masyarakat.
Agus Widjojo berharap para pendamping memiliki kesiapan dalam
menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya
pemanfaatan media sosial yang dapat
membawa pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan keluarga.
Materi-materi yang diberikan
kepada para peserta penataran terdiri dari 18 unit, antara lain peran istri/

aminya kelak menjadi pimpinan tingkat nasional.
Di samping pemberian ceramah
dan diskusi oleh narasumber, peserta penataran juga melakukan kunjungan ke beberapa objek budaya,
seperti Museum Kepresidenan
RI Balai Kirti, Rumah Budidaya Jamur Tiram Gadog, dan PT
Haeng Nam Sejahtera Indonesia
(HSI). [AS]
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dan bermasyarakat,” ujar Agus Widjojo dalam sambutannya.
Peran istri/suami peserta PPSA,
menurut Agus Widjojo, dibagi menjadi dua, yakni sebagai seorang pendamping dan penyeimbang. Peranannya
sebagai pendamping, yaitu nantinya
diharapkan dapat mempengaruhi dan
menentukan keberhasilan para peserta PPSA XXI menjadi pimpinan tingkat nasional yang memiliki karakter
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Jusuf Kalla:

Pancasila Perlu Diaktualisasikan
Jelang kelulusan, peserta PPSA XXI menerima Pembekalan dari Wakil Presiden RI
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla pada Senin (20/11). Pembekalan juga diikuti oleh alumni PPRA
LVI yang telah menyelesaikan pendidikan pada 28 September 2017 lalu.

S

elain menerima pembekalan, peserta PPSA XXI
dan alumni PPRA LVI
membacakan
naskah
hasil seminar mengenai
aktualisasi Pancasila di
hadapan Wapres RI.
Acara yang berlangsung di Istana Wakil Presiden ini diawali dengan laporan Gubernur Lemhannas
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RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
kepada Wakil Presiden terkait dengan
hasil seminar yang nantinya dapat
dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah. “Temuan yang merupakan hasil seminar pada dasarnya
merupakan masukan dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada
pemerintah yang telah mendapat persetujuan lembaga, dalam hal ini Gu-

adalah dengan merumuskan kebijakan untuk mempercepat dan mengharmonisasikan nilai-nilai kebangsaan
melalui implementasi regulasi secara
optimal. Kemudian penguatan fungsi
kelembagaan, aktualisasi materi nilai-nilai kebangsaan, serta mengantisipasi perubahan generasi manusia
penerus bangsa.
Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu mempercepat harmonisasi dan pertumbuhan regulasi yang ada.
Selain itu, mengoptimalkan sinergitas
lembaga-lembaga yang terkait dengan
tugas penguatan nilai-nilai utamanya
mengedepankan UKP-PIP, tidak hanya bertugas membina ideologi Pancasila tetapi dikembangkan menjadi
lebih luas untuk membina nilai-nilai
kebangsaan yang bersumber dari 4
konsensus dasar nasional yaitu
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bernur,” ujar Agus Widjojo.
Selanjutnya, Kolonel Czi Rido
Hermawan, M.Sc. sebagai perwakilan
dari alumni PPRA LVI, memaparkan
hasil seminar nasional dengan judul
“Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Guna Merajut Kebhinnekaan dalam
Rangka Ketahanan Nasional”. Rido
Hermawan mengungkapkan “Adanya
fenomena kehidupan bangsa saat ini
dimana sering terjadi sikap intoleransi, radikalisme, anarkisme, terorisme,
korupsi, dan melemahnya semangat
gotong royong. Tentu hal ini dikarenakan kita masih memiliki masalah.
Masalah tersebut adalah pengamalan
nilai-nilai kebangsaan belum tertanam dengan kuat,” ujarnya.
Persepsi pemecahan masalah untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan yang perlu ditempuh, lanjut Rido,
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“

Persepsi pemecahan
masalah penguatan
nilai-nilai kebangsaan
adalah dengan
merumuskan
kebijakan untuk
mempercepat dan
mengharmonisasikan
nilai-nilai kebangsaan
melalui implementasi
regulasi secara optimal
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Pancasila, UUD 1945, Bhinneka
Tunggal Ika, dan NKRI. Strategi selanjutnya adalah mengaktualisasikan
materi nilai-nilai kebangsaan agar
sesuai dengan perkembangan zaman
dengan berbasis pada empat konsensus dasar nasional.
Paparan hasil seminar nasional
PPSA XXI dengan tema “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam
Sistem Pendidikan Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Dalam
Rangka Meningkatkan Ketahanan
Nasional” disampaikan oleh perwakilan peserta PPSA XXI Andy Yentriani,
S.Sos, M.A. Pada awal paparan, ia
mengungkapkan kekhawatiran akan
fenomena yang ditemui di negara ini.
“Ada sejumlah persoalan-persoalan
dan fenomena-fenomena yang kita
hadapi di negeri ini yang membuat
kita semakin khawatir. Misalnya saja
intoleransi, penggunaan media sosial
untuk menebar kebencian, hoax, dan

bullying” ungkapnya.
Melalui seminar tersebut, lanjut
Andy Yentriani, PPSA XXI menilai
pentingnya menindak tegas dengan
memberikan sanksi kepada televisi
yang menyiarkan program-program
yang muatannya bertentangan dengan
nilai-nilai Pancasila. Atas dasar hal
tersebut, maka diperlukan kebijakan
yang bisa mewajibkan media massa
untuk memiliki program khusus tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
Hal penting lainnya adalah dengan
mendorong agar partai politik, ormas maupun lembaga-lembaga lain,
mengintegrasikan pendidikan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di dalam
pendidikan kader-kadernya.
Usai pemaparan hasil seminar
nasional, Jusuf Kalla memulai ceramahnya dengan memberikan tanggapan bahwa seminar menjadi bagian penting dalam mengumpulkan
pandangan-pandangan serta dapat

sebagai ideologi bangsa, Pancasila
juga perlu diaktualisasikan dan dibangun. Semua rezim pemerintahan
selalu mengakui Pancasila dalam ideologinya, tetapi tanpa membangun,
itu sama saja tidak menyelesaikan masalah" tutur pria kelahiran Sulawesi
Selatan ini.
Konflik dan perpecahan yang
terjadi, menurut Jusuf Kalla, bukan
disebabkan oleh tidak hafalnya oknum tersebut akan Pancasila. Hal ini
dapat dilihat pada konflik yang terjadi pada era Orde Baru yang sudah
mengenal Pancasila dan Orde Baru
yang sudah mengimplementasikan
demokrasi Pancasila. Menurutnya,
konflik tersebut dikarenakan persoalan ekonomi, bukan karena Pancasila.
Pada akhir pembekalan, Jusuf
Kalla mengingatkan bahwa memantapkan Pancasila merupakan hal yang
penting. Terkait dengan penyebutan
anti-Pancasila, Jusuf Kalla mengung-

kapkan bahwa masyarakat dan pemerintah tidak bisa menuding seseorang
dengan sebutan anti-Pancasila tanpa
mengetahui sila berapa yang dilanggar. Menurutnya, Pancasila harus
diuraikan satu persatu dari sila yang
ada untuk melihat dengan jelas apakah ada pelanggaran atau tidak.
Turut hadir dalam acara pembekalan tersebut, yaitu Wakil Gubernur
Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus
Puruhito, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi, para
Deputi, Tenaga Profesional, Tenaga
Pengkaji, Tenaga Pengajar, Pejabat
Struktural dan Fungsional Lemhannas RI, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Drs. Mohamad Oemar,
M.A., Deputi Bidang Dukungan
Kebijakan Pembangunan Manusia
dan Pemerataan Pembangunan Dr.
Ir. Bambang Widianto, M.A., Deputi Bidang Administrasi Guntur
Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.,
serta Tim Ahli Wakil Presiden
Sofyan Wanandi. [FR]
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mengubah pemikiran-pemikiran
yang lebih maju. “Seminar memang
penting dalam rangka mengumpulkan pandangan-pandangan. Ada seminar yang mengubah bangsa ini,
Seminar Seskoad tahun 60-an, telah
mengubah pikiran dari Orde Lama
ke Orde Baru menjadi panduan pada
waktu itu. Mudah-mudahan seminar
di Lemhanas juga bukan mengubah
suatu pemerintahan tapi mengubah
pikiran-pikiran yang lebih maju,” ujar
Wapres RI.
Perbedaan, yang dimiliki oleh
Indonesia, lanjut Jusuf Kalla, justru
menjadi kekuatan. Perbedaan tersebut
dapat menyatukan dan saling melengkapi satu sama lain. Ia menuturkan
bahwa dalam menghadapi perbedaan
dan keberagaman diperlukan adanya
sikap saling menghargai dan toleransi.
Jusuf Kalla kemudian mengingatkan
peserta pembekalan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. “Selain

Swantara | EDISI 23/DESEMBER 2017 | 67

SEPUTAR KITA

Brigjen. Pol. Teddy Minahasa

Raih Wibawa Seroja Nugraha

P

rogram
Pendidikan Singkat Angkatan
(PPSA) XXI Lemhannas RI tahun 2017 resmi
ditutup oleh Gubernur
Lemhannas RI, Letjen
TNI (Purn) Agus Widjojo, Kamis
(23/11) pagi. Upacara penutupan yang
diselenggarakan di Ruang Dwiwarna,
Gedung Pancagatra Lemhannas RI
ini dihadiri pula oleh Wakil Gubernur
Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus
Puruhito, beserta Gubernur Lemhannas
RI periode 2011-2016 Prof. DR. Ir. Budi
Susilo Soepandji, D.E.A.
PPSA XXI yang telah berjalan
selama lima setengah bulan, semenjak tanggal 15 Juni 2017 dan berakhir
pada 23 November 2017 lalu, telah
terselenggara dengan lancar. Sebelumnya, peserta PPSA XXI telah
mengikuti sidang kertas karya perorangan (taskap) pada Selasa (21/11).
Dalam sidang tersebut, Dewan Penilai
yang dipimpin oleh Agus Widjojo
menyatakan bahwa 79 peserta dinyatakan lulus.
Predikat akademik terbaik sekaligus taskap terbaik diraih oleh Brigjen. Pol. Teddy Minahasa Putra, S.H.,
S.I.K. yang menjabat Tim Ahli Wakil
Presiden Jusuf Kalla. Atas diraihnya
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dua predikat secara bersamaan tersebut, Teddy mendapatkan penghargaan
Wibawa Seroja Nugraha. Menurut
Agus Widjojo dalam sambutannya,
Teddy menjadi orang pertama yang
meraih kedua predikat secara bersamaan setelah diberlakukannya sistem
baru. “Capaian ini baru pertama kali
terjadi sejak diberlakukan sistem baru
yang menyatakan bahwa penghargaan
Wibawa Seroja Nugraha hanya diberikan kepada lulusan program pendidikan Lemhannas yang mencapai nilai
akademik terbaik dan nilai taskap terbaik pada saat yang sama,” ujar Agus
Widjojo.
Agus Widjojo berpesan kepada
para alumni PPSA XXI agar dapat
mengimplementasikan wawasan yang
telah didapat selama mengikuti pendidikan di Lemhannas RI sebagai bekal menyusun kebijakan sesuai tugas
dan tanggung jawab di instansinya
masing-masing.
Disela-sela upacara penutupan
PPSA XXI, dihadirkan pula seorang
pembicara yakni Managing Director
Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata.
Ridzki dalam paparannya menyampaikan tentang perubahan paradigma
dalam masyarakat, seiring dengan hadirnya generasi millenial dan perkem-

bangan teknologi saat ini dan
masa depan.
Paparan ini bertujuan
untuk memberikan gambaran kepada alumni
PPSA XXI tentang
kondisi
generasi
‘melek’ teknologi, agar dalam
menjalankan
perannya
sebagai
pimpinan
tingkat nasional, alumni
mampu menghadapi
berbagai
tantangan ke depan.
“Generasi muda akan
menjadi lebih produktif
seiring dengan persaingan
global. Oleh sebab itu, regulasi harus mempersiapkan masa
depan dan menjadikan Indonesia
sebagai pemimpin di industri baru.
Selain itu, peran keluarga dan lingkungan terkecil akan semakin
penting dalam membentuk karakter bangsa,” ujar Ridzki di
hadapan para alumni PPSA
XXI. [AS]
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Generasi muda
akan menjadi lebih
produktif seiring
dengan persaingan
global
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Indrianto Wibowo L.
Alumni PPRA LVI Lemhannas RI 2017

Sadar Bela Negara
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Melalui Teknologi Informasi
dan Komunikasi
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B

ela negara adalah sikap
dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh
kecintaannya
kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
NRI Tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara
yang seutuhnya.
Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara
tentang patriotisme seseorang, suatu
kelompok atau seluruh komponen
dari suatu negara, dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat
diartikan sebagai usaha pertahanan
menghadapi serangan fisik atau agresi
dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif
dalam memajukan bangsa dan negara,
baik melalui pendidikan, moral, sosial
maupun peningkatan kesejahteraan
orang-orang yang menyusun bangsa
tersebut.

Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi banyak dimanfaatkan oleh negara-negara di
seluruh dunia, sebagai salah satunya
adalah untuk pengambilan keputusan dan untuk tukar menukar informasi. Sementara itu, selain hal-hal
yang positif, teknologi informasi dan
komunikasi dapat digunakan sebagai
sarana untuk kepentingan tertentu
sebagai bagian dari Proxy, atau dapat
digunakan sebagai bentuk ancaman asimetris yang dilakukan melalui
aksi propaganda subversif, sabotase,
spionase dan dapat digunakan untuk
sarana terorisme. Teknologi informasi
dan komunikasi juga memiliki peranan yang besar dalam mensejahterakan kehidupan bangsa serta mampu
mendorong terciptanya kemandirian
bangsa dan peningkatan daya saing.
Penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi saat ini didominasi
untuk media sosial, yaitu selain digunakan untuk bertukar informasi
juga dalam rangka menciptakan opini
tertentu. Menghadapi perkembangan
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teknologi tersebut masyarakat Indonesia dituntut untuk mampu mempertahankan identitas jati diri sesuai
dengan Pancasila, sebagaimana yang
diwariskan oleh pendahulu berupa
nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti keuletan dan ketangguhan untuk
menghadapi pengaruh globalisasi.
Dihadapkan pada kondisi dinamis
bangsa saat ini, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan
untuk membangun dan menanamkan
sikap bela negara dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagai respon terhadap dinamika dan perkembangan teknologi di
atas, pemerintah Indonesia saat ini
telah menjalankan program pelatihan “Bela Negara” yang terbuka bagi
seluruh lapisan masyarakat. Program
ini diresmikan pada 22 Oktober 2015
oleh Menteri Pertahanan Ryamizard
Ryacudu.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, melalui jaringan
internet dengan menggunakan atau
memanfaatkan situs web dalam penyebaran informasi dan pembelajaran di Indonesia, telah berkembang
dan dapat terus ditingkatkan. Hal ini

juga menjadi concern dan wujud dari
kesadaran pemerintah, termasuk di
antaranya Kementerian Pertahanan
dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan teknologi dalam proses
penyebaran informasi dan pembelajaran mengenai kesadaran bela negara
kepada masyarakat.
Teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan sarana internet melalui situs web yang dibangun pemerintah akan memberikan
kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima informasi.
Hal tersebut tentu saja akan memudahkan interaksi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu,
masyarakat juga dapat bebas bertanya
dan berdiskusi dengan sumber yang
terpercaya dan berkompeten.
Dari yang telah diutarakan di
atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi sudah banyak dimanfaatkan oleh negara-negara di seluruh
dunia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan
internet dengan menggunakan atau
memanfaatkan situs web telah dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah
untuk menyebarluaskan program Bela

Negara. Diharapkan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
dalam penyebarluasan program Bela
Negara dapat mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari turut serta
dalam pembelaan negara dan menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa
Indonesia. Dapat diketahui juga,
teknologi informasi dan komunikasi
yang menggunakan sarana internet
melalui situs web akan memberikan
kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima informasi
dengan mudah. Akan tetapi, jika tidak
disosialisasikan dengan baik maka
informasi tentang Bela Negara tidak
akan tersampaikan ke masyarakat luas,
maka untuk itu, menurut hemat saya,
perlu adanya kewajiban bagi seluruh
lembaga pendidikan memberi tugas
kepada seluruh pelajar dan mahasiswa untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan Bela Negara, dengan
harapan para pelajar dan mahasiswa
dapat lebih paham dan mengerti serta
meningkatkan kesadaran tentang Bela
Negara.
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Menangkal Intoleransi

Akibat Berita Hoax
Dwityo Akoro S.
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P

erkembangan teknologi yang cepat tanpa diikuti oleh pemahaman
yang baik oleh masyarakat banyak dimanfaatkan oleh banyak
pihak dalam membangun instabilitas
di Indonesia. Oleh karena itu, maraknya fenomena penyebaran berita hoax
tidak dapat lagi dipandang sebagai
fenomena “pop” yang bersifat musiman.
Banyak pihak menengarai adanya
berbagai kelompok kepentingan yang
menggunakan penyebaran berita hoax
sebagai upaya yang sistematis dalam menciptakan instabilitas bangsa
dan menjadi potensi baru ancaman,
hambatan, tantangan dan gangguan
(AHTG) bagi stabilitas kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Di era konstelasi politik seperti Pilkada, penggunaan media berita
hoax sebagai metode black campaign
menyebabkan intoleransi berkembang
di masyarakat dan memicu terjadinya
konflik horizontal antar pendukung.
Hal ini dapat dilihat pada kasus Pilkada Gubernur DKI Jakarta, di mana
media online dan media sosial dipenuhi oleh berita hoax yang bernada
kebencian serta menyudutkan calon
Gubernur tertentu.
Keberadaan
Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
atau yang dikenal dengan UU ITE
diharapkan dapat menjadi instrumen
kelembagaan yang efektif dalam me-

ningkatkan kewaspadaan nasional untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Tantangan yang kemudian muncul
adalah perumusan langkah terbaik
untuk menjadikan UU ITE sebagai
upaya menangkal potensi masalah
yang timbul dari berita hoax.
Di era serba digital saat ini, demokrasi telah berpindah ruang. Dari
yang dulu hanya di ranah publik,
kini sudah merambah ke ranah online. Masyarakat pun menyuarakan
pendapat mereka sebebas-bebasnya
di dunia maya. Bahkan tak jarang,
ketika mengedepankan kebebasan
berpendapat, justru banyak yang tersandung pada masalah pencemaran
nama baik, penodaan agama, ancaman, hingga hujatan kebencian. Di sisi
lain, sayangnya, justru banyak yang
memanfaatkan kondisi ini, sehingga
berpotensi menjadi ancaman integrasi
nasional. Informasi yang tidak akurat
kemudian menjadi bibit sikap intoleran yang diperlihatkan banyak pihak.
Berita hoax terbagi dalam tiga kategori, yaitu menghibur dengan konten seperti parodi untuk hal-hal yang
lucu, click bait yang digunakan untuk
kepentingan bisnis dengan mengubah
judul yang provokatif, dan terakhir yaitu sebagai strategi politik. Permasalahan yang muncul terkait hubungan
maraknya berita hoax dengan tingkat
toleransi masyarakat adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap
kanal informasi resmi Pemerintah dan
media kovensional. Kerap kali sumber
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tidak resmi mengedepankan berita bohong, pesan kebencian ataupun
informasi yang berpotensi memecah
belah masyarakat. tanpa memahami
implikasi yang ada pasca penyebaran.
Permasalahan yang lain adalah
masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai etika penggunaan
media sosial yang bertanggung jawab. Peningkatan penggunaan media
sosial tidak diikuti oleh peningkatan
pengetahuan mengenai etika penggunaan media internet yang sehat. Di
samping itu, belum adanya kerangka
hukum yang memadai dalam memberikan tindakan tegas kepada pera
pelaku penyebar berita hoax.
Fenomena berita hoax menjadi salah satu bentuk ATHG yang
berpotensi membahayakan kepentingan bangsa. Informasi provokatif
dan tidak berdasar yang beredar di
masyarakat telah menjadi penyebab
munculnya bibit-bibit intoleransi
yang menyebabkan terjadinya konflik
horizontal. Menyikapi persoalan ini,
sedianya pemerintah beserta seluruh
elemen bangsa perlu berkerja bersama
dalam upaya menangkal persoalan ini
sehingga fenomena ini tidak membahayakan keutuhan bangsa.
Kehadiran UU ITE di tahun 2008
awalnya menjadi bagian dari upaya
Pemerintah dalam melindungi warga negara terkait transaksi elektronik
yang semakin berkembang serta menjaga kemungkinan penyalahgunaan
internet. Dalam rangka menjadikan

UU ITE sebagai perangkat untuk
meminalisir penyebaran berita hoax,
telah diterbitkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah berlaku sejak tanggal 28 November 2016.
Beberapa peluang dan tantangan
pasca dilakukannya revisi UU ITE
serta kaitannya dengan upaya mengantisipasi maraknya berita hoax yang
menyebabkan semakin tingginya intoleransi adalah Revisi UU ITE menjadikan peran Pemerintah menjadi
sentral dalam meminimalisir penyebaran berita hoax. Selanjutnya, secara
substansial, implementasi revisi UU
ITE ini akan lebih mudah dan demokratis merespon pelanggaran ITE
dengan menjadikan kejahatan pencemaran nama baik dan/atau fitnah
menjadi delik aduan.
Selain itu, implementasi UU ITE
sebagai langkah antisipasi kemunculan berita hoax harus tetap dilaksanakan dengan proporsional. UU ITE
perlu dilihat sebagai upaya melindungi
hak warga negara dibandingkan upaya mencegah saluran-saluran kritik
kepada pemerintah. Oleh karena itu,
perlu ketentuan lain sebagai indikator
untuk membatasi kewenangan pemerintah agar kita tidak kembali kepada
masa di mana informasi dikendalikan
oleh pemerintah, serta kritik tidak diperkenankan atas nama kepentingan
nasional.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari
berbagai suku bangsa, budaya, bahasa
dan agama, yang menjadi besar akibat
adanya sikap toleransi antar individu
dan kelompok yang menyebabkan kehidupan harmonis tercipta antar elemen masyarakat. Kondisi ini kemudian mendapatkan ancaman berupa
fenomena penyebaran berita hoax.
Mengamati semakin tingginya
intoleransi di kelompok masyarakat,
terutama terkait dengan kegiatan politik lokal, maka negara perlu hadir
bersama seluruh elemen masyarakat
untuk mencegah fenomena ini makin
merusak kondisi bangsa yang toleran.
Dalam hal ini sebaiknya implementasi
UU ITE beserta law enforcement-nya,
dapat memberikan bentuk nyata terhadap upaya mengurangi maraknya
berita hoax yang memecah belah
bangsa, dan mencegah makin maraknya penyebaran berita bohong serta
kebencian.
Selain itu, diperlukan pula peningkatan pengetahuan masyarakat
mengenai etika menggunakan media
internet melalui sosialisasi dan institusi pendidikan serta membangun gerakan sosial yang peduli dengan kasus
intoleransi akibat penyebaran berita
hoax.
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Datang
Tepat Waktu
adalah

Prestasi
Sutoto, S.E.

Staf Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI

S

etiap pagi, alarm di handphone-nya berbunyi pukul
tiga dini hari. Bagi sebagian besar orang, pukul tiga
pagi adalah waktu yang
masih terlalu dini untuk
memulai aktivitas. Sutoto, staf Deputi
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
Lemhannas RI, sudah mulai bersiap
untuk pergi ke kantor.
Pria yang akrab disapa Toto ini
berangkat dengan mengendarai sepeda
motor, kemudian menyambung menggunakan angkutan jemputan pegawai,
dari Jonggol sampai di Lemhannas RI.
Jarak dari rumahnya ke kantor adalah
72 kilometer, praktis dalam sehari pria
yang berasal dari Boyolali ini harus
menempuh jarak 144 kilometer pulang
pergi.
Perjalanan jauh yang harus ditempuh setiap harinya untuk bisa sampai
ke kantor tepat waktu, bukan tanpa
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hambatan, terlebih dengan kondisi lalu
lintas Jakarta yang sulit untuk diprediksi. Saat orang lain terlelap, Toto sudah harus bergegas untuk berangkat ke
kantor sejak pukul 03.45 dini hari, agar
bisa sampai di kantor sebelum pukul
tujuh pagi. “Kalau bisa, sebelum alarm
bunyi ‘nit’ di jam tangan saya, saya sudah jalan,” kata Toto sambil menunjuk
jam tangan hitamnya.
Lelah adalah hal yang lumrah.
Sempat rasa lelah hinggap pada dirinya, namun Toto selalu memotivasi
diri. “Kalau bekerja hanya mengharap
materi, kita pasti kurang semangat.
Kita bekerja harus mengharap ridho
dari Allah SWT, bekerja juga merupakan ibadah,” kata pria kelahiran tahun
1972 tersebut.
Keluarga juga menjadi motivasi utama Toto untuk tetap semangat
bekerja. Ia merasa bahagia mampu
bekerja keras menjadi penafkah hidup

keluarga. “Motivasi saya, ya keluarga
yang menunggu di rumah, karena untuk menghidupi kedua anak saya, dan
istri. Kalau orientasi mengejar dunia,
ndak akan kuat. Tapi karena kewajiban
saya terhadap anak dan istri, itu yang
membuat saya kuat menjalani kegiatan
saya sehari-hari,” ungkap Toto.
Jauhnya jarak yang harus ditempuh, tak menyurutkan semangat untuk terus mengabdi sebagai aparatur
sipil negara dan menjalankan tugas
serta tanggung jawabnya di Lemhannas
RI. Bagi Toto, perjuangannya agar bisa
tiba di kantor tepat waktu, sudah merupakan sebuah prestasi, “Buat saya,
sampai ke kantor tepat waktu adalah
sebuah prestasi, karena mengingat jarak yang harus ditempuh dari rumah
hingga sampai ke kantor sejauh 72
kilometer dan menghabiskan waktu
hampir tiga jam satu kali perjalanan,”
ujar Toto.

Berada di bawah Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Toto
menjabat sebagai Pengatur Administrasi, selama 20 tahun mengabdi untuk lembaga pencetak calon pimpinan
bangsa ini. Sehari-hari Toto bertugas
sebagai tenaga administrasi yang bertanggung jawab dalam hal penyortiran
surat-menyurat, dan mengatur jadwal
kegiatan pimpinan.
Jauh sebelum dirinya bekerja di
Lemhannas RI, Toto sudah banyak
menikmati asam garam kehidupan.
Berangkat dari Boyolali, Toto memberanikan diri untuk mengadu nasib
di ibu kota, dan bekerja di sebuah kolam renang di Jakarta, hingga akhirnya
mendaftarkan diri untuk penerimaan CPNS TNI Angkatan Laut (AL).
Berkat kegigihannya, di tahun 1993

Toto diterima sebagai PNS AL di bawah Dinas Informasi dan Pengolahan
Data (Disinfolahta).
Banyaknya waktu yang dihabiskan
di kantor, serta di perjalanan, membuat
Toto kehilangan waktu berharga bersama keluarga kecilnya. Untuk membayar itu semua, Ia rutin mengajak keluarganya berolah raga di akhir pekan,
untuk membangun kedekatan dengan
istri dan kedua anaknya.
Ketika Tim Redaksi Swantara
bertanya, hal apa yang ingin ia capai,
dengan lantang Toto menjawab, ingin
sukses mengantarkan anak-anaknya
sampai ke bangku kuliah.
“Memberikan pendidikan yang
terbaik bagi anak-anak saya, itulah impian saya. Jadi cita-cita saya ya ingin
memberikan pendidikan terbaik untuk

anak-anak saya, kalau mereka bisa sukses dan berhasil, hal itu untuk membayar kelelahan saya selama bekerja,” ujar
lelaki berusia 45 tahun ini.
Toto meyakini bahwa memberikan
pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya dapat menjadi bekal kemandirian di kemudian hari. Dirinya juga
berharap agar lembaga bisa memberikan kesempatan beasiswa yang lebih
luas untuk anak-anak pegawai Lemhannas RI. “Selama ini memang sudah
ada beasiswa, akan tetapi hanya untuk
PNS golongan dua. Kalau memungkinkan, beasiswa juga dapat diberikan
kepada anak-anak pegawai golongan tiga, baik dalam prestasi akademik
maupun non-akademik,” kata Toto di
akhir pembicaraan dengan redaksi. (AS/
EH)
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“Buat saya, saya
sampai ke kantor
tepat waktu adalah
sebuah prestasi, karena
mengingat jarak
yang harus ditempuh
dari rumah hingga
sampai ke kantor
sejauh 72 kilometer dan
menghabiskan waktu
hampir tiga jam satu kali
perjalanan.
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Belajar Loyalitas dari
Veteran Serda Rafael Kopong Komis

Kalian harus belajar
sungguh-sungguh untuk
isi hasil perjuangan kami.
Jangan sampai kita jadi
orang bodoh, nanti kita
dijajah terus
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ulit yang sudah menampakkan keriput,
rambut yang memutih, serta barisan gigi
yang tak lagi terlihat,
namun tak mengurangi semangat kakek berusia 93 tahun bernama lengkap Serda Rafael
Kopong Komis Rianghepat. Ia salah
seorang veteran TNI Angkatan Darat,
yang turut berjuang melawan penjajah
Belanda dalam merebut kemerdekaan
bangsa Indonesia. Masih jelas dibenaknya, bagaimana perjalanan panjang dirinya ketika bergabung bersama pasukan TNI untuk ikut dalam

peperangan. Ceritanya tak putus sampai dirinya saja, dengan senang hati
Kakek Komis begitu sapaan akrabnya,
membagikan kisah perjuangan kepada
anak, cucu, buyut, dan generasi muda
di lingkungannya.
Berangkat dari Desa Kelu, Pulau
Adonara, Flores Timur, NTT, di tahun 1940-an Kakek Komis bersama
dua orang temannya menuju Kabupaten Rembang, Jawa Tengah untuk
berperang melawan penjajah di Agresi
Militer Belanda, perang Ambarawa serta perebutan kembali Kota Yogyakarta.
Sebelum terlibat dalam peperangan,
dirinya mengaku sempat dilatih oleh
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para pemimpin yang berasal dari
warga Indonesia yang tergabung didalam Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL).
Kakek Komis mengaku sempat berada di bawah pimpinan dua
Jenderal kenamaan, yakni Jenderal
Ahmad Yani dan Jenderal Sudirman.
“Saya belajar megang senjata dari
Jenderal Yani,” terang Kakek Komis.
Di tengah peperangan, salah seorang
teman Kakek Komis yang sama-sama
berasal dari Pulau Andonara gugur,
dan atas instruksi Jenderal Ahmad
Yani diperintahkan untuk meninggalkan jenazah temannya di medan
peperangan, karena mereka masih
harus berjalan melewati hutan yang
cukup jauh. Namun dengan tekad
yang kuat, Serda Komis muda menolak perintah dari sang jenderal. "Beliau katakan tinggalkan temanmu di
sini, tapi saya tolak. Saya tetap gendong teman saya itu biarpun sudah
jadi mayat. Saya bilang, kami berdua
datang sama-sama untuk berjuang.
Saya pulang dia juga harus pulang.
Kami harus bersama-sama. Saya
harus bawa kembali mayatnya dan
menguburnya di tempat seharusnya.
Akhirnya Jenderal Yani persilakan

saya pikul mayat teman saya dibantu
rekan lainnya sepanjang jalan," cerita Kakek Komis dengan mata berkaca-kaca, sebagaimana dikutip dari
JPNN.com.
Selama kurun waktu 35 tahun,
Kakek Komis pergi merantau ke pulau Jawa untuk berperang dan meninggalkan istri serta anak-anaknya. Dirinya sempat merasa bersalah karena
harus meninggalkan istrinya Susana
Solot Bura, bersama dengan anak-anaknya dalam waktu yang lama.
“Saya ikut perang dan berada di luar
Flores itu sekitar 35 tahun. Kasihan
istri, dia sendiri jaga anak-anak di
Rembang,” jelas Kakek Komis. Bahkan sempat terdengar kabar bahwa
dirinya telah meninggal di medan
peperangan yang membuat sang istri
menangis histeris, beruntung kabar
itu salah karena sebenarnya Kakek
Komis masih hidup.
Masih jelas diingatannya, pada
saat itu upah yang diterima Kakek
Komis sebagai tentara hanya Rp15
sen saja. Namun ia tetap bersyukur
karena sebagian besar kebutuhan
hariannya untuk makan dan minum
mendapat bantuan dari pasukan, sehingga gajinya bisa disisihkan untuk

keluarga di kampung. Kakek Komis
kembali ke kampungnya dan melanjutkan hidup dengan bertani serta
membesarkan anak-anaknya.
Kesehariannya kini berubah
menjadi 'guru sejarah', manakala
hampir setiap pukul 06.00 pagi, Kakek Komis selalu kedatangan murid
SD di kampungnya yang meminta
untuk diajarkan pelajaran Sejarah.
Mereka datang untuk mendengarkannya secara langsung cerita sejarah
perang merebut kemerdekaan. Meski
sudah 72 tahun Indonesia dinyatakan
merdeka, namun ingatannya akan
perjuangan bangsa ini belum luntur
oleh waktu.
Sebuah pesan yang selalu disampaikan kepada cucu serta murid-murid yang datang kepadanya,
“Anak-anak harus belajar sejarah,
agar mereka tahu pejuang-pejuang
negara ini adalah orang-orang yang
berani mati. Kalian memang tidak
lagi berperang saat ini, tapi kalian
harus belajar sungguh-sungguh untuk isi hasil perjuangan kami. Jangan
sampai kita jadi orang bodoh, nanti
kita dijajah terus,” tegasnya penuh
semangat.
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"Penghargaan pemerintah sangat lah kecil, tidak
sebanding dengan kontribusi yang bapak ibu berikan
kepada negara ini," kata Jokowi.

Kisah Veteran Pasca Kemerdekaan
Di Indonesia, perjuangan para
veteran saat memperjuangkan kemerdekaan bangsa adalah pengorbanan
yang sangat besar. Kemerdekaan yang
kita nikmati hingga saat ini tentunya
tidak bisa diganjar dengan materi apapun. Pada 10 November 1960, ketika
membuka sidang MPRS di Bandung,
Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengingatkan betapa
besarnya jasa para pahlawan dan pengorbanan-pengorbanan yang mereka
lakukan.
“Terbayang di hadapan mata
khayal kita, pemimpin-pemimpin
kita yang menderita pahit pedih, di
tempat-tempat pembuangan. Terbayang di mata khayal kita, pemimpin-pemimpin kita yang dengan muka
bersenyum menaiki tiang penggantungan. Terbayang di mata khayal kita,
pemimpin-pemimpin yang menadahi
pelor daripada skuadron-skuadron
pendrelan-pendrelan. Terbayang di
muka khayal kita, penderitaan daripada rakyat kita yang untuk perjuangan
itu mengorbankan segala-galanya.
Ada yang mengorbankan suaminya,
ada yang mengorbankan anaknya, ada
yang mengorbankan harta bendanya,
ada yang mengorbankan isi hati ke-
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cintaan mereka yang menjadi tiang
daripada jiwa mereka itu. Pendek
kata mengorbankan segala-galanya
dan mereka ini pahlawan pula,” ucap
Soekarno kala itu.
Akan tetapi, kisah keberlanjutan
hidupnya pasca kemerdekaan telah dinikmati oleh generasi penerus bangsa
justru memprihatinkan. Banyak berita
yang mengangkat usaha keras veteran
dalam menyambung hidupnya di masa
kemerdekaan ini. Sebagian berada
dalam kehidupan yang mapan, akan
tetapi banyak juga yang hidup tanpa
jaminan hari tua, bahkan masih harus
memulung atau melaksanakan pertunjukan.
Di sebagian besar daerah di dunia, veteran diperlakukan amat hormat oleh masyarakat. Di Amerika
Serikat misalnya, ada hari khusus untuk mengenang para veteran perang,
yakni Hari Veteran. Para veteran itu
tidak hanya diberi tunjangan biaya
hidup, namun juga perawatan kesehatan cuma-cuma, asuransi hari tua,
pekerjaan dan pendidikan bagi yang
membutuhkan, gedung pertemuan
veteran kota-kota besar, juga urusan
pemakaman dan beasiswa bagi putera-puterinya.

Untuk menghargai jasa-jasa
pahlawan tersebut, maka pada 2018
nanti, pemerintah menjanjikan peningkatan tunjangan veteran sebesar
25 persen dan bantuan renovasi rumah
veteran. Di Hotel Borobudur Jakarta,
saat menutup Kongres ke XI Legiun
Veteran Republik Indonesia (LVRI)
Presiden Joko Widodo mengatakan
bahwa atas nama rakyat dan pemerintah mengucapkan terima kasih atas
perjuangan para veteran. Seperti yang
diucapkan oleh Presiden Soekarno
pada 47 tahun lalu di hadapan dewan
perwakilan rakyat, para pahlawan telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa untuk mecapai kemerdekaan yang kita nikmati hingga saat ini.
Kita juga perlu menyadari
peningkatan kesejahteraan seperti kenaikan tunjangan dan renovasi rumah
ini tidak sebanding dengan perjuangan mereka untuk bangsa dan negara.
"Penghargaan pemerintah sangat lah
kecil, tidak sebanding dengan kontribusi yang bapak ibu berikan kepada
negara ini," kata Jokowi. Untuk itu,
sebagai pemuda dan penerus bangsa,
kita perlu menghargai dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengisi
melalui prestasi dan kegiatan yang positif. [diolah dari berbagai sumber]

GALLERY

Republik Indonesia, Perjuangan
Para Pahlawan
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo bertindak sebagai Pembina Upacara pada
Jumat (10/11), dalam rangka memperingati Hari
Pahlawan. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh personel
Lemhannas RI di Lapangan Tengah Lemhannas RI,
diikuti oleh seluruh. Pada kesempatan tersebut Agus
Widjojo membacakan amanat Menteri Sosial dengan
tema “Perkokoh Persatuan, Membangun Negeri”.

Coffee Morning,
Diskusikan Penguatan
Pendidikan
Lemhannas RI menggelar forum
komunikasi antara Pimpinan
Lemhannas RI dengan Pimpinan
Redaksi media massa pada Rabu
(15/11). Kegiatan yang diberi nama
Coffee Morning tersebut, digelar di
anjungan Trigatra Lemhannas RI.
Dengan dimoderatori oleh Maulana
Isnarto, diskusi ini membahas
tentang peran Lemhannas RI dalam
penguatan pendidikan karakter guna
memperkuat ketahanan nasional
yang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) Lemhannas dalam
mendidik calon pemimpin nasional.

Calon Peserta PPRA LVII Ikuti Tes
Seleksi
Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Program
Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII Tahun
Ajaran 2018, calon peserta mengikuti Tes Potensi
Akademik dan Tes Psikologi yang merupakan bagian dari
Seleksi yang dilaksanakan selama dua hari (6-7 November
2017) bertempat di Ruang NKRI Gedung Pancagatra
Lantai III Lemhannas RI. Sebanyak 104 orang yang hadir
dari 114 orang yang diundang untuk mengikuti seleksi,
berasal dari berbagai unsur yaitu TNI, Polri, ASN dan
Non ASN.
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GALLERY

Conference
on Indonesian
Foreign Policy
(CIFP) 2017
Tenaga Profesional Bidang
Sistem Manajemen Nasional, Laksda TNI (Purn)
Untung Suropati menjadi
salah satu pembicara dalam
Konferensi Internasional,
Conference on Indonesian
Foreign Policy (CIFP) 2017
yang membahas mengenai
Konflik Laut Cina Selatan,
di The Kasablanka Mall,
Jakarta, Sabtu (21/10).

Evaluasi Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja
Lemhannas RI oleh
Kemenpan RB
Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan
RB) melakukan evaluasi reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja di Ruang Syailendra, Gedung
Astagatra Lantai III, Lemhannas RI, Senin (2/10).
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Kunjungan Gubernur Lemhannas
RI Sekaligus Memberikan
Pembekalan di Kampus IPDN
Jatinangor
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo melakukan kunjungan dan memberikan
pembekalan kepada Purna Praja Lulusan IPDN
angkatan XXIII dan Muda Praja IPDN angkatan
XXVIII tentang pengabdian di perbatasan daerah, Jumat
(20/10) di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN), Jatinangor, Bandung.
(dari kiri ke kanan) Y. Prapto Wirahadi, Prof. Khasan E., Letjen
TNI (Purn) Agus Widjojo, Brigjen TNI Mindarto, Brigjen TNI
M. Zakhlin Leter

Lemhannas RI Sukses
Gelar JGF 2017
Jakarta Geopolitical Forum ( JGF) 2017
bertajuk “Geopolitics in a Changing World”
yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI
resmi ditutup pada Kamis (28/9) siang.
JGF merupakan forum seminar akademik
internasional pertama yang mengangkat
isu geopolitik nasional, kawasan, maupun
internasional serta menghadirkan ahli
geopolitik dunia dari berbagai negara. Acara
tersebut juga menjadi penanda persiapan
penyelenggaraan JGF 2018.

Upacara Penutupan
Lemhannas RI

PPRA LVI

Pada upacara penutupan PPRA LVI sebanyak 114
peserta dinyatakan lulus mengikuti Program Pendidikan
Reguler Angkatan Lemhannas RI. Penutupan ditandai
dengan penanggalan tanda peserta dan penyematan
pin Lemhannas oleh Gubernur Lemhannas RI kepada
perwakilan Peserta PPRA LVI di Ruang Dwiwarna
Purwa, Gedung Pancagatra Lantai II Lemhannas RI,
Kamis (28/9). Acara kemudian dilanjutkan dengan
pengukuhan alumni PPRA LVI sebagai pengurus IKAL
(Ikatan Alumni) Lemhannas RI masa bakti 2017-2022.

Swantara | EDISI 23/DESEMBER 2017 | 81

GALLERY

Upacara Penutupan Penataran Istri/
Suami Peserta PPRA LVI
Pembinaan Mental Pegawai Lemhannas RI
Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 H,
Lemhannas RI mengadakan pembinaan mental terkait kedisiplinan
pegawai yang diikuti oleh seluruh anggota Lemhannas RI, Senin
(30/10) pagi, dan hadir sebagai pembicara, Prof. Muhammad Sidiq.

Peluncuran Buku “Misi Walet Hitam, Menguak
Misteri Teroris Dr. Azhari”
Peluncuran Buku “Misi Walet Hitam, Menguak Misteri Teroris
Dr.Azhari”, oleh Komjen Pol. Arif Wachyunadi, dalam Talkshow
‘Kick Andy’ di Metro TV Kamis (19/10). Buku yang ditulis
oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI tersebut mengangkat
Dr. Azhari sebagai tokoh utama yang dipercaya sebagai dalang
utama terjadinya Bom Bali Satu.
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Upacara Penutupan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA LVI
dilaksanakan di Ruang Auditorium Gadjah Mada Gedung
Pancagatra Lantai III Lemhannas RI pada Selasa (26/9). Penataran
yang dilaksanakan selama lima hari mulai tanggal 18-26 September
2017 serta diikuti oleh 96 peserta.

Kunjungan Mahasiswa UNS ke Lemhannas RI
Sebanyak 63 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melakukan kunjungan
ke Lemhannas RI pada Senin (8/10). Pada kesempatan tersebut, mahasiswa
diberikan pembekalan materi mengenai Wawasan Nusantara dan Ketahanan
Nasional oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sismennas Lemhannas RI
Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M.

Selamat Natal
dan

Tahun Baru

2018

Semoga damai dan kasih selalu terwujud
segala harapan serta keberhasilan
dapat diraih di tahun baru
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