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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
perkenan-Nya Majalah Swantara Edisi ke-27 bulan Desember
2018, kembali hadir di tengah-tengah para pembaca.
Pada edisi ke-27 ini, redaksi terus berusaha meningkatkan
kualitas pemberitaan agar dapat memberikan informasi yang
dapat mengedukasi bagi para pembaca, serta dapat memberikan
pesan yang sarat makna kepada para pembaca. Pada edisi kali ini,
redaksi mengangkat pemberitaan mengenai Jakarta Geopolitical
Forum II/2018 : Mapping the Future of Geopolitics dan mengulas
materi dari pembicara ahli geopolitik dari berbagai kawasan, juga
mengangkat pemberitaan mengenai Making Indonesia 4.0 yang
menghadirkan pembicara penemu Theory U : Otto Scharmer.
Selain itu, juga diulas mengenai kegiatan Program Pendidikan
Reguler LVIII seperti pelaporan hasil Studi Strategis Dalam
Negeri, Studi Strategis Luar Negeri, Seminar yang mengangkat
tema “Pentingnya Kesadaran Politik Masyarakat”, serta penutupan
PPRA LVIII.
Meski telah melakukan yang terbaik, akan tetapi redaksi
menyadari bahwa tiada gading yang tak retak. Oleh karenanya,
kami mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi
eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang akan kami sajikan
pada edisi mendatang.
Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada
berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya
Majalah Swantara Edisi 27 kali ini.
Semoga, Majalah Swantara tetap berkesan di hati para
pembaca.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Sejahtera
Om Shanti Shanti Shanti Om

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA
SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI
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ada edisi ke-27 Desember 2018 ini, Majalah Swantara
menyoroti kegiatan Making Indonesia 4.0 yang
merupakan hajat kegiatan lintas kementerian. Kegiatan
tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman RI, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi RI, dan Lembaga Ketahanan Nasional RI,
dimana Gubernur Lemhannas RI bertugas sebagai Pelaksana
Tugas Harian. Dalam kegiatan tersebut, Dr. C. Otto Scharmer,
Senior Lecturer MIT Sloan School Management memberikan
materi “Theory U: Inovasi untuk Indonesia Lebih Baik”. Materi
tersebut diberikan agar peserta Making Indonesia 4.0 dapat
memahami permasalahan di tengah disrupsi teknologi dengan
lebih baik, serta dapat bekerja sama dengan berbagai pihak
untuk membentuk organisasi pembelajar.
Lemhannas RI telah sukses menyelenggarakan Jakarta
Geopolitical Forum II/2018 pada 24 Oktober 2018 yang lalu
dengan mengangkat tema “Mapping the Future of Geopolitics”.
Dalam majalah ini juga diulas materi dari ahli dan akademisi
geopolitik dunia yaitu Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Lyle
Morris, Philipe Raggi, Zhixing Zhang, Dr. Shigehisa Kasahara,
Natalie Sambhi, Zhongying Pang, serta Kevin G. Niller. Kami
harapkan, artikel tersebut dapat membuka wawasan para
pembaca dalam membaca peluang dan tantangan masa depan
geopolitik dunia, maupun Indonesia secara khususnya.
Selanjutnya, redaksi juga memuat opini dari Laksda TNI
(Purn) Untung Suropati yang mengangkat topik mengenai
Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI). Secara lugas, Untung Suropati
memaparkan mengenai peluang dan langkah yang perlu diambil
negara-negara dalam memanfaatkan prakarsa tersebut.
Dalam mewujudkan peran serta fungsinya, Lemhannas
RI secara berkelanjutan menyusun berbagai program kegiatan
antara lain seperti menyiapkan dan memantapkan kaderkader pimpinan nasional, menghasilkan rekomendasi kajiankajian isu strategis, baik nasional maupun internasional, serta
memantapkan nilai-nilai kebangsaan masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, kami berharap Majalah Swantara edisi ke-27
yang diterbitkan pada desember 2018 ini dapat menjadi referensi
bagi para pembaca dalam merespon kondisi perkembangan
politik nasional maupun internasional.
Gubernur Lemhannas RI
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“

Peserta PPRA LVIII
Paparkan Hasil SSDN
Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu,
Sulawesi Utara, dan Gorontalo
Pada 27 – 30 Agustus 2018 lalu, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LVIII 2018 melakukan
Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke empat provinsi, yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Utara,
dan Gorontalo. Kemudian, pada 6 dan 7 September 2018 bertempat di Gedung Trigatra Lt. 3, para peserta
PPRA LVIII memaparkan hasil SSDN dari empat provinsi di hadapan Gubernur Lemhannas RI, Wakil Gubernur
Lemhannas RI, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI, serta para pejabat perwakilan
masing-masing daerah.

S

tudi Strategi Dalam Negeri
(SSDN) merupakan metode
pembelajaran luar kampus
untuk memberikan kesempatan sekaligus pengalaman
di dalam menyusun suatu
naskah kajian mengenai perkembangan pembangunan di daerah termasuk
hasil ukur kondisi ketahanan nasional
bagi Peserta PPRA Lemhannas RI. Melalui program SSDN tersebut, para Peserta PPRA LVIII diharapkan memiliki
kemampuan dan keterampilan dalam
merumuskan berbagai konsepsi dasar
kebijakan sebagai bekal kader pimpinan
tingkat Nasional di masa depan, setelah
berhasil menyelesaikan program pendidikan di Lemhannas RI.
Sulawesi Utara
Kelompok SSDN PPRA LVIII Lemhanas RI Provinsi Sulawesi Utara yang
diketuai oleh Marsekal Muda (Marsma)
TNI Supriharsanto dan Deputi Pendidikan Lemhanas Mayjen TNI Karsiyanto
melaporkan kegiatan SSDN tersebut.
Beberapa obyek kunjungan PPRA
LVIII Lemhannas RI di Sulawesi Utara, yaitu; Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara dan DPRD, Kodam XIII/Merdeka
(Lantamal VIII dan Lanud), Polda Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado,
Pemerintah Kota Bitung, Universitas
Sam Ratulangi, Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan Bitung, PT. Pelindo
IV (Persero) Cabang Bitung, serta PT. Industri Pengalengan Ikan, Bitung.
Dalam paparan SSDN Sulut dijelaskan bahwa stabilitas keamanan Sulut
terkendali, di tengah-tengah pluralitas
(etnis, religi, budaya dan adat istiadat)
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memberikan harmoni yang indah dalam proses tumbuh kembang bangsa,
sehingga memposisikan Sulut sebagai
salah satu daerah teraman di Indonesia
dan sangat prospektif dalam mendukung gerak langkah Indonesia di berbagai bidang pembangunan, utamanya
geliat pembangunan di sektor kemaritiman dan pariwisata.
Sulut merupakan daerah yang
dikaruniai potensi sumber daya alam
melimpah, baik di sektor perikanan dan
kelautan, energi terbarukan, pertanian
dan perkebunan serta potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata budaya
dan religi maupun wisata kuliner yang
sangat menjanjikan. Dalam amatan
di daerah, peserta PPRA LVIII juga
menyebutkan bahwa kolaborasi dan
sinergitas visi serta misi yang selama
ini telah dibangun dari tingkat pusat,
provinsi, hingga kabupaten/kota diwujudkan dalam program prioritas dan
proyek strategis nasional.
Beberapa proyek strategis nasional
yang tengah dijalankan oleh Pemprov
Sulut yaitu Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Bendungan
Kuwil di Kabupaten Minahasa Utara,
Jalan Tol Manado-Bitung, International
Hub Port Bitung, Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang dan
Jalan Penghubung Gorontalo-Manado.
Selain itu, Pemprov Sulut juga memiliki program prioritas pembangunan
daerah, yaitu Pengembangan Bandara
Sam Ratulangi, Pembangunan Trem
Dalam Kota Manado, Jalur Kereta Api
Manado-Bitung, Pengembangan Kawasan Pariwisata Likupang, Manado Outer

“

Sulut merupakan daerah
yang dikaruniai potensi sumber
daya alam melimpah, baik di
sektor perikanan dan kelautan,
energi terbarukan, pertanian
dan perkebunan
- PPRA LVIII

Ring Road III (Winangun-Malalayang),
Pembangunan TPA Regional di Kabupaten Minahasa Utara dan Pembangunan
Bendungan Sawangan Kabupaten Minahasa.
Berdasarkan beberapa aspek gatra
dalam paparan laporan SSDN Sulawesi
Utara secara keseluruhan kondisi katahanan nasional Sulawesi Utara berstatus cukup tangguh dimana terjadi
peningkatan pada Gatra SKA, Ideologi,
dan Sosial Budaya dari Kurang Tangguh menjadi Cukup Tangguh. Dalam
paparan tersebut, peserta SSDN Sulut
memberikan saran, antara lain pemda
perlu mencermati isu-isu yang bersifat
strategis pada masing-masing gatra agar
dapat dibenahi dan ditingkatkan status
dari variable-variabel yang masih rawan
menjadi kurang tangguh, cukup tangguh
bahkan sangat tangguh, perlunya semangat dari personil masing-masing instansi Pemda Sulawesi Utara dalam pengisian data-data pengukuran ketahanan
nasional agar lebih valid sesuai kondisi
daerah dan didukung anggaran APBD,
dan perlunya keterbukaan dari personil Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dalam penyediaan data-data yang valid
tentang kondisi daerah untuk kebutuhan
analisis Kurtannas.

dok.humas/lri

“
Gorontalo
Peserta SSDN PPRA LVIII yang berjumlah 25 orang telah melakukan kajian
selama empat hari di Provinsi Gorontalo, dari tanggal 27 hingga 30 Agustus
2018. Adapun beberapa obyek yang
akan dikunjungi, antara lain Komando
Resort Militer 133/Nani Wartabone,
Universitas Negeri Gorontalo, Kampung
Religi Bongo Kabupaten Gorontalo, dan
sejumlah lokasi lainnya. Pada Jumat
(07/09), Marsekal Muda TNI Supriharsanto sebagai ketua rombongan, dan
Komisaris Besar Polisi Fadjar Abdillah
S.S.T.M.K.,SH., selaku ketua kelompok
beserta Peserta SSDN PPRA LVIII melaporkan hasil SSDN Gorontalo di hadapan Wakil Gubernur Lemhannas RI,
jajaran dan peserta PPRA LVIII.
Kegiatan SSDN Gorontalo merupakan program regular peserta juga dimaksudkan untuk mengukur Kesadaran Politik Masyarakat Gorontalo Pada Tahun
2018 Sebagai Tolok Ukur Kematangan
Demokrasi Pertumbuhan ekonomi Go-

rontalo naik menjadi 6,74 persen pada
tahun 2017, yang pada tahun sebelumnya hanya 6,22 persen. Pertumbuhan
ekonomi ini juga diikuti oleh capaian
pembangunan yang semakin baik di
sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Dalam paparan hasil peserta
menjelaskan beberapa isu strategis
Pemprov Gorontalo, yaitu penanganan
kemiskinan dan pengangguran, pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur
dasar dan strategis, kualitas sumber
daya manusia, serta tata kelola pemerintahan. Isu strategis tersebut dirumuskan dalam prioritas pembangunan
tahun 2017-2022 melalui delapan program unggulan, yaitu pendidikan yang
berkualitas, kesehatan yang prima, infrastruktur lebih merata, ekonomi lebih
meningkat, pemerintahan yang melayani, agama dan budaya yang semarak,
pariwisata yang mendunia, serta lingkungan yang lestari. Delapan program
unggulan tersebut diharapkan akan

mampu menjawab tantangan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
Meskipun demikian ada beberapa
kendala yang menjadi penghambat pembangunan nasional di Gorontalo di antaranya adalah kemiskinan dan pengangguran,
sumber daya alam yang berkelanjutan,
infrastruktur dasar dan strategis, kualitas
sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan. Kendala hambatan pada pembangunan nasional di Gorontalo memliki
peluang di beberapa posisi seperti posisi
strategis pelintasan darat, laut, udara; integrated farming system, potensi pertambangan, potensi perikanan laut, kuatnya
lembaga adat dalam mereduksi resistensi
sosial. Adapun kendala peluang-peluang
tersebut adalah terbatasnya infrastruktur
dan suprastruktur hankam, perkembangan
media dan dukungan, penyebaran narkoba, dan miras, distribusi penduduk terampil, aksesbilitas wilayah dan pulau terjauh,
terluar dan tertinggal.
dok.humas/lri
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Sumatera Barat
Dari paparan para peserta SSDN
PPRA LVIII, diketahui bahwa secara
umum ketahanan nasional di Provinsi
Sumatera Barat adalah Cukup Tangguh.
Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi SKA yang sangat besar, utamanya
pada sektor pertanian dan perkebunan.
Namun demikian potensi kemaritiman
dan kelautan memiliki potensi yang juga
besar,bahkan jika dikembangkan dapat
mendukung program kedaulatan pangan
nasional.
Realisasi pelaksanaan pembangunan nasional secara umum cukup baik.
Namun, dengan tidak meratanya pesebaran penduduk, menimbulkan masalah
lain, antara lain kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal, dan kebutuhan
infrastruktur. RPJMD Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2016 – 2021, belum mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagai gerbang Indonesia
dalam pengembangan kerjasama di
bidang ekonomi melalui enam bidang
kerja sama prioritas yaitu: keamanan
dan keselamatan maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi, manajemen
perikanan, manajemen risiko bencana,
kerjasama akademik dan ilmu pengetahuan, serta pariwisata dan pertukaran
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budaya dengan sesama anggota Persatuan Negara-negara Pesisir Samudera
Hindia atau Indian Ocean Rim Association (IORA).
Sehubungan dengan posisi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang
berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, dapat memanfaatkan posisi
Indonesia sebagai anggota IORA dan
sebagai regional service provider untuk
Indian Ocean Tsunami Warning System
(IOTWS). Dinas Kesehatan menyediakan akses dan fasilitas kesehatan yang
mampu menjamin kesehatan terhadap
masyarakat Provinsi Sumatera Barat, di
samping itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS)
Provinsi Sumatera Barat juga hendaknya
memberikan penyuluhan untuk menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
Saran yang disampaikan oleh para
peserta SSDN antara lain adalah sebagai berikut, dalam bidang Geografi: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
diharapkan dapat bekerja sama dengan
stakeholders lainnya tetap melakukan
pengelolaan lingkungan dan pengawasan terhadap perusahaan yang dalam
operasionalnya dapat berpotensi mem-

berikan dampak lingkungan yang buruk.
Selanjutnya, Dinas Kehutanan dan Lingkungan diharapkan dapat melakukan
pemetaan terhadap pemanfaatan lahan
sehingga dapat mengontrol pemanfaatan lahan yang semena-mena sehingga
dapat merusak ekosistem lingkungan.
Kanwil Departemen Agama Provinsi
Sumatera Barat diharapkan bersinergi
dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dalam memperkuat kehidupan dan kerukunan umat beragama
agar menjadi modal dasar pembentukan
karakter religius dan kebangsaan.
Selanjutnya terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam Indian Ocean Rim
Association (IORA), Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat diharapkan dapat menjadikan kawasan Sumbar sebagai pintu
gerbang kerjasama dari keanggotaan Indonesia dalam organisasi IORA. Pemerintah
pusat melalui Kementerian BUMN diharapkan dapat mengatur tata niaga semen
yang berpihak pada keberlanjutan operasional PT. Semen Padang (Holding Company), khususnya pemasaran yang berada
di Sumatera, serta mengadakan moratorium ijin baru pendirian pabrik semen dan
meningkatkan kinerja pabrik semen di bawah lingkup Kementerian BUMN.

Bengkulu
Kelompok Peserta SSDN PPRA LVIII juga melaporkan kunjungannnya ke
provinsi Sulawesi Utara selama empat
yakni pada 27-30 Agustus 2018 yang
lalu. Menurut pemapar kinerja perekonomlan ProvinsI Bengkulu pada triwulan l 2018 tumbuh 5,08% Iebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya yang
tercatat 4,60%. Pada sisi permintaan,
meningkatnya pertumbuhan ekonomi
pada triwulan Iaporan didorong oleh perbaikan kinerja Ekspor. Perbaikan ekspor
dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama,
yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Dari
sisi penawaran, peningkatan ekonomi
terutama didorong oleh sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi.
Jika dilihat dari performa tahunan,
pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2017 sebesar 4,99, mengalami
penurunan dnbandingkan tahun 2016
yaitu sebesar 5,30. Sementara itu, indeks pembangunan manusia Provinsi
Bengkulu tahun 2017 sebesar 69,95,
termasuk rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera yaitu berada diurutan ke 8 diatas Provinsi

Sumatera Selatan (68.86) dan Lampung
(68,25). Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak Iepas dari sejumlah
tantangan yang dihadapi pemerintah
provinsi Bengkulu dalam menjalankan
roda pembangunan seperti masih tingginya angka kemiskinan dan rasio gini,
banyaknya desa di Bengkulu yang termasuk dalam kategori desa tertinggal
hingga mencapai 70% dari total desa.
Prioritas pemerintah provinsi Bengkulu yang pada tahun 2018 fokus pada
percepatan pada pengembangan infrastruktur strategis sejauh ini merupakan
sebuah Iangkah yang tepat mengingat
sangat pentingnya arti infrastruktur dan
konektivitas bagi kemajuan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, selain
harus mampu memanfaatkan anggaran
yang ada secara maksimal. Pemerintah
Bengkulu dituntut untuk mampu bekerja
kreatif dengan mengundang dan menggandeng pihak swasta untuk bersama-sama membangun dan memajukan
wilayah Bengkulu. Tentu hal ini harus
diimbangi dengan komitmen pemerintah
provinsi Bengkulu untuk meminimalisir
terjadinya korupsi yang akan menggerus
kepercayaan investor dan publik terhadap pemerintahan itu sendiri.

“

Pemerintah Bengkulu
dituntut untuk mampu
bekerja kreatif dengan
mengundang dan
menggandeng pihak
swasta untuk bersamasama membangun dan
memajukan wilayah
Bengkulu.
- PPRA LVIII

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bahwa perlu fokus mengembangkan sektor pertanian yang
menjadi sektor dominan dalam sistem
perekonomian masyarakat Bengkulu.
Pemerintah provinsi Bengkulu perlu
merevitalisasi bisnis daerah tersebut
dari berbagai komoditas unggulan yang
dihasilkan agar memiliki nilai tambah
yang lebih tinggi. selain juga meningkatkan minat investor untuk menggarap
sektor tambang dan potensi pariwisata
yang belum banyak digarap secara profesional sehingga mampu memberikan
kontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
Bengkulu itu sendiri. (YA)
dok.humas/lri
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INDONESIA ADALAH MITRA DAGANG
TERBESAR KE-13 AUSTRALIA
Dr. Steven Barraclough, Minister Counsellor Economic, Investment, and Infrastructure Kedutaaan
Australia untuk Indonesia memberikan kuliah umum di hadapan para peserta PPRA LVII dan LVIII pada
10 September 2018 lalu di Ruang Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta.

D

engan
membawakan
materi berjudul “Ada
Apa dengan Kemitraan
Ekonomi Australia-Indonesia”,
Barraclough
mempresentasikan kerjasama antara Indonesia
dan Australia dalam kerangka Indonesia
Australia – Comprehensive Economic
Partnership Agreement (IA-CEPA) yang
telah ditandatangani oleh pemimpin
kedua negara pada 31 Agustus 2018
yang lalu di Istana Bogor, Jawa Barat.
“Saat ini paradigma lama telah
berubah, dan dikenal konsep Indo Pasifik, dimana Asia menjadi pusatnya.
Kami menyaksikan perubahan paling
mendasar dalam ekonomi global dalam
200 tahun. Wilayah kami (Australia),
Indo-Pasifik, sekarang menjadi tumpuan
ekonomi global. Pada saat yang sama,
perubahan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya menciptakan
peluang baru dan menghadirkan risiko
unik,” kata Barraclough mengutip pernyataan Scott Morrison, PM Australia.
Hal tersebut berdampak pada
semakin meningkatnya perekonomian Australia. “Negara-negara Eropa
adalah negara maju, perekonomian
negara-negara tersebut terus meningkat, akan tetapi peningkatan tersebut
relatif tidak setinggi kemajuan perekonomian negara-negara Asia seperti
China, India, dan Indonesia. Kemajuan tersebut juga berpengaruh kepada kemajuan perekonomian Australia
yang telah mengintegrasikan konsep
Indo Pasifik ke dalam kebijakannya
sejak lama, bukan karena Australia begitu hebat,” kata Barraclough
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Indonesia adalah mitra dagang
terbesar ke-13 Australia dengan total
perdagangan dua arah senilai hampir 16,5 miliar dollar Australia pada
2017. Ekspor terbesar Indonesia ke
Australia adalah pada sektor pariwisata (personal travel) sebesar 3,042 juta
dollar Australia dan minyak mentah
senilai 802 juta dollar Australia. Sementara ekspor terbesar Australia ke
Indonesia adalah gandum senilai 1,263
juta dollar Australia dan sektor pendidikan sebesar 802 juta dollar Australia.
Selain hal tersebut, Barraclough
juga menyampaikan bahwa tantangan
utama di Indonesia dalam meningkatkan perekonomiannya adalah masih
rendahnya kemampuan pekerja dan
masih rumitnya birokrasi. “Beberapa
perusahaan di Jakarta pindah ke Vietnam, relokasi tersebut terjadi karena
adanya pertimbangan bisnis yang lebih mudah daripada Indonesia terkait
dengan pasar, sumber daya manusia
sampai dengan peraturan yang berlaku di negara tujuan,” kata Barraclough.
IA-CEPA telah dinegosiasikan sejak
November 2010. Dengan ditandatanganinya IA-CEPA maka akan membuka
pasar baru dan peluang di berbagai sektor termasuk sektor pendidikan Australia, pembukaan kampus universitas Australia di Jakarta, serta bisnis, produsen
utama, penyedia layanan dan investor.
Dengan diberlakukannya IA-CEPA
maka akan memberi keuntungan pada
Australia berupa perlakuan tarif preferensial pada gula, dan ternak, serta
membuat ekspor Indonesia ke Australia
lebih kompetitif. Singkatnya, IA-CEPA
akan memungkinkan 99% ekspor ke-

dua negara bebas bea atau dengan
pengaturan preferensial yang meningkat secara signifikan pada tahun 2020.
Produk ekspor utama yang hendak ditingkakan Australia salah satu
contohnya adalah ekspor daging merah
dari negara kangguru tersebut ke Indonesia, sementara Indonesia di sisi lain
mencari dukungan untuk meningkatkan industri daging sapi lokalnya sendiri untuk mengelola masalah dalam
ketahanan pangan. Sebagai gantinya,
negosiasi tahun lalu menghasilkan kesepakatan tentang penghapusan tarif
di Australia terhadap herbisida dan
pestisida sebagai ganti penurunan tarif ekspor gula Australia ke Indonesia.
Dewasa ini, komoditas industri
tekstil dinilai sangat menarik bagi Indonesia. Pasar tekstil terbesar di dunia
adalah Uni Eropa. “Dalam kawasan Asia
Tenggara, negara Vietnam berhasil memiliki akses pasar tersebut dengan tarif
0 persen tetapi untuk mencapai kesepakatan tersebut, Vietman juga membuka
pasarnya terhadap Uni Eropa dengan
memberlakukan kebijakan yang sama
yaitu tarif 0 persen,” kata Barracclough.
Pasar FMCG Indonesia diharapkan
mendapat manfaat dari gula yang lebih
murah di Australia sementara pestisida
Indonesia akan lebih kompetitif di pasar
Australia. IA-CEPA akan semakin meningkatkan berbagai saluran bisnis yang
ada termasuk: Produk pertanian Australia (gandum, hewan hidup, daging sapi
dan domba, susu, jeruk, sayuran dan
gula) yang merupakan ekspor utama ke
Indonesia; Baja Australia, terutama gulungan baja canai panas dan dingin, dengan akses bebas bea (dari antara 2,5%

hingga 11,25%) untuk 250.000 ton pada tahun pertama
dan 5% pertumbuhan tahunan volume sesudahnya; Pendidikan tinggi Australia. Lembaga Australia akan mendapatkan akses ke pasar Indonesia, khususnya dengan membebaskan sektor universitas di Indonesia untuk investor
Australia, yang memungkinkan hingga 67% kepemilikan
asing; serta kertas Indonesia dan minyak sawit - akan
mendapat manfaat dari penghapusan beberapa hambatan perdagangan. Sebelumnya, Australia telah mengimpor sebagian besar minyak sawitnya dari Malaysia.
“Dengan ditandatanganinya IA-CEPA maka dapat
meningkatkan potensi perdagangan antara Indonesia
dan Australia, sebagai contoh perdagangan susu bubuk
dari Australia ke Indonesia yang tarifnya menjadi 0 persen. Faktor pendukung lainnya, Indonesia juga memiliki
peluang dalam memasuki pasar Uni Eropa. Konteks bisnis juga membicarakan mengenai value
changer jadi keuntungan yang akan didapat
kedua belah pihak dan dapat membuka lapangan pekerjaan,” kata Barraclough.(END)

Dengan
ditandatanganinya IA-CEPA
maka dapat meningkatkan
potensi perdagangan
antara Indonesia dan
Australia - Dr. Steven
Barraclough, Minister
Counsellor Economic,
Investment, and
Infrastructure
Kedutaaan Australia
untuk Indonesia
- Barraclough
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PPRA LVIII PAPARKAN HASIL SSLN DI 4 NEGARA
PORTUGAL, PERANCIS, SWEDIA, DAN SPANYOL
Pada 2 dan 3 Oktober 2018 lalu, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII
menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) dari Portugal, Perancis, Swedia dan
Spanyol. SSLN merupakan program kegiatan rutin bagi para peserta PPRA Lemhannas RI untuk
memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam membuat kebijakan kedepannya.

B

agi para peserta, kunjungan SSLN memberikan manfaat kepada
para peserta untuk melihat langsung aktivitas
obyek strategis yang
dikunjungi dalam memperoleh informasi akurat. Informasi
tersebut di kemudian hari dapat digunakan sebagai bahan kajian strategis
tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan mengenai negara yang bersangkutan.
Dalam kesempatan tersebut, peserta mendapat pengalaman yang
lebih luas dan mendalam tentang penyelenggaraan pembangunan di negara tujuan sehingga memperluas wawasan dan pengetahuan para peserta
dalam rangka mendukung pelaksanaan seminar di akhir pendidikan. Tujuan dari kegiatan SSLN tersebut adalah bagaimana meningkatkan prospek
hubungan RI dengan negara Portugal,
Perancis, Swedia dan Spanyol dalam
perspektif pembangunan nasional.
Tempat yang dikunjungi oleh PPRA
LVIII Lemhannas RI adalah KBRI, Instansi Pemerintahan, Pusat Turisme,
dan beberapa industri strategis. Dalam
kunjungan ke negara-negara tersebut,
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para peserta mendapatkan gambaran
mengenai negara yang mereka kunjungi dalam perspektif Astagatra, sejarah pembangunan negara, serta prospek hubungan bilateral.
Selain itu, kegiatan SSLN memberikan manfaat kepada para peserta
dengan mendengar secara langsung
penjelasan dari pejabat instansi atau
obyek-obyek yang dikunjungi, sehingga dapat memperoleh informasi yang
akurat, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan
tentang perkembangan geopolitik maupun geostrategi dari negara yang dikunjungi.

Portugal
Para peserta PPRA LVIII memaparkan kegiatan SSLN tujuan Portugal terkait dengan prospek hubungan
bilateral Republik Portugal dengan
Republik Indonesia dalam prespektif
pembangunan nasional. Kelompok
SSLN Portugal PPRA LVIII Lemhannas
RI mendorong Indonesia dalam memperkuat kerja sama dalam berbagai bidang dengan Portugal, karena Portugal
memilki kompetensi dalam mengelola
segala potensi yang ada dengan kemampuan riset teknologi, fokus pada
human capital untuk menciptakan
value creation dalam pengembangan

industri yang berorientasi pada high
performance dan low cost, sehingga
industri Portugal merupakan bagian
yang significant dari global supply
chain.
Selain itu para peserta menyimpulkan kegiatan SSLN ke Portugal
sebagai pembelajaran atas keberhasilan Portugal dalam mengatasi krisis
keuangan di negaranya. Tidak hanya
itu, pemerintah Portugal juga melakukan pinjaman dana ke International
Monetary Fund (IMF) untuk mengembalikan kestabilan ekonominya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang

akhirnya membuat Indonesia bersedia
memperkuat kerja samanya walaupun
Eropa masih dalam situasi krisis dan
banyak negara yang mengalami kerugian yang besar.
Sebelum menutup paparan hasil
SSLN, pemapar memberikan saran
terkait kebijakan sinergi antara kementerian koordinator perekonomian,
kementerian pembangunan manusia
dan kebudayaan, dan kementerian koordinator polhukam agar diwujudkan
dalam memberikan prioritas hubungan kerja sama RI dengan portugal. Saran selanjutnya adalah menyinergikan

terkait agar memahami dan mengambil pembelajaran dalam merumuskan,
serta menguatkan strategi terhadap
setiap kebijakannya, dalam bidang
ekonomi, industri, pendidikan, serta
riset teknologi. Dalam paparan tersebut, juga disebutkan bahwa hubungan
bilateral ke depan agar dapata diupayakan untuk meningkatkan perekonomian kedua negara, yakni melalui
kerjasama Menteri Perdagangan, Kemenko Perekonomian, BKPM, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pariwisata.

“

dok.ppralviii/lri

Perancis
Pada 2 Oktober, peserta PPRA
LVIII menyampaikan laporan Studi
Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Perancis. Dalam paparan disampaikan mengenai kerjasama bilateral Indonesia
dengan Perancis sudah terjalin sejak
lama. Kerja sama tersebut didukung
oleh kesamaan prinsip politik bebas
aktif kedua negara, selain itu Indonesia juga merupakan negara mitra
penting Perancis di kawasan ASEAN,
serta Perancis sebagai negara mitra
yang strategis bagi Indonesia di Eropa Barat. Perancis merupakan salah
satu tujuan utama investasi di Eropa,
memiliki banyak tempat wisata, dan
merupakan anggota Group of Twenty
(G20).
Dalam paparannya, peserta SSLN
negara tujuan Perancis juga memberikan saran mengenai kesempatan

yang dapat diambil Indonesia sebagai
anggota tidak tetap Dewan Keamanan
PBB agar lebih dekat dengan Perancis untuk mendukung kemerdekaan
Palestina. Pemapar juga menyarankan agar Indonesia perlu lebih agresif
dan intensif melakukan implementasi
kerjasama ekonomi yg meliputi upaya
meningkatkan industri manufaktur, investasi langsung, IPTEK, pariwisata,
kemaritiman, industri kreatif serta infrastruktur transportasi yang merupakan poin kedua utama bagi Perancis.
Saran selanjutnya, yaitu Indonesia
dapat mengambil contoh sistem dan
kebijakan pendidikan di Perancis yang
dapat menarik banyak peminat untuk
melanjutkan studi di Perancis. Kemudian, Indonesia dapat turut andil dalam
memberantas ekstrimisme dan terorisme
dengan meningkatkan keamanan kedua
negara, seperti menam bah pengadaan

Portugal memilki
kompetensi dalam
mengelola segala
potensi yang ada
dengan kemampuan
riset teknologi, fokus
pada human capital
untuk menciptakan
value creation dalam
pengembangan industri
yang berorientasi pada
high performance dan
low cost, sehingga
industri Portugal
merupakan bagian yang
significant dari global
supply chain.
- PPRA LVIII -

alutsista di Indonesia dan mengadakan
pelatihan rutin antara TNI dengan tentara Perancis.
Pada akhir paparan peserta menyimpulkan
beberapa alasan yang
mendorong Indonesia dalam memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang
dengan Perancis, yakni seperti dalam
bidang ideologi Perancis menganut ideologi liberalisme sosial dengan sistem
pemerintahan demokrasi semi parlementer, dalam bidang politik hubungan Indonesia dan Perancis semakin mengalami
peningkatan yang signifikan, serta bidang
ekonomi Perancis dan Indonesia merupakan anggota dari G20. Dalam bidang
sosial budaya, pendidikan merupakan
salah satu aspek budaya yang penting
bagi Perancis, selain itu dan pada bidang
pertahanan dan keamanan, Indonesia
memperkuat alutsista TNI dengan membeli beberapa peralatan tempur.
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Swedia
Swedia juga menjadi salah satu
negara tujuan kegiatan SSLN PPRA
LVIII Lemhannas RI. Kelompok SSLN
Swedia mengunjungi enam lokasi pertemuan yang diagendakan antara lain di
ISDP (Institute for Security and Development Policy), Kedubes RI di Swedia,
Valmyndigheten (Electoral Commission), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), SAAB GROUP,
Industri Pertahanan Swedia, serta Kementerian Pertahanan Swedia. Selain
pertemuan peserta SSLN Swedia juga
melakukan kunjungan ke City Hall/ Museum Nobel, Istana Swedia, dan Gamla
Stan (old town).
Dengan terselenggaranya kegiatan
SSLN ke Negara Swedia para Peserta
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PPRA LVIII mendapatkan manfaat antara lain dapat melihat dan mendengar
secara langsung penjelasan dari pejabat
instansi atau obyek-obyek yang dikunjungi, sehingga dapat memperoleh informasi yang diperlukan secara akurat,
kedua, peserta dapat memperoleh masukan dan pengalaman secara luas dan
mendalam tentang penyelenggaraan
pembangunan nasional negara Swedia
guna meningkatkan pengetahuan dan
wawasan dalam penugasan selanjutnya.
Secara umum rombongan SSLN
diterima dengan baik oleh Kedubes RI
di Swedia dan seluruh Institusi yang dikunjungi. Mampu memperluas wawasan dan pengalaman yang berharga bagi
seluruh rombongan dalam rangka men-

jalin hubungan internasional yang berguna bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Spanyol
Kegiatan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Spanyol yang diikuti oleh
perwakilan peserta PPRA LVIII Lemhannas RI berjumlah 25 orang, dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 27
September 2018 lalu.
Maksud kegiatan SSLN tersebut
untuk memberikan gambaran tentang
pelaksanaan kegiatan SSLN PPRA LVIII
Lemhannas RI tahun 2018 di negara
Spanyol. Dalam kesempatan tersebut,
dipaparkan bahwa pembelajaran yang
dapat diambil selama kegiatan SSLN
adalah bahwa Spanyol memiliki kematangan demokrasi menghadapi isu separatisme dan terorisme, keberhasilan
Spanyol dalm pemulihan ekonomi, dan
kemajuan industri strategis.
Potensi Peningkatan hubungan kerja sama antara Indonesia-Spanyol adalah peluang kerja sama bidang ekonomi,
peluang peningkatan kerja sama bidang
sosial budaya, dan peluang pening-

katan kerja sama bidang pertahanan.
Berdasarkan laporan yang dipaparkan
oleh pemapar kelompok SSLN negara
Spanyol terdapat simpulan mendasar
mengenai peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Spanyol, pertumbuhan
ekonomi Spanyol semakin membaik,
kemajuan Spanyol di bidang ekonomi,
IPTEK, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan sebagai pendorong
pembangunan Indonesia, dan Indonesia
strategis dalam kebijakan luar negeri
Spanyol di Asia Pasifik
Di akhir paparan hasil, kelompok
SSLN Negara Spanyol memberikan tiga
rekomendasi di antaranya pemerintah
perlu proaktif dalam peningkatan dan
penguatan hubungan bilateral Indonesia-Spanyol, KBRI yang berlokasi di
Madrid melanjutkan penyampaian informasi perkembangan Spanyol, dan
Pemerintah Indonesia, khususnya Kemhan, perlu segera menyelesaiakan MOU
Kerja Sama Pertahanan. (YA)

Dampak positif dari kegiatan
SSLN ini juga tidak hanya memberikan
manfaat kepada para peserta
melainkan untuk lembaga, seperti
Lembaga memperoleh masukan
strategis, yang dapat dimanfaatkan
untuk memberikan masukan kepada
Pemerintah tentang kerjasama
bilateral dengan Swedia. Lemhannas
RI juga akan semakin dikenal di dunia
Internasional dan lembaga memperoleh
masukan tentang lingkungan strategis
yang berpengaruh terhadap kehidupan
bangsa dan negara.
- PPRA LVIII -
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Gubernur Lemhannas RI Tanda Tangani

Nota Kesepahaman dengan Tiga Instansi
Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo menandatangani Nota Kesepahaman dengan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan) Azriana R.M., S.H., dan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Yualita Widyadhari di Ruang
Nusantara Gedung Trigatra Lemhannas RI, pada Senin (15/10).

N

ota Kesepahaman Lemhannas RI
dengan ketiga institusi tersebut
meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran
tenaga ahli/pakar/akademisi dan
pemantapan nilai-nilai kebangsaan, tukar menukar informasi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional, pelaksanaan pengkajian
dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati
para pihak sesuai perundangan yang berlaku.
“Secara khusus, dengan Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia sepaham dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian, tukar menukar
tenaga ahli pengkaji, informasi, dan dukungan teknologi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional,” ujar Agus Widjojo.
Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komnas Perempuan merupakan perpanjangan dari Nota
Kesepahaman sebelumnya yang telah habis masa berlakunya. Sedangkan, Nota Kesepahaman dengan Ikatan Notaris Indonesia merupakan wujud komitmen bersama untuk menjalin kerja sama. Lemhannas RI dan
Komnas Perempuan menyepakati tentang penguatan
perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional
perempuan pada aspek pendidikan, pengkajian strategik, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Nota Kesepahaman Dengan BRI
Pada kesempatan yang berbeda Gubernur
Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
menandatangani nota kesepahaman bersama PT
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk untuk
menjalin kerja sama selama lima tahun di bidang
sumber daya manusia (SDM) dan jasa, pada kamis
(22/11) di Ruang Nusantara Gd. Trigatra Lemhannas RI. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn)
Agus Widjojo dan Direktur Utama PT BRI (Persero)
Tbk Suprajarto telah sepakat untuk berkomitmen
dalam peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli dan
pemantapan nilai-nilai kebangsaan, tukar menukar
informasi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional, penggunaan produk dan jasa layanan perbankan, dan pemberian dukungan untuk menunjang program kerja Lemhannas RI.
“Sinergitas antara institusi diharapkan dapat
menjadi salah satu upaya kita bersama dalam
memperkuat wawasan kebangsaan sebagai prasyarat mutlak dalam mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh,” ungkap Agus Widjojo dalam sambutannya. Dengan adanya sinergitas
ini, potensi yang dimiliki oleh Lemhannas RI dan
BRI diharapkan dapat menghasilkan capaian dan
sasaran kinerja masing-masing lembaga.

“

Sinergitas
antara institusi
diharapkan dapat
menjadi salah
satu upaya kita
bersama dalam
memperkuat
wawasan
kebangsaan
sebagai prasyarat
mutlak dalam
mendukung
terwujudnya
ketahanan
nasional yang
tangguh.
- Agus Widjojo
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Penandatanganan MoU Lemhannas RI

dengan Royal Jordania National Defence College
Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo melakukan lawatan ke Yordania dalam rangka
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dengan The Royal Jordania National Defence
College (RJNDC) pada Rabu (17/10). Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Letnan Jenderal TNI
(Purn) Agus Widjojo dan Brigadir Jenderal Abdullah S. Al Shdaift.

D

alam sambutannya, Agus
Widjojo mengatakan bahwa Lemhannas RI adalah
lembaga pemerintah terkemuka yang sekaligus
berperan sebagai lembaga Think Tank pemerintah. Lemhannas RI, jelas Agus Widjojo,
telah menyelenggarakan pendidikan bagi
kader-kader pimpinan tingkat nasional
sejak 1965. Lemhannas hingga saat ini
terus berusaha untuk menjadi lembaga
pendidikan tingkat nasional yang berkelas
dunia.
Berkaitan dengan hal tersebut, Agus
Widjojo mengatakan bahwa sejak tahun
2009, Lemhannas RI menerima peserta
pendidikan dari negara-negara sahabat
dan telah menerima sembilan peserta
dari Yordania untuk mengikuti Program
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Pendidikan Reguler di Lemhannas RI.
Mengenai hubungan antara Indonesia dengan Yordania, Agus Widjojo
menjelaskan bahwa kedua negara telah
menjalin kerja sama sejak tahun 1950.
“Indonesia dan Yordania telah menjalin
hubungan kerja sama sejak tahun 1950
dan sejak saat itu pula telah banyak kerja
sama yang dilakukan di berbagai bidang,”
jelas Agus Widjojo.
Agus Widjojo berharap dengan lawatan singkat ini, Lemhannas dan RJNDC dapat bekerja sama terutama di bidang-bidang yang telah di sepakati dalam
Nota Kesepahaman seperti kajian bersama, pertukaran staf ahli, seminar bersama, serta kerja sama lain yang tertulis
dalam Nota Kesepahaman tersebut.
Abdullah dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Yordania ingin

belajar dari pengalaman Indonesia sebagai negara yang terdiri atas beribu-ribu
pulau dan memiliki beraneka ragam budaya, akan tetapi mampu mempertahankan persatuan dan keamanan. Di sisi lain,
Agus Widjojo menegaskan bahwa, Indonesia juga ingin mempelajari pengalaman
dari Yordania yang mampu menjaga kemanan nasionalnya di tengah dinamika
politik Timur Tengah.
Sebelum menutup sambutannya,
Agus Widjojo berharap penandatanganan Nota Kesepahaman ini dapat menjadi
tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan. “Saya berharap melalui Nota
Kesepahaman ini, kita dapat bertukar
pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antar
kedua institusi,” pungkas Agus Widjojo.

SEPUTAR KITA

“Pentingnya Kesadaran Politik Masyarakat”
Jadi Tema Utama Seminar PPRA LVIII

K

esadaran dan partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dan saling berhubungan di dalam demokrasi.
Kesadaran akan partisipasi politik rakyat apapun alasannya adalah merupakan suatu syarat utama yang harus
dipenuhi dalam membangun Negara bangsa yang demokratis.
Terkait dengan hal tersebut, Peserta PPRA LVIII angkat tema “Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat Guna
Menyukseskan Pemilihan Umum 2019” pada tanggal 22 Oktober 2018 di Ruang Dwiwarna Purwa, Lemhannas RI.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber yaitu Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Penindakan
Ratna Dewi Pettalolo, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. Ketua DPP Partai Nasdem, Johnny G. Plate, SE terpilih
Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) perwakilan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur
I, Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Direktur Ekskeutif The Political Literacy Institute Seminar
Bakohumas, Prof, Dr Nurliah Nurdin Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

PEMILU DIGELAR DEMI
MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL

Ratna Dewi Pettalolo
Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Penindakan

dok.humas/lri

Dalam kesempatan tersebut, Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan, bahwa pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi.
Pemilu digelar secara reguler dalam rangka membuka peluang
bagi terjadinya sirkulasi / pergantian kekuasaan di Indonesia.
“Pemilu digelar demi mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan
pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden
Dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945,”
kata Ratna Dewi.
Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu
sesuai peraturan perundang-undangan untuk memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.
Ratna menjelaskan bahwa objek vital pengawasan pemilu merupakan rumpun peserta pemilu, rumpun penyelenggara,
kalangan pejabat negara, dan kalangan lain. Sedangkan pelaksana dan ruang lingkup pengawasan antara lain Bawaslu RI,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwascam, PPL, dan
PTPS.
“Tahapan Pemilu 2019 dimulai dengan persiapan, pendaftaran parpol, pemuktahiran data pemilih, penataan dan penetapan dapil, pencalonan logistik, kampanye, masa tenang,
pungut hitung, dan rekapitulasi. Pada pengawasan partisipatif
Bawaslu mendorong pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu yang disebut dengan Pengawasan Partisipatif,” kata Ratna Dewi. Ratna juga menambahkan bahwa Bawaslu memandu ragam aktivitas kelompok masyarakat untuk ikut
mengawasi Pemilu dalam sebuah arena kegiatan pengawasan
bersama yang disebut Pusat Partisipatif Masyarakat. Ragam
Aktivitas Pengawasan seperti media sosial bawaslu, gerakan
sejuta relawan, pojok pengawasan pemilu, forum warga, Saka
Adyaska pemilu, KKN tematik pengawasan, dan GO-Waslu.
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Menurut Syahrul Yasin, setiap masyarakat mempunyai
kesadaran politik berbeda-beda. “Kesadaran politik masyarakat sangat tergantung dari latar belakang pendidikannya,” kata
Syahrul Yasin. Menurutnya, kesadaran dan perilaku politik
yang dewasa (civics) akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Kualitas demokrasi dalam konteks elektoral akan
sangat dipengaruhi perilaku politik yang kondusif.

KESADARAN POLITIK
MASYARAKAT SUKESKAN
PEMILU 2019

PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
(SUKSES PEMILU,
DEMOKRASI TERJAGA)

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H.
Ketua DPP Partai Nasdem
“Kesadaran politik adalah kesadaran masyarakat akan
hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik dapat diartikan sebagai suatu tanda bahwa warga
masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan
dan atau pembangunan,” kata Syahrul Yasin Limpo.
Salah satu ukuran atas kesadaran politik dapat dilihat
dari proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Apabila setiap individu atau anggota masyarakat mempunyai kesadaran politik yang baik, maka penyelenggaraan Pemilu akan
berjalan aman dan damai, berintegritas, demokratis, Luber
dan Jurdil.
“Dalam skema basis konseptual dinyatakan bahwa melalui pendidikan politik, terbentuk kesadaran politik. Pendidikan
politik (sosialisasi politik) merupakan Transfer of values and
knowledge,” kata Syahrul Yasin Limpo. Ia melanjutkan, tujuan
pendidikan atau sosialisasi politik adalah untuk membangun
atau menumbuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran
politik. Adapun Agen Sosialisasi Politik yang berperan adalah
Pemerintah, Partai politik (parpol), ormas, media massa, perguruan tinggi/sekolah, keluarga, dan individu.
Syahrul mengatakan bahwa dimensi kesadaran politik,
mempengaruhi perilaku politik di mana dimensi kesadaran
politik sebagai determinan perilaku (budaya) politik. “Perilaku atau budaya politik yang berkembang di masyarakat akan
selalu berkaitan dengan dimensi kesadaran politik. Pada hakikatnya gambaran perilaku politik merupakan cerminan dari
tingkat kesadaran politik,” Syahrul Yasin menjelaskan.
Syahrul menekankan bahwa makin tinggi kesadaran
politik masyarakat maka makin beradab perilaku politiknya;
sebaliknya makin rendah kesadaran politik masyarakat maka
potensial pula tumbuhnya perilaku politik yang tidak kondusif
dalam menumbuhkan demokrasi yang matang (beradab). Kesadaran politik merupakan sebagai determinant factor (factor penentu) atas partisipasi politik karena gambaran tingkat
partisipasi politik masyarakat dalam pemilu sangat ditentukan
oleh tingkat kesadaran politik masyarakat.
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Johnny G. Plate, SE
Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional
Demokrat (Nasdem) mewakili Daerah Pemilihan NTT I
Masalah utama yang dihadapi oleh kehidupan politik Indonesia saat ini adalah politik uang, hoaks, fitnah, kebencian,
korupsi, dan oligarki. “Hoaks merupakan industri emosi yang
menjadi salah satu masalah politik serta sosial kita saat ini.
Hoaks membuat hubungan sosial dan fakta yang disajikan
menjadi tidak berarti karena emosi publik terus menerus dipacu untuk membangkitkan kebencian,” kata Johnny.
Johnny memaparkan bahwa hoaks dapat merusakan
pengetahuan dan pendidikan politik menjadi kebencian yang
akan membelah masyarakat dalam dua kelompok. Memerangi
hoaks merupakan salah satu tugas berat dalam proses pendidikan politik karena hoaks merusak semua lapisan masyarakat. “Pilar demokrasi yang sangat berperan yaitu eksekutif,
legislatif, yudikatif, media massa, dan media sosial. Perkembangan zaman dan teknologi membuat demokrasi turut berkembang, jika pada zaman klasik pilar demokrasi hanya tiga,
maka sekarang media massa dan media sosial menjadi pilar
penting sebagai kontrol, corong juga di era demokrasi”, tambah Johnny.
Pendidikan politik akan terjadi dengan positif jika partai
dalam setiap prosesnya menawarkan gagasan dan wacana
yang berasal dari ideologi dan visi partai tersebut. “Cara pandang dan gagasan-lah yang seharusnya menjadi pembeda setiap partai politik,” kata Johnny menjelaskan.
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“

Partai-partai
mengabaikan etika
dan norma politik, sementara kader-kader
partai politik lebih
mementingkan modal
atau uang

URGENSI KESADARAN
BERPOLITIK MASYARAKAT
Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
“Kesadaran berpolitik merupakan kunci penting partisipasi politik masyarakat. Hal ini merupakan modal bagi masyarakat dalam memilih informasi dan orientasi terhadap isu
politik,” kata Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. Dalam kehidupan
berdemokrasi, partisipasi aktif masyarakat berperan terhadap
transformasi sebuah bangsa.
Prof. Nurliah Nurdin menyebutkan bahwa kesadaran politik adalah tingkat dimana individu memberikan perhatian kepada politik dan memahami apa yang mereka lakukan. “Komponen kesadaran politik antara lain adalah perhatian politik
(Political attentiveness), informasi dan pengetahuan politik
(political knowledge) dan Kepahaman Politik (Political understanding),” papar Nurfiah.
Nurliah menjelaskan ada beberapa pendekatan kesadaran politik pemilih seperti pendekatan sosiologis, kedaerahan,
etnisitas, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan ras.
Nurliah juga menjelaskan bahwa pasangan calon tertentu berpeluang untuk mendapatkan suara dari mayoritas pemilih.
“Pasangan calon yang agamis, mewakilli daerah dengan pemilih besar, serta berasal dari suku mayoritas, berpeluang untuk
mendapatkan dukungan politik dari mayoritas pemilih,” kata
Nurliah menjelaskan.
“Masyarakat saat ini harus menyadari bahwa ada empat
kencenderungan politik yang ditujukan untuk kemenangan politik semata. Partai-partai mengabaikan etika dan norma politik, sementara kader-kader partai politik lebih mementingkan
modal atau uang,” kata Nurliah. Empat kecenderungan politik
tersebut adalah politik bersifat simbolis bukan pada substansi
masalah yang sesungguhnya; terjadinya politik sandera; politik
instan atau cepat saji; dan terkahir tidak ada identitas politik.
“Untuk meningkatkan kesadaran politik dibutukan strategi yang baik yaitu possible, probable, dan powerfull. Strategi
Possible yaitu sederhana untuk meminimalisir hambatan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memilih. Strategi
Probable yaitu pemilih mau ambil bagian dalam pemilihan.
Ketiga, strategi Powerful yaitu memiliki dampak nyata pada
keputusan kebijakan, dan meningkatkan kehidupan warga,”
kata Nurliah.

“

Dalam meningkatkan kesadaran
politik masyarakat,
perlu diperhatikan
partisipasi politik
warga untuk memilih
di pemilu 2019

SOLUSI UNTUK
MEMBANGUN KESADARAN
POLITIK
Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si`
Ahli Komunikasi Politik Indonesia
Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si., Ahli Komunikasi Politik Indonesia membawakan materi mengenai Pemilu
2019 dan kesadaran politik masyarakat. Mengawali diskusi, Dr. Gun Gun memaparkan mengenai konteks politik
Indonesia yang perlu dipahami. “Dalam memahami konteks politik Indonesia, masyarakat perlu memahami konteks politik, yaitu makin terbukanya demokrasi Indonesia,
perkembangan pesat ICT, struktur pasar media massa, dan
agenda pemilu 2019,” kata Gun Gun di hadapan peserta.
“Dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat,
perlu diperhatikan partisipasi politik warga untuk memilih di
pemilu 2019, yakni dengan meningkatkan literasi politik dan
kesadaran politik masyarkaat. Sumbatan-sumbatan yang ada
di masyarakat yaitu endahnya literasi politik, kesadaran politik, dan apatisme politik harus segera diatasi,” kata Gun Gun.
Permasalahan yang diharapi Indonesia selanjutnya dalah pragmatisme politik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. “Masyarakat dihadapkan dengan pragmatisme
politik elit seperti tingginya ongkos politik, politik dinasti,
seerta oligarki partai politik (penguasaan partai oleh segelintir elit). Masyarakat juga dihadapkan dengan residu keberlimpahan informasi berupa hoax, hate speech, serta black
propaganda di media online,” Gun Gun menambahkan.
Secara umum, Gun Gun berpandangan bahwa ada empat aspek problem dalam penyelenggaraan pemilu, yakni dalam aspek data pemilih, logistik, politik uang, penghitungan
dna rekapitulasi. Untuk itu, berbagai pemangku kepentingan,
perlu bekerjasama dalam membangun kesadaran politik. Gun
Gun menjelaskan, “Pertama, adanya inisiatif dan langkah pro
aktif para kandidat dan tim pemenangannya untuk mendorong
kesadaran politik melalui organisasi politiknya, kedua perlu
adanya langkah moderninsasi di tubuh partai politik, ketiga
KPU, Bawaslu, Kepolisian harus independen dan profesional
dalam menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya,
keempat media harus berimbang yakni dengan menegakkan
regulasi dan etika jurnalisme, kelima pentingnya role model
elite dalam memperkuat sistem dan demokrasi, keenam pentingnya literasi politik secara berkelanjutan di masyarakat melalui institusi pendidikan serta organisasi masyarakat, ketujuh
pentingnya penegakkan hukum yang adil dan profesional.”(YA)
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PPRA LVIII Resmi Ditutup

G

ubernur Lemhannas RI,
Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo resmi menutup
Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)
LVIII pada Selasa, 30
Oktober 2018 di Gedung
Dwiwarna Purwa Lemhannas RI, Jakarta. “Perkenankan seluruh jajaran lembaga untuk turut berbagi rasa bahagia yang
dirasakan oleh seluruh keluarga alumni
PPRA LVIII, dan mengucapkan selamat
atas berhasilnya para alumni menyelesaikan tugas belajar dalam PPRA LVIII
ini,” kata Agus Widjojo. Ia pun menambahkan bahwa para peserta PPRA LVIII
kini sah menanggalkan predikat peserta
dan menggantikannya dengan predikat
Alumni Lemhannas RI.
Agus Widjojo juga menyampaikan
apresiasi dan rasa bangga kepada
para Alumni PPRA LVIII karena telah
menunjukkan dedikasi, kesungguhan,
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ketekunan, dan komitmennya selama
pendidikan berlangsung hingga berakhirnya rangkaian pendidikan. Sebagai puncak kegiatan, para alumni telah menyumbangkan pemikirannya melalui seminar
dengan judul “Peningkatan Kesadaran
Politik Masyarakat Guna Menyukseskan
Pemilihan Umum Tahun 2019”. Melalui
seminar tersebut, para Alumni PPRA LVIII
telah merumuskan konsepsi pemikirannya terkait peningkatan kesadaran politik
masyarakat guna menyukseskan Pemilu
2019.
“Diharapkan hasil seminar tersebut dapat memberikan sumbangsih
pemikiran kepada pengambil keputusan
dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran
politik masyarakat,” kata Agus Widjojo.
Dalam kesempatan tersebut pula, Agus
Widjojo memberikan penghargaan kepada alumni PPRA LVIII yaitu:

1. Komisaris Besar Polisi Gagas Nugraha, SH., SIK., MM. atas capaian
nilai akademik terbaik.
2. Kolonel Infanteri Izak Pangemanan,
atas capaian kertas karya ilmiah
perseorangan terbaik.
3. Brigadier General Justin Roocke MA
SS., MA., IR. atas capaian nilai akademik terbaik untuk peserta negara
sahabat.
Sementara, Alumni PPRA LVIII dari
negara sahabat, yaitu:
1. Colonel Hasan Farraj Abdullah
Aljebri of Arab Saudi,
2. Superintendent of Police Juki Chew
Fong of Fiji,
3. Brigadier General Justin Roocke of
Australia,
4. Brigadier General Kabir Ahmed of
Bangladesh,
5. Lieutenant Colonel Sisomphone
Outhen of Laos,
6. Colonel Syed Zaighum Abbas Naqvi
of Pakistan.

Jakarta Geopolitical Forum II/2018
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JGF II/2018

Memetakan Masa Depan Geopolitik:

Kolaborasi dan Kerja Sama

Geopolitik dunia tahun 2018 menjadi semakin dinamis dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat
(AS) dan China di pertengahan tahun. Kondisi ini membuat tatanan dunia dalam kekacauan dan ketidakpastian.
Visi untuk menjadikan tatanan dunia yang terbuka secara damai, kepercayaan terhadap peraturan konsensual
dan prinsip-prinsip bersama yang telah tumbuh mendapatkan dampak negatif dari perang dagang ini.

T

idak hanya sekedar perang
dagang perekonomian, politik dan keamanan internasional juga mendapatkan
imbasnya, seperti politik
perdagangan senjata yang
terkena imbasnya. Lingkungan strategis pun berubah cepat secara fundamental. Pada sesi pembukaan
Jakarta Geopolitical Forum II/2018 (JGF/
II 2018), Menteri Luar Negeri RI (Menlu)
Retno L.P. Marsudi dan Prof. Dorodjatun
Kuntjoro Jakti menyampaikan tentang
kondisi tatanan dunia sekarang ini, serta
posisi dan sikap Indonesia dalam menghadapinya (24/10-).
Absennya Kepemimpinan Global
Pertemuan Sidang Umum PBB
ke- 73 yang digelar September lalu
mengangkat tema “Making the United Nations Relevant to All People:
Global Leadership and Shared Responsibilities for Peaceful, Equitable
and Sustainable Societies.” Menurut
Maria Fernanda Espinos Garces yang
menjadi presiden dalam Sidang Umum
tersebut, tema ini diangkat menyikapi
tantangan upaya pelemahan multilateralisme yang telah dibangun 73 tahun
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lalu sejak PBB berdiri dan berkembangnya unilateralisme. Kurangnya
kepemimpinan global beresiko pada
stabilitas tatanan dunia.
Manifestasi nyata keadaan tersebut adalah perang dagang antara AS
dan China. Menlu Retno L.P. Marsudi
mengungkapkan dalam sambutannya
di JGF II/2018, ”Kita menyaksikan
sendiri kompetisi dan rivalitas dalam
geopolitik, antara rising dan existing major power, kembalinya ekonomi inward looking yang mengarah ke
proteksionisme. Sistem kapitalis yang
mengajarkan pasar bebas dan terbuka tiba-tiba menghilang dan kembali
menganut pendekatan “negaraku prioritas”.
Inilah gambaran geopolitik dunia
kini, yang membuat negara-negara lainnya tidak mempunyai pilihan selain
terkena imbas negatif kompetisi dan
rivalitas ini.
Indonesia Tidak Netral
Dalam sejarah politik internasional,
tidak dapat dinafikan bahwa ada aksi-aksi
multilateralisme yang diinisiasi bersama
di bawah payung PBB sejatinya merupakan kamuflase tindakan unilateralisme

“

Ideal politik yang
mengedepankan kerja sama
dan kepercayaan bersama
semakin terpinggirkan. Sebagai
konsekuensinya, pertimbangan
etika dan moral menjadi kehilangan
relevansi dengan kekhawatiran
melemahkan hubungan antar negara
- Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti

major power. Prof. Dorodjatun Kuntjoro
Jakti menilai, tindakan real politik ini
memunculkan isu keseimbangan kekuatan (balance of power). Sementara itu,

jutkan dan menegakkan prinsip politik
luar negeri “bebas dan aktif” seperti yang
termaktub dalam Pembukaan Konstitusi
UUD 1945 sebagai misi global bangsa
ini yaitu ikut memelihara perdamaian
dunia. “Atas dasar spirit tersebut, Indonesia tidak netral posisinya terkait dengan
pergantian tatanan dunia, terutama yang
mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan pertimbangan moral dan etika”,
imbuh Dorodjatun. Posisi Indonesia secara geopolitik membuat Indonesia harus
tetap waspada dan mengetahui apa yang
terjadi pada tatanan dunia.

Sistem kapitalis yang
mengajarkan pasar bebas dan
terbuka tiba-tiba menghilang
dan kembali menganut
pendekatan
“negaraku prioritas
- Retno L.P. Marsudi

“

ideal politik yang mengedepankan kerja
sama dan kepercayaan bersama semakin
terpinggirkan. “Sebagai konsekuensinya,
pertimbangan etika dan moral menjadi
kehilangan relevansi dengan kekhawatiran melemahkan hubungan antar negara”,
tegas Dorodjatun.
Menurut Dorodjatun, Indonesia
sebagai salah satu inisiator Konferensi
Asia-Afrika tahun 1955, kemudian Gerakan Non Blok 1962, dan pembentukan
ASEAN tahun 1967, akan terus melan-

Prinsip Geostrategik Baru: Kerja Sama
dan Kolaborasi
Indonesia tidak bisa hanya tinggal
diam dan menjadi penonton dalam pergantian tatanan dunia yang cenderung merugikan ini. Retno L.P. Marsudi menyatakan
Indonesia siap untuk berupaya dan menjadi bagian untuk mencari solusi, bukan
menambah persoalan untuk mengubah
kompetisi dan rivalitas geopolitik menjadi
kolaborasi geopolitik dan menggantikan
proteksionisme geoekonomi menjadi geoekonomi yang menguntungkan bersama.
Tahun depan, Indonesia akan menjadi anggota non permanen pada Dewan
Keamanan PBB. “Kesempatan ini (di DK
PBB) akan digunakan untuk menanamkan kebiasaan berdialog (habit of dialogue) diantara para anggota PBB dan untuk memperkuat kolaborasi antara PBB
dan organisasi kawasan”, ungkap Retno.

Di kawasan, Indonesia mengkampanyekan konsep Indo-Pasific yang terbuka,
transparan, dan inklusif sesuai dengan
hukum internasional. “Indo-Pasifik yang
dibawa Indonesia adalah win-win kolaborasi geopolitik yang membawa kepentingan individu menjadi kepentingan bersama, termasuk sentral baru pertumbuhan
yaitu sentralitas ASEAN dalam Indo-Pasifik,” jelas Retno.
Dalam masalah proteksionisme,
Indonesia akan terus menyerukan berbagai kerja sama perdagangan seperti
FTA (free trade agreement), PTA (partnership trade agreement), dan CEPA
(comprehensive economics trade agreement) yang terbuka dan adil, serta
membawa keuntungan bersama.
Retno Marsudi menekankan, Indonesia tidak bisa menjalankan ini
sendirian. Diperlukan tindakan dan
tanggung jawab kolektif negara-negara
dalam tatanan dunia ini, yang membutuhkan kepemimpinan global. Seperti yang diungkapkan Presiden Joko
Widodo dalam pembukaan forum tahunan IMF-World Bank Oktober 2018
di Bali, tidak ada gunanya menjadi
pemenang (dalam tatanan dunia) jika
hal tersebut menyebabkan hancurnya
tatanan itu sendiri.
Semangat inilah yang Indonesia coba tanamkan di ASEAN, IORA,
APEC, G20 dan forum internasional lainnya. Indonesia percaya bahwa kerja sama
lebih baik daripada rivalitas. “Win-win lebih baik daripada zero sum game. Kerja
sama global membutuhkan kepemimpinan global, dan kepemimpinan global
membutuhkan empati”, pungkas Retno
dalam pidato pembukaannya.
Retno juga menegaskan bahwa lingkungan geostrategis akan tetap dalam ketidakpastian seperti kebangkitan China,
perang dagang, isu di berbagai kawasan,
yang tentunya membutuhkan kolaborasi
yang lebih erat dan kerja sama diantara
negara bangsa. “Prinsip geostrategis baru
untuk masa depan seharusnya bukan
aman dari (secure from), tetap aman bersama (secure with). Bukan sejahtera atas
(prosper upon), tetapi sejahtera bersama
(prosper with),” tutup Retno. (nmvs)
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BRI dan Tatanan Maritim Kawasan

Inisiatif Sabuk dan Jalan atau populer dengan sebutan The Belt and Road Initiatives (BRI) adalah mega proyek
China yang membuatnya menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia dengan pengaruh di berbagai benua. Disebut
juga dengan Chinese Marshall Plan, proyek ini sarat dengan dimensi geopolitik, untuk meluaskan dan memuluskan
jangkauan dan akses China yang meliputi Eurasia hingga Afrika, dari pantai timur China hingga Atlantik.

M

enurut catatan Phillipe Raggi, Direktur Departemen Asia L’Academie International
de Geopolitique Prancis pada salah satu
sesi di JGF II 2018,
kebijakan China ini melibatkan 92 negara, 4.5 milyar orang, dan mencakup 60%
ekonomi dunia. Majalah Forbes menyebut Xi Jinping layaknya Santa Claus yang
membagi-bagikan pinjaman pada negara
yang membutuhkan bantuan finansial.
Seluk Beluk BRI
Raggi kemudian menjelaskan, BRI
berawal dari kebijakan domestik China
yang ingin memindahkan populasi masyarakat China yang bertumpuk di daerah pesisir pantai timur ke daratan utama
(mainland) yang dikenal dengan Go West
Policy pada tahun 2000. Daerah pesisir
menyumbang 63% GDP nasional dengan
43% populasi dengan wilayah 13% dari
total keseluruhan wilayah. Daerah dalam/
tengah yang luasnya 30% menyumbang
31% GDP dengan jumlah populasi 46%.
Sementara itu, terjadi ketimpangan di
wilayah barat dengan luas 56% luas teritorial China, tetapi hanya menyumbang
7% GDP dengan populasi 11% dari total keseluruhan. Pemerintah China pun
membangun jalur pipa dari timur ke barat, menyelesaikan 3 bendungan (three
gorges dam) untuk memantik pertumbuhan ekonomi, dan menjadikan 3 daerah di wilayah barat yaitu Chengdu, Xi’an,
dan Chongqing menjadi Segitiga Ekonomi
Barat.
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Pada tahun 2006, China merevolusi
perkeretaapiannya dengan membuat jalur
dari Qinghai ke Tibet, jalur Golmud-Lhasa
yang menjadi jalur kereta tertinggi di dunia. China juga membangun jalur kereta
api antar kota yang meningkatkan dua
kali lipat dengan panjang 22.000 km dan
menjadi jaringan rel yang terpanjang di
dunia.
Setelah pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang dilakukan
di daratan China, lanjut Raggi, akhirnya
pada tahun 2013 Presiden Xi Jinping meluncurkan program One Belt One Road

BRI berawal dari kebijakan
domestik China yang ingin
memindahkan populasi
masyarakat China yang
bertumpuk di daerah pesisir
pantai timur ke daratan utama
(mainland) yang dikenal
dengan Go West Policy

“

- Philippe Raggi

(OBOR) yang berganti nama menjadi BRI.
Menurut Raggi, BRI mempunyai 5 tujuan
yaitu komponen darat (terestrial) yaitu jalur sutra, jalur kereta, dan jalan; komponen maritim yaitu jalur sutra maritim yaitu
China-Malaka-Suez dan Rute Laut Utara;
perluasan kerja sama ekonomi yang berdasarkan perdagangan bebas, perpajakan
dan keuangan yang terintegrasi, serta koordinasi kebijakan ekonomi.; kerja sama

energi untuk meningkatkan konektivitas
dan pembangunan insfrastruktur energi;
dan yang terakhir adalah tujuan untuk
membangun dan memperkuat jaringan
orang per orang (people to people) melalui program telekomunikasi, pendidikan,
turisme, kesehatan, dan kebudayaan.
Tantangan BRI
Pelaksanaan BRI ini tidak berarti tanpa ada tantangan. Setidaknya, menurut
Phillipe Raggi, ada tiga hal yang mengancam proyek ini yaitu provinsi Xinjiang, terorisme, dan pembajakan di laut. Belum
lagi gejolak geopolitik yang diakibatkan
oleh proyek BRI dengan negara-negara
yang berkepentingan di kawasan seperti
India, Rusia, Jepang, negara-negara ASEAN, serta Australia dan Amerika Serikat.
Provinsi Xinjiang adalah salah satu
provinsi yang cukup penting dalam jalan
sutra. Terdapat 3 koridor yang melewati
provinsi ini, sementara etnis Uighur yang
mendiami daerah ini memiliki potensi
memberontak. Phillipe Raggi mengungkapkan, dirinya merupakan anggota parlemen Uni Eropa dan melihat ketertarikan
rekan-rekan dari AS yang terus menanyakan tentang minoritas Uighur. “Sebuah
kebetulan yang aneh, ketika China terus
berusaha meyakinkan Uni Eropa untuk
mau berinvestasi pada proyek ini, sementara Amerika dan sekutunya mengapresiasi pemberontakan di Uighur”,
kata Raggi. Seperti yang dipublikasikan
The Guardian, untuk meredam potensi pemberontakan dan konflik di Uighur,
atas nama penanggulangan kelompok
ekstremis dan terorisme, pemerintah

kemaritiman, energi, komunikasi, dan
pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengakselerasi dan memfasilitasi perdagangan global. Setelah pembangunan
perdagangan global yang cukup cepat,
terjadi kemunduran dalam globalisasi ini.
Amerika Serikat menarik diri dari negosiasi Trans Pacific Partnership (TPP) yang
awalnya dibentuk untuk membendung
China di Asia Pasifik. “Dalam jangka pendek, mungkin kebijakan AS ini menguntungkan China, tetapi ini juga menjadi
kekhawatiran karena proteksionisme perdagangan AS akan mengancam investasi
Jalur Sutra”, ungkap Raggi.

China melakukan detensi, re-edukasi (indoktrinasi), dan menebarkan ancaman ke
etnis Uighur. Dilansir media yang sama,
AS sedang mempertimbangkan sanksi ke
China atas perlakuan pemerintah China
kepada etnis Uighur. Sanksi ekonomi atas
laporan detensi puluhan ribu etnis Uighur
ini tentu merupakan konfrontasi yang jarang dilakukan AS kepada China dalam
konteks HAM.
Bagi China, tantangan BRI jalan
darat lainnya ketika melewati koridor TImur Tengah, Asia Tengah, dan juga Asia
Tenggara yang mempunyai masalah terorisme. Sementara itu, jalur sutra maritim
juga mempunyai ancaman dari maraknya
para perompak yang berada di Samudra
Hindia dan tanduk Afrika.
Dari segi geopolitik, major powers
tentu tidak suka dengan manuver China.
Rusia yang semula memandang rendah
proyek BRI kini berusaha mempersuasi
China untuk melakukan harmonisasi BRI
dengan Eurasian Economic Union yang
diprakarsai Rusia. China merupakan lawan strategis India dan India pun mempopulerkan Inisiatif Indo-Pasifik sebagai
respon pembangunan kekuatan maritim
China. Inisiasi India ini disambut baik
oleh Jepang, Australia, beberapa negara
Barat, dan tentunya Amerika Serikat.
Menurut Raggi, musuh BRI yang
paling membahayakan adalah proteksionisme Amerika Serikat. BRI mempromosikan perdagangan bebas dalam hal

Proyeksi Maritim
Dalam proyek BRI, yang mendapat
sorotan sekaligus kekhawatiran negara-negara di kawasan adalah jalur sutra maritim yang akan dibangun China. Ruang
maritim selama ini merupakan jalur yang
bebas (laut lepas) yang bisa dilalui oleh
kapal negara manapun sesuai dengan hukum laut internasional (UNCLOS).
Salah satu pembicara dalam JGF II
2018, Pang Zhongying yang merupakan
Direktur Pusat Studi Pemerintahan Global, Sekolah Kajian Internasional, Universitas Renmin di Beijing China memaparkan tentang implikasi BRI pada tatanan
maritim terutama di kawasan Indo-Pasifik. Zhongying menyatakan tren menunjukkan negara-negara di Asia dan sekitarnya membangun kekuatan maritimnya,
termasuk China. Jalur sutra maritim yang
digagas China dalam BRI adalah inisiatif
damai, seperti yang dinyatakan Presiden
Xi Jinping pada 5 tahun peringatan BRI
Agustus silam di Beijing bahwa BRI adalah platform multilateral, inisiatif internasional untuk membangun kerja sama,
alih-alih sebagai kompetisi geopolitik
atau aliansi militer. Xi menekankan BRI
bersifat terbuka dan inklusif, bukan blok
yang eksklusif atau “klub China”, di tengah konteks globalisasi yang menurun
dan merebaknya tensi perdagangan.
Diakui oleh Zhongying bahwa China
ingin menjadi superpower maritim atau
dikenal dengan istilah “hai shang qiang
guo”. Kongres Partai Komunis China yang
ke-19 memutuskan untuk mempercepat
jalan China menjadi kekuatan utama maritim dunia dengan BRI. Pembangunan
Qingdao National Laboratory for Marine
Science and Technology (QNLM) pada
tahun 2016 merupakan upaya untuk

mencapai tujuan tersebut. Negara-negara
lain, terutama negara Barat memandang
hal tersebut membahayakan. Menurut
Zhongying, mengutip pendapat seorang
ahli ekonomi dari Universitas Fudan di
Shanghai bernama Zhang Jun, negara-negara Barat salah paham dengan rencana inovasi China di bidang maritim ini.
Untuk membangun teknologi dan pengetahuan kelautan tingkat satu bukanlah
hal yang mudah. Menurutnya, tingkat kesuksesan China semakin tidak pasti.
Kekhawatiran negara-negara lain
atas stabilitas maritim kawasan, terutama yang merasa terancam dengan keberadaan China semakin menguat dengan
kebijakan China di Laut China Selatan.
Zhongying menilai, Amerika Serikat bereaksi berlebihan atas hal ini, seperti pernyataan Menhan AS James Mattis yang
mengungkapkan bahwa China ingin meniru Dinasti Ming dengan BRI dan mencoba mereplikasi model domestik otoritarian di tataran internasional dengan
memiliterisasi Laut China Selatan dan
menjadi predator ekonomi dengan menjajakan hutang luar negeri ke negara lain.
Tentu suasana ini mempunyai dampak
yang tidak bagus bagi stabilitas maritim
kawasan. Selain China, negara-negara
seperti India dan negara anggota ASEAN
juga melakukan pembangunan kekuatan
maritimnya.
Dengan munculnya berbagai kekuatan maritim, tatanan maritim terutama di
kawasan Pasifik dan India membutuhkan
sebuah platform kerja sama multilateral.
Zhongying merekomendasikan sebuah
pembentukan konser kekuatan maritim
(concert of sea powers)1 dengan ASEAN
sebagai kunci yang memimpin tatanan
maritim abad 21 ini. Adanya kode pelaksanaan (code of conduct) Laut China
Selatan menunjukkan peran penting negara-negara ASEAN dalam penciptaan
tatanan zona maritim yang damai. Menurut Zhongying, Indonesia sebagai negara
maritim terbesar mampu mempelopori
pembangunan geostrategi maritim di kawasan. (nimade)
1.

Konser kekuatan (concert of power) merupakan
sebuah konsep keamanan kolektif (keamanan
kawasan yang dibangun oleh negara-negara besar) berdasarkan perimbangan kekuatan (balance
of power). Contoh konser kekuatan adalah the
concert of Europe yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Kongres Vienna tahun
1815. Konser kekuatan maritim berarti pembentukan sebuah tatanan keamanan maritim yang
menggambarkan hubungan antar negara-negara
dengan kekuatan maritim.

Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 25

JGF II/2018

Geopolitik Perang Dagang AS-China
Perang dagang Amerika Serikat dan China mewarnai dinamika geopolitik sepanjang tahun 2018. Topik ini menjadi salah satu
bahasan yang menarik pada perhelatan JGF II/2018 dengan pembicara dari analis senior RAND Corporation Lyle J Morris,
mantan analis ekonomi UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) sekaligus peneliti The International Institute of Social Studies Shigehisa Kasahara, dan analis senior CSIS Amerika (Center fot Strategic and International
Studies) yang juga Direktur Grup Konsultan Scowcroft Kevin G Nealar. Ketiganya membahas masalah perang dagang ini
dengan perspektif yang berbeda.

P

erseteruan ekonomi AS-China bukanlah situasi instan
melainkan telah terjadi sejak China tumbuh menjadi
kekuatan ekonomi baru dan
ingin bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia
(World Trade Organization/ WTO) sejak
2001 silam. Hampir 20% perselisihan
dagang di WTO dari tahun 2006 hingga
2018 diajukan untuk China dan AS sering
terlibat sebagai negara yang mengajukan
gugatan. Secara bilateral, ungkap Lyle J
Morris, Washington telah menjalankan
dialog tingkat tinggi dengan Beijing untuk
mengakomodasi keluhannya dan merencanakan kerangka kerja sama baru yaitu
Trans Pacific Partnership (TPP) sebagai
upaya untuk membuat aturan perdagangan baru atas tindakan pembatasan perdagangan China. Tetapi semua strategi ini
berubah ketika Trump menjabat. Trump
memilih jalur konfrontasi.

AS dan negara maju
berkeyakinan bahwa China
belum menghilangkan kebijakan
proteksionismenya yang membuat
perusahaan China mendapatkan
keistimewaan dibanding perusahaan
asing
- Lyle J Morris
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Mitos dan Realita
Perang Dagang AS-China
Dalam perang dagang AS-China berkembang mitos-mitos bahwa AS mencoba membendung China, keadaan ini merupakan akibat disfungsi pemerintahan
Trump yang secara domestik mengalami
kekacauan dan berimbas pada kebijjakan
perdagangannya, serta perang dagang ini
berkaitan dengan defisit keuangan yang
dialami AS dan China. Menurut Morris,
semua itu adalah mitos.
Morris mengungkapkan, yang sebenarnya terjadi adalah sejak bergabungnya
China dengan WTO dua dekade lalu, AS
dan negara maju berkeyakinan bahwa
China belum menghilangkan kebijakan
proteksionismenya yang membuat perusahaan China mendapatkan keistimewaan dibanding perusahaan asing. Keluhan
ini terjadi sebelum Trump menjadi presiden AS. Trump melihat dirinya mampu untuk meluncurkan perang dagang
dengan China karena pengalamannya
sebagai pengusaha dan pandangannya
tentang ketidakadilan perdagangan yang
dialami AS seperti yang diungkapkannya
dalam kampanye pemilihan presiden. Selanjutnya, menurut Morris, tarif AS adalah
alat untuk memaksa China mengubah kebijakan industrinya pada tingkatan yang
sistemis, bukan hanya untuk mengurangi
defisit perdagangan. Dengan kata lain,
kebijakan tarif ini adalah untuk mengu-

bah secara fundamental praktik kebijakan
industrial China.
Terdapat beberapa poin kritis yang
mengekskalasi perang dagang ini yaitu
tahap pertama pada Maret 2018 ketika
Trump meluncurkan kebijakan Bagian
232 atas tarif baja dan alumunium yang
menerapkan tarif impor 25% pada baja
dan 10% tarif alumunium untuk semua
negara dan produk. Trump mengatakan
industri baja dan alumunium AS hancur
beberapa dekade ini akibat perdagangan
yang tidak adil dan kebijakan yang buruk
dari berbagai negara di dunia. Tahap kedua, adalah ketika Trump meluncurkan
kebijakan tarif 301 pada bulan Juni 2018
yang mengenakan tarif ekspor China senilai US$ 50 miliar untuk impor barang-barang aerospace, teknologi informasi
dan komunikasi, robotik, mesin industri,
dan otomotif. Tahap ketiga adalah ekspansi tahap dua yaitu tarif sebesar US$
200 miliar untuk hampir semua barang
China dan tambahan US$ 200 miliar jika
China melakukan balasan.
Implikasinya bagi Geopolitik Dunia
Perang dagang AS-China tidak hanya
berdampak pada perekonomian kedua
negara, tetapi juga mempengaruhi geopolitik dan geoekonomi dunia. Shigehisa Kasahara mengungkapkan perang dagang
ini tidak hanya ditujukan pada China, tapi
juga pada Jepang dan Korea Selatan yang

Artinya, tarif yang
dikenakan Trump akan berlaku
selama belasan puluhan tahun
mendatang. Jangan mudah
percaya bahwa konflik dagang
saat in iakan berlalu. Karena
tarif proteksionisme punya
kecenderungan akan berlaku
dalam jangka panjang
- Kevin G. Nealer

dok.humas/lri

perdagangannya dengan AS surplus. Jika
China bereaksi dengan membalas dengan
retaliasi barang, sementara Jepang melakukan penyesuaian dan Korea Selatan
kerja sama. Sikap Trump yang mengarah
ke unilateralisme ini juga memicu perdebatan dengan keluarnya AS dari UNESCO, dan terisolasi diplomasi multilateral.
Dampak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap
keamanan kawasan, menurut Kasahara
adalah, pengoptimalan keamanan jalur
sutra maritime oleh China, pembangunan
koridor ekonomi China Pakistan (China-Pakistan Economic Corridor/CPEC)
sebagai jalan sutra baru, pembangunan jalan sutra kutub yang bekerja sama
dengan Rusia, pasifikasi semenanjung
Korea, adanya pengalihan perdagangan
dari AS ke Eropa, dan keterlibatan China
dalam aktivitas perdagangan global karena absennya AS dalam multilateralisme.
China semakin melebarkan sayapnya dalam sistem keuangan finansial kawasan
yaitu dengan adanya New Development
Bank, the Asian Infrastructure Investment Bank, dan New Silk Road Fund.
Sementara itu, menurut Kevin G Nealer, selama hampir 70 tahun kepemimpinan AS yang stabil di dunia dan adanya
arsitektur global yang mendukung tatanan
demokrasi liberal, ekonomi liberal dengan
keterbukaan perdagangan, kini seakan
menguap dalam waktu cepat. Ini sangat
mengkhawatirkan baik di dalam maupun
di luar pemerintahan AS. Kekhawatiran
besar yang tidak pernah terpikir sebelumnya, sepertinya adanya ketidakstabilan di
wilayah Eropa dan tren di negara berkembang seperti Turki, Argentina, dan Brazil

yang mengalami tantangan ekonomi.
Kebijakan proteksionisme, menurut
Nealer, membawa persistensi resiko. Sebagian besar dampak pelaporan konflik
dagang AS-China, tercatat tidak hanya
dengan China, tetapi juga Eropa. Jika
diukur dari sudut pandang ekonomi saja
maka sering kali jumlahnya sangat kecil,
dampaknya kurang dari 0,1%. Sekitar
0,02% dampaknya bagi perekonomian
nasional. Tetapi jika dipandang dari isu
transaksional, perusahaan AS yang berada di luar wilayah AS, resiko proteksionisme akan merusak kepercayaan, merusak nilai-nilai yang terlibat dalam rantai
pasokan. Ini mempengaruhi pemangku
kepentingan di luar negeri yang memasok barang mentah dan produksi ke tangan konsumen. Ketika rantai kerja sama
diputus, akan sulit untuk dipulihkan dan
kepercayaan yang selama ini dibangun hilang. Hal-hal seperti ini yang tidak dapat
diukur oleh para ahli ekonomi.
“Dampak proteksionisme yang kedua adalah asumsi bahwa pasar finansial
baik di sini (Asia) atau di AS dikatakan
akan segera pulih, dan krisis dagang ini
efeknya akan berlalu dengan cepat dalam
jangka waktu pendek. Itu tidak tepat”, tekan Nealer. Ketika berurusan dengan tarif
dan hambatan tarif adalah hal yang tidak
mudah dihapuskan.
Saat ini ada tarif 25% untuk truk
ukuran kecil. Kebijakan ini adalah akibat
konflik dagang 1965 antara AS dan Jepang karena isu impor ayam. AS membalas tarif Jepang atas ayam dengan mengenakan tarif atas truk pada tahun 1965
dan berlaku hingga sekarang. “Artinya,
tarif yang dikenakan Trump akan berlaku

selama belasan puluhan tahun mendatang. Jangan mudah percaya bahwa konflik dagang saat in iakan berlalu. Karena
tarif proteksionisme punya kecenderungan akan berlaku dalam jangka panjang”,
jelas Nealer.
Menurut Nealer, meskipun Presiden
AS dan China mengadakan berbagai pertemuan untuk konflik ini, pemerintah AS
tidak berniat untuk mengurangi tingkat
ketegangan. AS-China merasa di atas
angin dan kedua negara merasa memenangkan perang dagang.
Resiko yang Perlu Diperhatikan
Indonesia
Sebagai konsultan yang sering berinteraksi dengan sektor swasta, Nealer
menyatakan sektor swasta AS tidak peduli dengan kebijakan yang mengancam,
karena investasi jangka panjang mereka,
khususnya Indonesia dan Asia Tenggara
secara umum.
Berdasarkan investasi, iklim investasi Indonesia harus terus dibangun dan
dibina. Korporasi AS melihat Asia Tenggara sangat berpotensi untuk investasi.
Satu faktor besar yan positif di kawasan
ini adalah meningkatnya suku bunga AS
membuat nilai dolar meningkat dan matang uang regional lebih murah. Ini menguntungkan negara Asia Tenggara dalam
pertumbuhan eponomi.
Nealer menyatakan, untuk negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia,
setidaknya ada resiko yang harus diperhatikan yaitu ketika bank sentral membuat kesalahan dengan menempatkan suku
bunga, seperti bank sentral Meksiko karena resiko yang tidak dapat diterima adalah hutang, hutang negara atau hutang
publik. “Harus perhatikan hutang agar
tidak kembali jatuh seperti krisis 1998.
Proteksionisme bisa memperlemah berbagai upaya yang telah kita lakukan untuk tidak kembali ke krisis yang kita sudah lalui”, ungkap Nealer. (nimade)
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Logika yang mendasari strategi Indo Pasifik Donald Trump adalah
orientasi maritim. Trump ingin membangun blok keamanan
kolektif (collective security) antara negara berkekuatan maritim
di kawasan, termasuk Jepang, India, dan Australia untuk
membendung, atau setidaknya mengimbangi ekspansi kekuatan
maritim China di kawasan.
- Zhixing Zhang

Membangun Indo Pasifik
Kawasan Indo-Pasifik kini menjadi pusat perhatian baru dalam tatanan geopolitik dunia. Kompetisi yang kian
meningkat antara China dan Amerika Serikat (AS), pembangunan kekuatan maritim negara-negara kawasan,
respon negara-negara utama seperti Australia, Jepang, dan India atas kebijakan China yang terlihat agresif,
hingga permasalahan keamanan non tradisional menjadi bahasan yang menarik dalam pembangunan kawasan
Indo Pasifik.

Z

hixing Zhang, analis senior
tentang Asia Timur di Stratfor, dan Natalie Shambi,
peneliti Strategic & Defence
Studies Center, Australian
National University, mengulasnya pada Jakarta Geopolitical Forum II/2018.
Di Tengah Kompetisi Great Powers
Menurut Zhixing Zhang, tema sentral yang membentuk kawasan Indo Pasifik sekarang ini adalah persaingan strategis China dan AS. Berdasarkan sebagian
besar literatur yang membahasnya, logika yang mendasari strategi Indo Pasifik
Donald Trump adalah orientasi maritim.
Trump ingin membangun blok keamanan
kolektif (collective security) antara negara berkekuatan maritim di kawasan, termasuk Jepang, India, dan Australia untuk
membendung, atau setidaknya mengimbangi ekspansi kekuatan maritim China di kawasan. Narasi umumnya, jelas
Zhang, adalah China adalah kekuatan ekspansionis, yang menggunakan berbagai
cara dan maksud seperti pembangunan
pulau buatan di Laut China Selatan, ekspansi pelabuhan di Samudra India, atau
memberikan hutang finansial yang menjadi bagian proyek infrastrukturnya untuk
menantang tatanan regional yang sudah
yaitu sistem yang didukung berdasarkan
aturan, yang menghargai kebebasan dan
keterbukaan ruang maritim.
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Zhang kemudian menjelaskan kenapa China sepertinya melakukan tindakan
ekspansionis ketika tahu konsekuensinya
adalah resistensi dan pembendungan pengaruh dari AS. Bahkan dalam politik domestiknya pun, banyak yang mengkritisi
kebijakan ini dan menginginkan adanya
“penarikan strategis” (strategic withdrawal). Menurut Zhang, alasannya mungkin sederhana yaitu China berkeyakinan
diplomasi pasif yang telah dijalankan
sebelumnya dan adanya pembatasan unilateral di ruang maritim tidak lagi dapat
mengatasi hambatan keterbatasan internal dan eksternal China.
Zhang melanjutkan, selama lebih
dari 30 tahun, China kini menjadi kekuatan ekonomi kedua di dunia yang sebagian
besar disokong dari perekonomian pesisir.
Secara tradisional, China adalah kekuatan kontinental, yang ingin mengamankan
akses pasar utama di Eropa dan Amerika
Utara, suplai energi dan komoditas dari
Timur Tengah dan Afrika. Dari perspektif
China, kerawanan rantai suplai di pesisir
Timur atau adanya dominasi rantai pulau-pulau dan ruang maritim yang didominasi AS adalah hambatan keterbatasan
yang paling penting. Status quo atas situasi tersebutlah yang harus diubah dengan
semua sarana yang tersedia, diantaranya
dengan membangun kapabilitas maritim,
mengamankan laut di sekeliling China
dan meluaskan keberadaan kekuatan
maritimnya, serta mencari jalur alternatif

perdagangannya. Zhang mengungkapkan
adanya argumen bahwa sebenarnya China dapat menerima keberadaan dominasi
AS di lautan untuk mengamanankan jalur
rantai suplainya, tetapi kelihatannya itu
bukan pilihan China. China tidak mau
menganggap baik AS dan melihat dirinya
sebagai kekuatan baru yang tak terelakkan.
Itulah logika fundamental kepentingan strategis China di kawasan Indo
Pasififk, ungkap Zhang. China ingin meluaskan pengaruh maritimnya, mencari
rute alternati perdagangan, dan mentralisasi negara-negara di sekelilingnya dan
mencegah mereka bersinergi dengan
kekuatatn eksternal kawasan seperti AS.
Lebih lanjut, Zhang mengungkapkan bahwa strategi yang dijalankan China untuk
mencapai kepentingan strategis tersebut
adalah dengan kebiijakan the Belt and
Road Initiative (BRI), yang tidak hanya sekedar untuk rute akses dan pasar
China, tetapi juga meluaskan hubungan
perdagangan untuk lebih mengintegrasikan lebih banyak negara ke dalam sistem
ekonomi yang dipimpin China.
Yang menjadi tantangan dan dilema
adalah ekspansi maritim China ini membuat China harus bentrok dengan negara
lain seperti Vietnam, Filipina, dan India.
Negara-negara ini tentu ingin mengamankan wilayah maritim mereka dan secara alami mencari negara yang mampu
mengimbangi China. Inilah yang akhirnya

menempatkan China bersaing dengan AS
terutama untuk menjadi dominasi keberadaan AS di lautan dunia dan di kawasan.
Sentralitas ASEAN
Kompetisi strategis China dan AS
inilah yang akan membentuk kawasan
Indo Pasifik di masa mendatang. Isu
kompetisi ini terjadi dengan peningkatan
resiko di Laut China Selatan dan Selat
Taiwan hingga ke rekonfigurasi hubungan
keamanan regional dan kompetisi pembangunan infrastruktur. ASEAN, sebagai kawasan yang berada di tengah-tengah Indo
Pasifik untuk merespon dan menanggapi
fenomena ini. Menurut Zhang, negara-negara ASEAN harus mampu beradaptasi di tengah perubahan lingkungan strategis ini dan memposisikan kepentingan
nasional mereka pada konteks yang lebih
luas.
Saat ini, perairan Indo Pasifik yang
berada di perairan negara-negara ASEAN
berada pada situasi yang aktif dengan keterlibatan berbagai negara di dalamnya.
Pemerintahan Trump sepanjang tahun
2018 meningkatkan operasi laut dan
udara untuk menangkal ekspansi China
dengan menggelar operasi Freedom of
Navigation Operation (FONOPs) sebanyak 8 kali yang jumlahnya melebihi pemerintahan Obama dengan operasi yang
sama. Kekuatan ekstrenal lain mulai terlibat dengan kondisi di ASEAN dan Indo
Pasifik seperti Jepang, Australia, hingga
Inggris ikut masuk ke perairan Indo Pasifik di bawah bendera FONOPs.
Sejak bersitegang dengan ASEAN tahun 2016, China telah mengurangi agresivitanya di perairan ASEAN. China mau
untuk berkooperasi dengan ASEAN dalam
sejumlah kerangka kerja sama seperti
adanya code of conduct di Laut China
Selatan, proyek energi bersama dengan
Filipina di daerah sengketa Reed Banks,
hingga latihan gabungan dengan Malaysia dan Thailand di dekat Selat Malaka.
Bagi China, ini adalah hal yang keuntungan strategi yang didapatkannya di Laut
China Selatan, dan adanya kerja sama
dengan ASEAN akan membatasi keterlibatan kekuatan luar di ruang maritim
ASEAN. Bagi negara-negara ASEAN sendiri, kerja sama ini juga menguntungkan
ekonomi mereka.
Di tengah kompetisi China-AS, keberpihakan ASEAN pada salah pihak
akan meruncingkan konflik dan sangat

berbahaya bagi stabilitas kawasan. Zhang
berpendapat negara-negara ASEAN harus
mampu menempatkan diri untuk mengatasi tensi konflik sekaligus satu suara
untuk menunjukkan identitasnya sebagai
satu ASEAN. Netralitas ASEAN secara
kontekstual diperlukan, mengingat hampir sebagian besar negara-negara ASEAN
telah beradaptasi dengan kebangkitan
China karena kedekatan posisi geopolitiknya. Dengan memilih salah satu pihak,
tentu ini akan merugikan ASEAN.
ASEAN, papar Zhang, dapat berada
pada kedua kekuatan ini, antara “ekonomi China dan perlindungan keamanan
AS” (China’s butter and American’s gun),
dengan bermain di kedua sisi. Keterlibatan Jepang dan India juga menguntungkan
bagi ASEAN. “Kedua negara tersebut juga
mempunyai kepentingan yang kuat dengan ASEAN, sehingga setidaknya dapat
mengurangi ketegangan China-AS di ASEAN meskipun kedua negara tersebut lebih
dekat dengan AS”, pungkas Zhang.
Perspektif Baru Geopolitik Indo Pasifik
Pembicara lain yang menyoroti perihal Indo Pasifik adalah Natalie Sham-

menggunakan empati”, ungkap Shambi.
Menurut Shambi, setidaknya ada
dua tantangan kawasan Indo Pasifik di
masa depan yaitu iklim antropogenik,
serta revolusi industri keempat dan perkembangagn kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Bulan Oktober ini, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
menerbitkan laporan khusus yang menyatakan adanya peningkaan suhu global
sebesar 1,50 C. Terkait dengan hal ini,
kawasan Indo Pasifik turut berkontribusi.
China, Uni Eropa, dan AS terhitung menyumbangkan lebih dari setengah emisi
global; hingga tahun 2030, China, India, dan Indonesia akan menyumbangkan 89% emisi efek gas rumah kaca;
tidak hanya kesehatan, ekonomi, dan
lingkunga, tetapi etika dan moral juga
menjadi permasalahan; diperkirakan
akan terjadi kekurangan pasokan makanan di Asia Selatan di tahun 2050; dan
menurut Global Climate Risk, 4 dari 10
negara yang paling terdampak perubahan iklim selama dua dekade ini berada
di Asia Tenggara yaitu Myanmar, Filipina,

Arsitektur keamanan tradisional dan realpolitik tidak cukup sejalan dengan
pembangunan sekarrang
ini, sehingga dibutuhkan
cara berpikir yang kreatif
dan argumentatif yang
menggunakan empati
- Natalie Sambhi

bi. Shambi melihat, pembangunan Indo
Pasiik dari perspektif yang berbeda yaitu perspektif keamanan non tradisional,
dengan mengedepankan tidak hanya
harmoni dalam stabilitas keamanan, tetapi juga kesejahteraan bersama di kawasan. Menurutnya, geopolitik Indo Pasifik
di abad 21 ini ditandai dengan adanya
kompetisi dan kerja sama melintasi batasan lingkungan dan kemanusiaan, serta
batasan fisik dan virtual. “Arsitektur keamanan tradisional dan realpolitik tidak
cukup sejalan dengan pembangunan sekarang ini, sehingga dibutuhkan cara berpikir yang kreatif dan argumentatif yang

Thailand, dan Vietnam. Bagi Indonesia
sendiri, dampak perubahan iklim adalah
peningkatan air laut, disrupsi ekosistem
maritim, dan pola cuaca yang tidak biasa
termasuk musim hujan. Faktor iklim ini
menjadikan lanskap alam Indo Pasifik
memburuk, yang bisa saja mempengaruhi situasi sosial politik kawasan. Diperlukan kerangka kerja sama antar negara
untuk menghadapi krisis ini.
Sementara itu, lanjut Shambi, keberadaan revolusi industri keempat setidaknya akan mempengaruhi masyarakat
Indo Pasiik dalam hal evolusi angkatan
kerjaj dan pembangunan kecerdasan buatan (AI). Menurut Laporan Organisasi
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Buruh Internasional (International Labor
Organization) tahun 2016, 3 dari 5 perkejaan di pasar ASEAN akan menghadapi
resiko yang tinggi adanya otomatisasi
akibat revolusi industri keempat. Masalah yang diciptakan era komputerisasi ini
bukanlah pengangguran masal, melainkan hilangnya secara perlahan perkerjaan
menengagh yang stabil yang dikalahkan
oleh robot dan algoritma, dan juga globalisasi dan outsourcing untuk pekerjaan
rutin manual yang tumbuh dengan gaji
yang relatif sedikit. Hal ini menyebabkan
adanya kekosongan ekonomi, ketidaksetraan antara pemilik inoavsi dan lainnya,
dan memperbesar kesenjangan antar ge-
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nerasi. Lebih lanjut, akan ada perubahan
pola pertumbuhan di beberapa negara
yang mempunyai angkatan kerja besar
yang menciptakan ketidaksetaraan di antara negara-negara Indo Pasifik.
Pertumbuhan Artificial Inteligent
(AI) yang cepat juga berkontribusi dalam
persaingan China-AS. Adanya kekhawatiran adanya perlombaan senjata AI antara pengembang China dan Silicon alley.
Kai Fu Lee mantan pimpinan Google di
China, jelas Shambi, merilis buka yang
berjudul “AI Superpowers: China, Silicon
Valley, and the New World Order” (Superpower AI; China, Silicon Valley, dan
Tatanan Dunia Baru). Revolusi Industri

mengubah pola geopolitik Indo Pasifik.
Geopolitik tidak lagi tentang wilayah teritorial, tetapi juga tentang teknologi neuro
yang kompleks. Kita harus menyiapkan
kompleksitas yang rumit ini dengan adanya AI yang tertanam dalam internet. Diperlukan regulasi AI pada tataran hukum
internasional karena AI akan mentransormasi geopolitik strategis. Masa depan AI
akan mendorong perpaduan yang signifikan antara manusia dan teknologi, yang
mengganggu definisi dasar tentang keberdaan manusia.
Dari kedua fenomena ini, perubahan
iklim dan revolusi industri, terdapat kesamaan yang harus ditangani bersama oleh

dok.humas/lri

negara-negara Indo Pasifik yaitu dampak
yang tidak terdiskriminiasi (berdampak
rata), membutuhkan manajemen transisi yang baik, keharusan tindakan kolektif
yang tidak dapat dielakkan, serta diperlukannya instrumen untuk mengelola transformasi ini.
Belum ada mekanisme multilateral dan tata kelola kolektif pada tataran
kawasan Indo Pasifik dengan Perjanjian
Indo Pasifik sebagai poin dasar yang
masih samar. Sentralitas ASEAN merupakan aspek yang penting untuk pembangunan tata kelola yang harus diimbangi dengan pengaruh soft power dan
sumber daya.

Natalie Shambi menawarkan perspektif baru yaitu geopolitik kindness (kearifan geopolitik) dalam memandang apa
yang terjadi di Indo Pasifik. Kepemimpinan dan kearian politik menjadi kunci,
seperti yang menjadi topik dalam Sidang
Umum PBB baru-baru ini. Adanya erosi
harapan dan sinisme yang besar generasi
muda sekarang ini merupakan ancaman
bagi keamanan di Indo Pasifik.
Menurut Shambi, kearifan geopolitik dapat didefinisikan sebagai upaya
melampaui kekuatan politik tradisional
di dalam Indo Pasifik yang menekankan
kepada respon empati/emosi bersama untuk menghadapi tantangan bersama yang

melahirkan tindakan kolektif dan terintegrasi yang berdasarkan keseimbangan
pragmatis dan empati, menggantikan ketidakseimbangan kekuatan antar negara
di Indo Pasifik, dan menyediakan ruang
untuk generasi mendatang.
Shambi menyatakan Indonesia merupakan pemain kunci dalam Indo Pasifik. Indonesia sebagai inovator, dengan
bonus demografiinya dan posisi strateginya dapat memimpin dengan menjembatani negara-negara besar untuk menghadapi isu-isu ini di Indo Pasifik. (ni made)
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Lemhannas RI Peringati

Hari Sumpah Pemuda ke-90

H

ari Sumpah Pemuda ke
90 kali ini mengambil
tema “Bangun Pemuda Satukan Indonesia”.
Tema tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya
pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda
yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri
demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan
kebangsaan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gubernur Lemhannas RI, Letnan
Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo selaku pembina upacara yang membacakan
sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, menyampaikan bahwa revolusi
mental yang dicanangkan oleh Presiden
Ir. Joko Widodo amatlah relevan dalam
mewujudkan pemuda yang maju. Ciri pemuda maju adalah pemuda berkarakter,
berkapasitas dan berdaya saing.
“Oleh karena itu, revolusi mental harus dapat kita jadikan sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda
yang maju. Dengan mewujudkan pemuda
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yang maju berarti kita dapat menghasilkan bangsa yang hebat,” lanjut Agus Widjojo membacakan sambutan.
Selain itu, Agus Widjojo juga menyampaikan beberapa hal mengenai peran pemuda dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi yang begitu
pesatnya, para pemuda hebat Indonesia
yang mampu bersaing di kancah Asia melalui bidang olahraga, dan partisipasi aktif
pemuda dalam Pemilu 2019 yang perlu
ditingkatkan untuk mewujudkan pemilu
yang damai, kredibel, dan berkualitas.
Menteri Pemuda dan Olahraga RI
dalam sambutan yang dibacakan Agus
Widjojo, disampaikan bahwa jika pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari
jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur menuju persatuan dan
kesatuan bangsa, maka tugas pemuda
saat ini adalah harus sanggup membuka
pandangan keluar batas-batas tembok
kekinian dunia, demi menyongsong masa
depan dunia yang lebih baik.
Upacara peringatan Hari Sumpah
Pemuda ke – 90 ini, diikuti oleh para
pejabat struktural Lemhannas RI, para
tenaga ahli pengajar, pengkaji dan profesional, para peserta Program Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA) LVIII serta segenap personil Lemhannas RI. (END)
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Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke – 90, yang jatuh tanggal 28 Oktober 2018,
Lemhannas RI menggelar upacara bendera pada Senin, (29/10), di Lapangan Tengah
Lemhannas RI.

Lemhannas Dukung Pencegahan dan Pemberantasan
Narkotika dan Prekursor Narkotika

L

emhannas RI selenggarakan Workshop Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
(P4GN) di Ruang Auditorium Gajah Mada Lemhannas RI, Jakarta (5/11). Membuka kegiatan tersebut,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas
RI, Marsma TNI Antonius Sri Munada, S.E., M.M.,
mengatakan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dijelaskan bahwa tiap kementerian/lembaga diwajibkan turut serta dalam melaksanakan upaya
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
”Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk
memberikan pemahaman khususnya di bidang perencanaan dan
sasaran kegiatan dari rencana aksi P4GN kepada seluruh Unit
Kerja di lingkungan Lemhannas RI,” kata Antonius di hadapan
peserta workshop. Antonius berharap agar seluruh unit kerja
Lemhannas RI dapat bekerja sama untuk melaksanakan rencana aksi P4GN sehingga apa yang diamanatkan dalam Instruksi
Presiden Nomor Nomor 6 Tahun 2018 dapat terlaksana dengan
baik.
Adapun tujuan dari diselenggarakannya kegiatan tersebut
yaitu:
Memberikan informasi terkait rencana aksi P4GN di lingkungan Lemhannas RI sekaligus menjelaskan kegiatan apa
saja yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2018
khususnya yang harus dilakukan oleh Lemhannas RI untuk
periode tahun 2018/2019;

2.

Seluruh personel Lemhannas RI diharapkan berpartisipasi
dalam kegiatan P4GN yang dalam pelaksanaannya nanti
dalam bentuk mengikuti sosialisasi tentang P4GN, pelaksanaan tes urine, pembentukan relawan/satgas anti narkoba
maupun sumbang saran dalam penyusunan regulasi rencana aksi P4GN di Lemhannas RI tahun 2018-2019 sehingga
tujuan dari pelaksanaan rencana aksi dapat tercapai dengan
baik. (END)

- Antonius -
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1.

“

Maksud diselenggarakannya
kegiatan ini adalah untuk
memberikan pemahaman
khususnya di bidang
perencanaan dan sasaran
kegiatan dari rencana aksi P4GN
kepada seluruh Unit Kerja di
lingkungan Lemhannas RI
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SEPUTAR KITA

Pelatihan Wawasan Kebangsaan
bagi Tenaga Pendidik UNS Surakarta

M

enjadi salah satu
dari sepuluh Perguruan Tinggi terbaik
di Indonesia, Universitas Sebelas Maret
Surakarta (UNS) haruslah memiliki tenaga pengajar dan dosen profesional yang
berperan penting dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sebagai wujud
pengembangan profesionalisme tenaga
pendidik dan dosen, dalam mendidik,
membimbing, mengevaluasi, dan menindaklanjuti proses belajar mengajar
di kampus kepada mahasiswa, UNS
mengirimkan 110 orang yang dibagi
menjadi lima kelompok untuk mengikuti
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan
Pelatihan Kepemimpinan di Lemhannas
RI.
Kegiatan yang berlangsung dari
tanggal 12 hingga 19 November 2018
ini mengangkat tema “Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber
dari Empat Konsensus Dasar Bangsa
guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan
Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara”. Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Utama Lemhannas
RI Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan,
S.H., M.M., M.H.
Dalam sambutannya, Mochamad
Iriawan menyampaikan apresiasinya
kepada pimpinan-pimpinan UNS atas
semangat para peserta dalam mengikuti pelatihan. “Suatu kehormatan bagi
Lemhannas RI dapat berbagi dan memberikan pencerahan terkait pemahaman
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nilai-nilai kebangsaan yang bersumber
dari empat konsensus dasar bangsa.
Saya ingin mengajak para peserta untuk
memanfaatkan kesempatan ini sebagai
momentum perenungan dan introspeksi diri guna merefleksikan pentingnya
nilai-nilai luhur yang kita miliki,” kata
Mochamad Iriawan.
Menurut Mochamad Iriawan, tenaga pendidik haruslah memiliki visi yang
jelas, profesional serta berkarakter, yang
salah bertujuan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang bersatu, berdaulat, adil,
dan makmur. “Seorang tenaga pendidik

“

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.
- Mochamad Iriawan -

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 Mochamad

Iriawan.
Hadir pula sebagai peserta, Rektor
UNS, Prof. Dr. Ravik Karsidi, 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 berharap
para peserta akan menjadi pemimpin-pemimpin UNS di masa yang akan datang. Untuk itu, UNS pada tahun 2030
mencanangkan visinya menjadi perguruan tinggi yang mendapat stastus sebagai
world class university, dan saat ini UNS
sudah masuk kedalam 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia,” jelas
Ravik Karsidi dalam sambutannya.
Tenaga pendidik memiliki tanggung jawab moral dalam mendidik anak
bangsa agar 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, Sekretaris
Utama 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 ber-bagai permasalahan. Sehingga
para peserta semakin memiliki wawasan
luas, sistemik, integral dan holistik dalam
mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Mochamad Iriawan.(YA)

Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H
Lemhannas RI menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H di Auditorium Gadjah Mada,
Gedung Pancagatra, Lantai III, Lemhannas RI, Rabu (28/11). Acara yang mengangkat tema “Dengan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW Kita Tingkatkan Pemahaman dan Pengamalan Islam Rahmatan Lil Alamin dalam Menjamin Keutuhan NKRI” Ini dibuka dengan Pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya.

D

alam acara tersebut, Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo menyampaikan
bahwa peringatan yang
amat bersejarah ini seyogyanya menjadi ajakan
untuk seluruh anggota Lemhannas RI
untuk mengedepankan toleransi, menjunjung tinggi hukum, tidak mudah terprovokasi, menjauhkan radikalisme, dan
membangun kesadaran akan kepentingan sosial.
Dalam ceramah oleh Ketua Dakwah Majelis Ulama Indonesia K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW
sejak sebelum kelahirannya telah berjasa dengan adanya alam semesta. Itulah yang menjadikan Nabi Muhammad
SAW berbeda dengan manusia yang
biasanya diperingati jasa-jasanya ketika
telah meninggal dunia. “Hadirnya Nabi
Muhamad SAW haruslah menjadikan
kita lebih bahagia dibandingkan dengan
hal-hal lain. Ini adalah Peringatan Kebahagiaan,” ujar K.H Muhammad Cholil
Nafis di awal ceramahnya.

Perayaan Maulid Nabi, lanjut K.H
Muhammad Cholil Nafis, merupakan
sebuah peringatan yang dianjurkan dalam Islam bahkan Nabi Muhammad
pun merayakan Maulidnya yang jatuh
pada hari Senin tersebut. Salah satu
Cara merayakan Maulid nabi adalah
dengan cara mengadakan pengajian.
K.H Muhammad Cholil Nafis mengatakan bahwa walaupun contoh cara perayaan tersebut belum ada pada zaman
nabi, hal tersebut tidak dapat dikatakan
sebagai Bid’ah.
“Banyak yang mengartikan Peringatan Maulid Nabi Muhammas SAW
sebagai Bid’ah karena pada zaman nabi
tidak dilaksanakan perayaan yang serupa. Itu sama saja dengan handphone.
Apakah zaman dahulu ada handphone?
Tidak ada. Tapi bukan berarti menggunakan handphone dapat dikatakan
sebagai bid’ah,” jelas K.H Muhammad
Cholil Nafis. Ia berpendapat bahwa adanya pernyataan Bid’ah tersebut dikarenakan adanya orang yang mengartikan
agama secara literal.
Selain itu, dalam aspek bernegara,
K.H Muhammad Cholil Nafis mengata-

kan bahwa Islam adalah agama yang
Rahmatan Lil Alamin atau agama yang
membawa keberkahan bagi seluruh manusia termasuk orang non-muslim. K.H
Muhammad Cholil Nafis juga menyampaikan bahwa cinta kepada negara adalah bagian dari ibadah. Karena di tanah
air kitalah, jelas K.h Muhammad Cholil
Nafis, tempat kita bersujud sehingga
membela tanah air sama dengan beribadah.
“Kalau kita memahami agama.
Agama dan negara bukanlah dikotomis.
Agama dan negara adalah satu kesatuan. Tidak mungkin bernegara dengan
baik tanpa beragama dengan baik, begitupun sebaliknya. Keduanya bagai dua
sisi mata uang,” pungkas Nafis.(END)

Hadirnya Nabi Muhamad SAW
haruslah menjadikan kita
lebih bahagia dibandingkan
dengan hal-hal lain. Ini adalah
Peringatan Kebahagiaan.
- K.H Muhammad Cholil Nafis
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Segenap Pegawai Lemhannas RI Peringati

SEPUTAR KITA

Lemhannas RI Selenggarakan Field Coaches

Training Making Indonesia 4.0 Batch 2
Lemhannas RI menyelenggarakan Field Coaches Training Making Indonesia Indonesia 4.0 Batch 2 pada tanggal
13 November 2018 di Gedung Trigatra Lt. 3 Lemhannas RI. Kegiatan tersebut berlangsung pada 13 hingga 16
November 2018 dan diikuti oleh 82 peserta, baik dari pemerintah maupun swasta.

M

embuka kegiatan tersebut, mewakili Gubernur Lemhannas
RI selaku pelaksana
harian, Marsma TNI
Dr. Sungkono, S.E.,
M.Si., menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Field
Coaches Training Making Indonesia 4.0
adalah untuk merancang dan memberikan proses transformasi yang inovatif,
baik di tingkat individu dan kolektif (organisasi) dengan menggunakan Theory
U, System Thinking, dan Learning Organization.
“Dengan sasaran untuk terwujudnya trainer yang secara individu dan
organisasi mampu mentransformasikan
capaian open mind, open heart, dan
open will,” kata Sungkono di hadapan
para peserta. Materi training field coaches meliputi, Theory U, System Thinking Lab, Learning Organization, Human Literacy, Technology Literacy, Data
Literacy, Café Dialogue, the Art of Listening, Strengthening National Resilience
Through Strategic Collaborations, serta
Shaping Your Learning Lab Journaling.
“Metode yang digunakan adalah
melalui metode ceramah, diskusi, ob-

36 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018

servasi, simulasi, permainan, bermain
peran, demonstrasi, peer teaching, windows shopping, buzz group, think pair
share, dan gallery walk,” kata Sungkono
menambahkan. Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Akademisi Ristekdikti, Prof. Dr. Paulina Panen
menyebutkan, “Indonesia pada tahun
2030 bercita-cita ingin menjadi negara
ke-7 di dunia, dan pada tahun 2050
menjadi negara ke-5 di dunia, baik dari
segi ekonomi maupun kesejahteraan.
Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia
memiliki modal yaitu jumlah penduduk
sebesar 264 juta jiwa yang bisa menjadi penggerak perubahan untuk mencapai cita-cita, dan penggerak perubahan
tersebut yakni terletak pada pimpinan,”
kata Paulina.
Akan tetapi, Paulina menambahkan bahwa tidak mudah menjadi penggerak perubahan tersebut yakni perlu
melengkapi dengan kompetensi dan
kemampuan SDM yang tepat, terutama
dengan munculnya revolusi industri 4.0.
“Indonesia saat ini masih mengejar revolusi industri 4.0, sementara negara
lain seperti Korea dan Jepang, sudah
menuju revolusi industri 5.0, sehingga
kita sudah kehilangan satu generasi,”

kata Paulina.
“Oleh karena itu, kehadiran para
peserta sangat diharapkan, bukan
cuma untuk memacu perkembangan,
tapi untuk membuat quantum leap dalam membuat perubahan. Bukan untuk
mencapai ketertinggalan kita, tetapi juga
maju bersama-sama Jepang dan sebagainya,” kata Paulina.
Selain itu, 75 persen pekerjaan
saat ini terkait dengan teknologi dan informasi komunikasi, internet of things,
dan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. “Kita ingat bahwa makin banyak perusahaan retail tutup dan mulai
go online, toko batik tradisional sudah
go online dan bahkan lebih murah. Yang
seperti itu mengubah budaya kita. Yang
kita tahu, bahwa Indonesia tidak punya
banyak digital talent, Kemenko Ekonomi sedang mengembangkan digital
talent antara lain dengan mendorong
perkembangan industri di era 4.0,” kata
Paulina menjelaskan.
Hal yang penting selanjutnya untuk dimiliki dalam Revolusi Industri 4.0
adalah social skills, yaitu yang berhubungan dengan kreativitas, rasa, kebijaksanaan, dan juga etika. “Perubahan
teknologi sudah dan sedang mengubah

bagaimana kita berkehidupan, baik dari
sosial maupun lingkungan kita. Untuk
itu, pendidikan memiliki peran untuk
berinovasi di dalam masyarakat yang
didasari oleh big data dan artificial of
things,” kata Paulina.
Tantangan demografi pada saat
ini yaitu ada lima generasi yang hidup
berdampingan dan semua memiliki karakteristik sendiri-sendiri terhadap teknologi yaitu tradisionalis, baby boomers,
generation X, millennial, dan generation Z. Di dunia pendidikan, revolusi yaitu
adanya kursus tanpa pertemuan langsung tatap muka, perusahaan sudah
tidak memandang lagi ijasah penting
untuk merekrut pegawai akan tetapi sertifikat dari pendidikan-pendidikan yang
dilakukan secara mandiri lebih dihargai.
“Dengan berbagai macam perubahan
tantangan yang perlu dilakukan adalah
bukan lagi jamannya predator yang kuat
melawan yang menang, tapi siapa yang
bisa beradaptasi terhadap perubahan,”
kata Paulina.
“Untuk menuju cita-cita Indonesia
menjadi Negara dengan ekonomi ke-4 di
dunia ada beberapa cara yaitu membuat
digital revolution untuk di rumah maupun di kantor, ecosystem innovation,
accelerating and funding digital infrastructure, cost effective and redefining
policy dengan penyederhanaan peraturan,” kata Paulina.

Segala perubahan akibat
revolusi industri 4.0, juga
membawa perubahan pada
job market, cyber security,
pendidikan, tantangan demografi.
-Paulina Panen

Semua itu mengharapkan kita berubah ke revolusi mental, segala macam
perubahan kalau tidak kita akan ketinggalan. Untuk itu, Paulina menyebutkan
bahwa dalam Field Coaches Training ini
dibutuhkan pengetahuan tentang literasi
data, literasi teknologi, literasi manusia.
“Ketiga kemampuan tersebut di dalam
revolusi mental memperkenalakn pelatihan dengan tiga jenis literasi yang akan
menjadi bahan utama untuk perubahan
individu maupun instansi,” kata Paulina.
Teori U dan Teori Sistem merupakan teori yang dapat diaplikasikan lintas
institusi, generasi dan mengakomodasi
beragam perubahan literasi. Untuk itu,
Lemhannas RI mengimplimentasikan
kegiatan yang sedang sesuai dengan
Teori U. Sementara itu, system thinking
tidak hanya melibatkan diri sendiri saja
namun juga berbagai pihak di berbagai
level, partner mitra dan sebagainya. System thinking akan mengubah cara berpikir, seseorang bahkan hingga ke berbagai level yang mengajak mereka berpikir
bahwa tiap orang berkontribusi terhadap
kemajuan organisasi. (END)
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kehidupan kita. Beberapa tahun yang
lalu saya beli buku di amazon pakai
kartu kredit, sekarang bisa akses dari
Bukalapak atau Tokopedia. Kemudahan
tersebut yang membuah kehidupan kita
berubah,” kata Paulina.
“Segala perubahan akibat revolusi
industri 4.0, juga membawa perubahan
pada job market, cyber security, pendidikan, tantangan demografi. Tantangan pada job market yang muncul yakni pekerjaan yang baru muncul di era
2010-an, yakni application developer,
3D animator, yang tidak pernah terdeteksi oleh kita sebelumnya, di samping
itu terdapat pekerjaan yang hilang yaitu
dosen, tukang pos, kecuali kita mampu
mengembangkan inovasi,” kata Paulina
menjelaskan.
Di samping kemudahan yang dihadapi, kita juga menghadapi tantangan
baru yaitu cyber security, yaitu sebagaimana Wikileaks yang menyebarkan
rahasia-rahasia Negara. “Kemampuan
hacking saat ini adalah satu keterampilan yang harus dimiliki dan digunakan
bukan untuk menghancurkan database
negara, tapi digunakan untuk memproteksi data-data yang dimiiliki,” kata Paulina.
“Indonesia dan Negara G-20 lainnya, menyatakan bahwa digitalisasi
di seluruh dunia akan mempengaruhi
keberadaaan kita dan mempengaruhi

SEPUTAR KITA

Kick Off Uji Sahih

Skenario Indonesia 2045
Lemhannas RI memulai Uji Sahih Skenario Indonesia 2045 pada 27 November 2018. Gubernur Lemhannas
RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo secara resmi memulai “Kick Off Uji Sahih Skenario Indonesia 2045” yang
dihadiri Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Utama Lemhannas RI, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga
Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, serta para perwakilan pejabat struktural Lemhannas RI di Ruang Syailendra,
Gedung Astagatra Lt. 3, Lemhannas RI Jakarta.

U

ji sahih Skenario Indonesia 2045 merupakan
rangkaian dari kegiatan
Jakarta Geopolitical Forum 2018 serta Making
Indonesia 4.0, dimana
hasil output dari JGF
II/2018 dan MI 4.0 menjadi masukan bagi uji sahih Skenario Indonesia
2045,” kata Marsda TNI Yoyok Yekti
Setiyono mengawali kegiatan. “Skenario Indonesia 2045 ini sebagai langkah
Lemhannas RI dalam menjawab lingkungan strategis Indonesia satu abad,”
kata Yoyok.
“Uji sahih Skenario Indonesia
2045 melibatkan sumber daya manusia
yang ada di lembaga, juga termasuk di
dalamnya melibatkan 10 ASN muda di
Lemhannas RI sebagai momen untuk
transfer of knowledge dari para tenaga
ahli Lemhannas RI ke penerus Lemhannas RI. SDM muda Lemhannas RI diberikan kesempatan untuk berkontribusi
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dalam kegiatan tersebut, Lemhannas RI
dapat mendayagunakan keahlian mereka bila mereka diberikan jalur untuk berkontribusi,” kata Agus Widjojo.
“Scenario planning ini merupakan
uji sahih, memang sudah waktunya untuk menguji apakah masih valid atau
tidak. Hal ini merupakan tindak lanjut
dari apa yang sudah kita miliki,” kata
Agus Widjojo. Di hadapan para peserta,
Agus Widjojo berharap bahwa Uji Sahih
Skenario 2045 ini dapat valid hingga
2045.
Hasil Uji Sahih Skenario 2045 ini
diharapkan dapat menjadi refleksi diri
bagi bangsa untuk dapat mengubah dan
momen membuka diri bangsa terhadap
kemajuan dan teknologi. “Indonesia perlu mencontoh Jepang yang dapat membuka diri sejak jaman Restorasi Meiji
yang memaksa negara tersebut untuk
berubah. Tidak ada bangsa yang maju
tanpa perbandingan. Perbandingan yang
dimaksud bukan mencontoh, akan teta-

pi memperbaiki diri melalui analisis perbandingan dari masa lalu, melalui nilai-nilai masa lalu, integritas, dan hakikat
bangsa,” kata Agus.
Pelatihan Tim Teknis
Di kesempatan yang berbeda, Tenaga Profesional Bidang Ekonomi dan
Strategi Lemhannas RI Dr. Panutan Sakti
Sulendrakusuma, S.E., M.T., Akt. Memberikan pelatihan teknis kepada Tim SC
dan Tim Muda. Panutan menjelaskan
bahwa Uji Sahih Skenario 2045 ini
mengangkat tujuh bidang yang berbeda,
yaitu : power distribution, security, and
defence; productivity; technological advancement; climate change; Indonesia
in the world geopolitics and geoeconomics; social harmony; dan leadership.
Dalam kesempatan tersebut, Panutan menyebutkan bahwa skenario yang
baik memiliki empat kriteria, yaitu relevan, menantang, memiliki hipotesis yang
logis, serta jelas. Skenario yang hendak

“

Tidak ada bangsa yang maju
tanpa perbandingan. Perbandingan
yang dimaksud bukan mencontoh,
akan tetapi memperbaiki diri melalui
analisis perbandingan dari masa
lalu, melalui nilai-nilai masa lalu,
integritas, dan hakikat bangsa.
- Agus Widjojo -
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dikembangkan oleh Lemhannas RI adalah skenario yang bersifat transformatif.
Metode Skenario Transformatif merupakan metode kualitatif yang menganggap
masa depan suatu masyarakat adalah
hasil tindakan kolektif masyarakat itu
sendiri sehingga masa depan suatu masyarakat dapat diketahui, dipengaruhi,
dan bahkan dibentuk. Tentu saja metode Skenario Transformatif mempunyai
syarat yang ketat. Pertama, narasumber
yang dilibatkan harus representasi sistem sosial yang sedang dianalisis, dalam
hal ini NKRI. Kedua, para narasumber
harus dapat mempertukarkan pemahamannya masing-masing, membentuk

jejaring, serta niat bersama melakukan
transformasi masa depan NKRI, dengan
bebas. Ketiga, proses menghasilkan skenario harus ketat sehingga menghasilkan skenario yang relevan, menantang,
masuk akal, dan jelas. Untuk alasan itu,
narasumber dari berbagai latar belakang
profesi, perspektif, dan berbagai golongan usia dilibatkan. Selain itu, dilakukan
diskusi dengan berbagai perguruan tinggi dan beberapa gubernur di luar Jawa,
dengan tujuan untuk melibatkan seluruh
pemangku kepentingan. Berbagai informasi yang diperoleh dianalisis menjadi
empat kekuatan penggerak dan dituliskan menjadi empat skenario.

“Skenario
merupakan gambaran dari apa yang dapat terjadi d masa
depan, bukan apa yang diinginkan terjadi di masa depan, hanya gambaran
kemungkinan apa yang dapat terjadi di
Indonesia pada 2045. Ini bukan merupakan peramalan, mengenai tendensi
keinginan untuk terjadi atau tidak di
masa depan. Skenario tersebut merupakan konsensus dari para narasumber
yang merepresentasikan Indonesia saat
ini. Wawancara para narasumber tersebut penting, sebab masa depan sedang
dibuat oleh para narasumber,” kata Panutan. (END)
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GUBERNUR LEMHANNAS RI PAPARKAN TENTANG

I

ndonesia cenderung menganut pada
budaya paternalistik (tidak dapat
hidup tanpa pemimpin), tidak memiliki dasar rasional dan lebih bertumpu pada perasaan, dan kurang
bertumpu pada proses,” kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn)
Agus Widjojo di hadapan peserta Executive Development Program II : Managing
the Business yang diselenggarakan oleh
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di
Tanjung Priok, Jakarta (29/11),
Sebagai narasumber dalam acara tersebut, Agus Widjojo mengangkat
tema “Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial,
Budaya, Pertahanan, dan Keamanan dalam Bisnis Maritim”. Di awal paparannya, Agus Widjojo menjelaskan mengenai
Lemhannas RI yang awalnya dibentuk
sebagai kawah candradimuka di bidang
pertahanan. Namun sekarang, Lemhannas merupakan lembaga ketahanan nasional. Ketahanan, jelas Agus Widjojo,
adalah kemampuan sebuah benda untuk
kembali pada bentuknya originalnya keti-
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BISNIS MARITIM
ka mendapat gangguan untuk yang berupaya untuk mengubah bentuk aslinya.
Sementara itu keadaan lingkungan bangsa saat ini sedang menghadapai
empat masa transisi yaitu transisi sistem
politik, transisi demokrasi, transisi kultural dan transisi generasi. Transisi tersebut
mendorong Pancasila untuk menghadapai berbagai efek yang ditimbulkan dari
transisi tersebut.
Berkaitan dengan revolusi Industri
4.0, Agus Widjojo menjelaskan bahwa
Indonesia saat ini berada di klasifikasi “Nascent” bersama dengan Kamboja
dan Vietnam. Indonesia masih memiliki
banyak kelemahan dengan menduduki
peringkat di atas peringkat 55. Posisi Indonesia saat ini masih di dalam fase “Limited Current Base and At Risk For The
Future”.
“Indonesia memiliki berbagai macam keunggulan dalam berbagai bidang
seperti posisi Indonesia yang strategis,
ekonomi yang berbasis sumber daya
alam, bisnis minyak dan gas, bisnis

wisata, serta transportasi laut dengan
perangkat pendukungnya. Agar program
pembangunan maritim dapat mendukung
perwujudan ketahanan nasional terdapat
beberapa aspek yang harus diperhatikan,” kata Agus Widjojo.
“Program pembangunan maritim tersebut haruslah dalam tujuan kepentingan
nasional, direncanakan dan diimplementasikan berdasarkan Whole of Government Approach yang memadukan fungsi
kelembagaan terkait, direncanakan berdasarkan pendekatan scientific dengan
mendayagunakan hasil penelitian terkait,
dan mengandung kompatibilitas dengan
dunia bisnis internasional. Hal tersebut
haruslah menjadi perhatian,” pungkas
Agus Widjojo. Selain Gubernur Lemhannas RI, kegiatan Executive Development
Program II pada hari kamis tersebut, juga
menghadirkan dua narasumber lain yaitu Andy Bratamihardja yang membahas mengenai pasar modal dan
Betty Alisjahbana yang memaparkan mengenai Innovation Leadership. (END)

SEPUTAR KITA

Lemhannas RI Peringati

47 Tahun KORPRI

Memperingati Hari Ulang Tahun ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Lemhannas RI
menggelar upacara bendera pada Kamis (29/11) di halaman tengah Lemhannas RI. Selaku inspektur
upacara, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, membacakan sambutan tertulis
Presiden RI Ir. Joko Widodo selaku penasihat nasional KORPRI.

D

alam sambutan tersebut, disampaikan bahwa
KORPRI beserta seluruh
jajaran aparatur sipil negara telah memberikan
kontribusi besar terhadap masyarakat, bangsa
dan negara sekaligus menjadi salah satu
pengikat dalam memperkokoh persaudaraan dan persatuan nasional dalam keberagaman.
Selain itu, jajaran aparatur sipil negara telah menjadi garda terdepan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi motor penting dalam
pembangunan nasional serta menjadi teladan masyarakat dalam mengedepankan
budi pekerti, etika dan profesionalisme.
Agus Widjojo yang membacakan
sambutan Presiden RI, menyampaikan
terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas peran yang telah diemban KORPRI selama 47 tahun. Namun demikian,

aparatur sipil negara harus melakukan
banyak penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan zaman termasuk revolusi
industri 4.0 yang membawa perubahan
lanskap sosial, politik, ekonomi dan budaya di seluruh dunia.
Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, aparatur sipil negara harus melayani masyarakat dengan meningkatkan
kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan, serta menjaga akuntabilitas. Aparatur
sipil negara harus selalu open mind, terus
melakukan inovasi, menyederhanakan
proses kerja, memanfaatkan kemajuan
ilmu pengetahuan teknologi, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait.
Dalam sambutan Presiden RI yang
dibacakan Agus Widjojo, disampaikan
pula bahwa mulai tahun 2019, pemerintah akan melakukan program besar-besaran untuk memperkuat sumberdaya
manusia (SDM) untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat.

“

Kualitas SDM di pemerintahan
dan swasta, SDM di semua sektor,
SDM di semua lapis pemerintahan
serta kualitas SDM di usia dini
dan remaja, harus ditingkatkan
secara signifikan sehingga mampu
menghadapi dan memanfaatkan
peluang dari dunia dan teknologi
yang sedang berubah cepat.
- Agus Widjojo.
Oleh karenanya, seluruh jajaran
aparatur sipil negara dapat menjadi agen
transformasi penguatan SDM dalam
membangun talenta-talenta anak bangsa.
Dengan peran aparatur sipil negara yang
tersebar di seluruh pelosok nusantara,
transformasi kualitas SDM diyakini dapat
dilakukan secara besar-besaran dan akan
memberikan hasil yang positif bagi kemajuan bangsa.(END)
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Making Indonesia 4.0

THEORY U :
INOVASI UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK
“Pertanyaan yang belum terjawab adalah pekerjaan apa yang akan menyusut, dan pekerjaan apa yang akan berkembang, jelang
revolusi industri 4.0, kompetensi apa yang akan hilang, kompetensi apa yang akan dibutuhkan,” kata Gubernur Lemhannas RI,
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam diskusi dan seminar “Theory U: Inovasi Untuk Indonesia Lebih Baik” di Hotel Bidakara,
Jakarta (3/12).

S

eminar tersebut menghadirkan Dr. C. Otto Scharmer,
Senior Lecturer MIT Sloan
School Management, dan
memberikan materi kepada
lebih dari 700 orang perwakilan dari swasta, dunia
pendidikan, dan pemerintahan. Scharmer
memperkenalkan konsep “presencing”
- belajar dari masa depan yang muncul
— dalam buku-buku terlarisnya Theory U
and Presence (yang terakhir ditulis bersama Peter Senge, Joseph Jaworski, dan
Betty Sue Flowers). Otto Schamer juga
menulis buku Memimpin dari Masa Depan Muncul, yang menguraikan delapan
titik akupunktur untuk mengubah kapitalisme.
Silo Mentality dan Disrupsi
Memulai seminar tersebut, Scharmer menyebutkan bahwa Indonesia,
merupakan negara dengan model yang
baik dan merupakan “role model”, juga
menjadi sumber harapan, serta sumber
inspirasi. “Di banyak negara kita ditantang oleh banyak masalah, dan masalah
global baru, yang butuh direspon dengan
melepaskan sifat kita yang ada di masa
lalu,” kata Sharmer. Ia melihat bahwa Indonesia sama seperti negara-negara yang
lain, yang juga mengalami “Silo Mentality
Problem” dan disrupsi.
Silo mentality atau mentalitas silo
menurut kamus bisnis adalah sebu-
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ah pola pikir masa kini ketika beberapa
departemen atau sektor tertentu tidak
menginginkan untuk berbagi informasi
dengan departemen atau sektor lainnya
di dalam perusahaan yang sama. Tipe
mentalitas seperti ini akan mengurangi
efisiensi dalam proses bisnis keseluruhan,
mengurangi nilai-nilai moral, dan berpotensi pada matinya budaya perusahaan
yang produktif.
Sementara disrupsi dijelaskan oleh
Scharmer, sebagai kondisi di masa depan
yang berbeda dengan masa lalu. “Apa
yang anda lihat di banyak negara saat
ini, banyak dihadapi oleh negara-negara
di dunia, disruption yaitu masa depan
yang berbeda dengan massa lalu,” kata
Scharmer.
Menurutnya, disrupsi adalah situasi
tak menentu, ketika masa lalu dan sekarang yang kita ketahui, berbeda dengan
masa depan yang akan kita jalani. “Disrupsi dapat dikontrol dengan merespon
keadaan tersebut. Ada tiga cara merespon
disrupsi, pertama adalah downloading,
respon kedua adalah turning backward,
dan ketiga adalah leaning forward,” kata
Schamer. Sikap downloading, yaitu meresepon sebuah permasalahan dengan cara
yang kurang lebih sama, menggunakan
framework yang sama yang telah digunakan di masa lalu, menggunakan pemecahan yang telah digunakan sebelumnya.
Selanjutnya, Turning backward adalah
menyikapi situasi dengan menutup akal,

hati, dan perbuatan melalui sikap tidak
acuh, kebencian, dan ketakutan. Sikap
ketiga yaitu “leaning into the emerging
future” dengan meningkatkan rasa ingin
tahu serta keberanian dengan cara open
mind, open heart, dan open will.
“Kita menghadapi banyak disrupsi,
dan sedikitnya kapasitas dan mindset untuk menghadapi realitas (leaning the reality). Jadi ketika kita menghadapi disrupsi
dan tidak ada kapasitas untuk membuka
pikiran, hati, dan keinginan (open mind,
open heart, dan open will), jadi mau
atau tidak kita terlempar di situasi seperti
ini. Hal tersebut juga diperparah dengan
technological devides, bahwa adalah
kondisi dimana tidak semua orang bisa
mengakses teknologi,” kata Scharmer.
Scharmer menambahkan, ada tiga hal
yang perlu diperhatikaan dalam fenomena
disrupsi saat ini, pertama, kita tidak mampu memhami sistem, kecuali mengubahnya. Kita tidak akan mengerti sistem yang
ada, kecuali mengubah sistem tersebut
dan terhubung dengan lapisan-lapisan kenyataan. Kedua, kita tidak bisa mengubah
sistem yang ada kecuali dengan mengubah
kesadaran yang ada. Ketiga, kita tidak bisa
megubah kesdaran kecuali membuat sistem yang melihat dan merasakan dengan
sendirinya. “Saat kita mengubah mindset
kita, adalah waktunya kita mengubah diri
sendiri. Ini adalah langkah pertama untuk
memulai perubahan diri sendiri dan dasar
perubahan theory U,” kata Scharmer.
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Theory U :
Inovasi Untuk Indonesia Lebih Baik
Teori U adalah metode manajemen
perubahan dan judul buku oleh Otto
Scharmer.
Selama studi doktoralnya
di Witten / Herdecke University, Scharmer mempelajari metode serupa di kelas yang diajarkan oleh Friedrich (Fritz)
Glasl. Scharmer kemudian mengambil
prinsip-prinsip dasar dari metode ini dan
mengembangkannya menjadi teori pembelajaran dan manajemen, yang ia sebut
Theory U. Prinsip-prinsip Teori U disarankan untuk membantu para pemimpin
politik, pegawai negeri sipil, dan manajer
menerobos pola perilaku tidak produktif

di masa lalu yang mencegah mereka dari
berempati dengan perspektif klien mereka dan sering mengunci mereka ke dalam
pola pengambilan keputusan yang tidak
efektif.
“Yang kita lihat saat ini, ada pertanyaan yang mengemuka, akan seperti
apa masa depan terlihat, itu adalah pertanyaan yang apa yang kita usahakan untuk bisa melakukan itu semua, prosesnya
seperti apa? Untuk Theory U, dengan proses perubahan, proses adalah perjalanan,
dan bukan perjalanan luar saja, tapi juga
melibatkan perjalanan dalam diri sendiri
(outer and inner journey), itu adalah esensi dari yang dapat saya bicarakan untuk

Anda,” kata Scharmer.
Dalam system thinking di dalam tatanan level kemasyarakatan (society), Scharmer menyebutkan bahwa setiap orang
perlu melihat permasalahan lebih dalam,
yakni dengan melihat pada Iceberg Model. “Memetakan permasalahan seperti
Iceberg Model ini adalah langkah paling
sederhana dari system thinking, di level
yang berbeda, realitas dapat dilihat di
atas dan dibawah air. Selama ini, hanya
ada 10 persen masalah yang diselesaikan
pada bagian atas permukaan. Sementara
itu, sebanyak 90 persen permasalahan
yang ada di bawahnya sebenarnya merupakan masalah yang harus diselesaikan,”
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Scharmer menjelaskan.
1. Mengunduh (Downloading)
“Ya, saya sudah tahu itu.” Saya menyebutnya gaya ‘mengunduh’ – mendengarkan dengan cara
mengonfirmasi ulang penilaian umum. Saat Anda berada
dalam situasi di mana semua yang terjadi mengonfirmasi
apa yang sudah Anda ketahui, anda mendengarkan dengan
gaya mengunduh.
2. Mengamati (Seeing)
Menghadirkan diri dengan Pikiran Terbuka Kapasitas kedua
dalam proses U adalah untuk mengamati dengan pikiran
terbuka, dengan menangguhkan penilaian pribadi Anda (voice of judgement, VOJ). Menangguhkan VOJ berarti menghentikan (atau menerima dan mengubah) kebiasaan menilai berdasarkan pengalaman lampau. Menangguhkan VOJ
berarti membuka ruang baru bagi pertanyaan dan kemungkinan. Tanpa menangguhkan VOJ, upaya untuk bisa sampai
ke tempat dengan potensi terbesar sangat sukar.
3. Merasakan (Sensing)
Men0ghubungkan diri dengan Hati Anda Kapasitas ketiga
dalam proses U adalah untuk terhubung dengan dorongan
perubahan yang lebih dalam, dengan cara membuka hati.
Saya pernah meminta seorang eksekutif tinggi di Nokia untuk
membagi pengalaman kepemimpinannya yang paling penting. Berkali-kali, timnya mampu mengantisipasi perubahan
dalam teknologi dan konteks. Berkali-kali pula mereka unggul. Jawabannya? “Saya memfasilitasi proses membuka.”
Inilah inti dari gerakan ke bawah di sisi kiri proses U –
memfasilitasi proses membuka. Proses ini meliputi penyesuaian (tuning) dari tiga instrumen: pikiran, hati, dan niat yang
terbuka. Kita mungkin sudah familiar dengan konsep pikiran
terbuka, namun dua kapasitas lainnya belum.
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4. Menghadirkan Diri (Presencing)
Menghubungkan diri dengan sumber diri dan niat yang
terdalam Kapasitas keempat dalam proses U adalah untuk terhubung dengan sumber diri dan niat yang terdalam.
Hati terbuka memungkinkan kita untuk melihat situasi dari
keseluruhan, niat terbuka akan memungkinkan kita untuk
bertindak dari keseluruhan yang muncul.
5. Mengkristal (Crystalizing)
Akseslah Kekuatan Niat Cerita di balik proyek sukses dan
menginspirasi, terlepas dari ukurannya, seringkali memiliki
jalan cerita yang serupa – sekelompok kecil individu kunci menaruh komitmen pada tujuan dan hasil dari proyek.
Kelompok inti yang berkomitmen tersebut dan niat mereka lalu beraksi dan menciptakan medan energi yang mulai
menarik minat orang, kesempatan, dan sumber daya yang
memungkinkan berbagai hal untuk terjadi. Lalu momentum
terbangun. Kelompok inti berfungsi sebagai sarana bagi keseluruhan untuk dapat terwujud.
6. Membuat Prototipe (Prototyping)
Mengintegrasikan Kepala, Hati, dan Tangan Kapasitas keenam dalam proses U adalah skill prototyping yaitu mengintegrasikan kepala, hati, dan tangan. Saat membantu seorang pemain golf yang telah kehilangan ayunannya, pelatih
kawakan dalam novel dan film “The Legend of Bagger Vance” memberi nasihat, “Carilah dengan tanganmu – jangan dipikirkan, rasakan. Kebijaksanaan yang ada
di tanganmu itu lebih besar dari yang ada di kepalamu.” (END)

SEPUTAR KITA

Gubernur Lemhannas RI

Ikuti Bali Democracy Forum (BDF)
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo turut menghadiri gelaran Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 yang
berlangsung pada 6-7 Desember 2018 di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Nusa Dua, Bali. Kehadiran Agus
Widjojo sendiri terkait keaktifannya pada Yayasan Institute for Peace and Democracy (IPD) sebagai Wakil Ketua Dewan
Pembina.

I

PD sendiri merupakan yayasan yang
berkantor pusat di Bali dan didirikan
berdasarkan Memorandum of Understanding antara Kementerian Luar
Negeri Indonesia dan Universitas
Udayana, Bali. Agus Widjojo bersama Hasan Wirayuda dalam Dewan
Pengarah IPD, menggagas Bali Democracy Forum (BDF) pada tahun 2008 di
masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
BDF merupakan forum antar pemerintah tahunan, inklusif dan terbuka tentang perkembangan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik. Pada tahun 2018, BDF
ke-11 yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi ini membahas
tema "Demokrasi untuk Kemakmuran,"
dan diikuti 470 peserta yang berasal dari
92 negara dan 7 organisasi internasional.
Selama bertahun-tahun, BDF telah
berhasil menjadikan demokrasi sebagai
agenda strategis di Asia-Pasifik. Ini telah

mendorong negara-negara untuk membangun keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan politik, antara menciptakan perdamaian dan keamanan, dan
mempromosikan hak asasi manusia dan
kebebasan fundamental serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Semua itu
tercermin dalam tiga pilar pendiri Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dengan BDF, pemerintah Indonesia terus berupaya menunjukkan bahwa
demokrasi merupakan alat untuk menghilangkan ketimpangan, mereduksi kesenjangan, dan memberikan kesempatan
untuk kemajuan ekonomi dan politik secara seimbang. Kunci kesuksesan sebuah
demokrasi adalah inklusivitas, demokrasi
yang dapat diakses dan dinikmati oleh
semua, tidak ada marginalisasi, karena
kohesi sosial terbentuk untuk mendukung
kesejahteraan.
Selain itu, Indonesia juga telah
memperluas BDF dengan menyelenggara-

kan BDF Chapter Berlin pada 2018, dan
sebelumnya BDF Chapter Tunis. Tujuan
pelaksanaan kedua chapter itu untuk bertukar pikiran mengenai pelaksanaan demokrasi dan tantangannya, tidak hanya
di Asia Pasifik tapi juga di kawasan lain
termasuk Timur Tengah dan Eropa.

“

BDF merupakan forum
antar pemerintah tahunan,
inklusif dan terbuka tentang
perkembangan demokrasi di
kawasan Asia-Pasifik.
- Bali Democracy Forum XI
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Sestama Lemhannas RI Buka
Rakor Rengar Lemhannas RI
Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H., membuka Rapat Koordinasi
Perencanaan Anggaran Lemhannas RI tahun anggaran 2019 dengan mengangkat tema “Melalui Perencanaan Spesifik, Terukur,
Realistis, Tepat Jadwal Lemhannas RI Gapai Prestasi Tingkatkan Remunerasi” di Gedung Trigatra Lemhannas RI (12/12).

T

ema ini sangat cocok dengan kondisi Lemhannas RI
saat ini dimana kita semua
menginginkan lembaga ini
mampu meraih prestasi,
baik di tingkat nasional
maupun di tingkat global,”
kata Iriawan. Ia melanjutkan, Lemhannas RI diharapkan dapat memposisikan
dirinya dengan mendapat peringkat tiga
besar di antara lembaga pemerintah non
kementerian serta menjadi lembaga yang
berkualitas di tingkat internasional.
”Pada tingkatan nasional, harapan
kita Lemhannas RI mampu berprestasi
diantara kementerian dan lembaga lain-

ih Prestasi, narasumber dari Bappenas
menjelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Lemhannas RI, serta dari Inspektorat
menjelaskan mengenai Strategi Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja. ”Dari
penjelasan
narasumber-narasumber
tersebut nantinya seluruh peserta rakor
perencanaan anggaran ini akan mendapatkan masukan dan pemahaman yang
sama untuk dapat bergerak bersama-sama menggapai prestasi Lemhannas
RI yang pada gilirannya akan dapat menaikkan remunerasi Lemhannas RI yang
sejajar dengan Kementerian Keuangan,”
kata Iriawan menjelaskan. (END)
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nya dengan tetap diraihnya Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), dan
penilaian kinerja pelaksanaan anggaran
dari kementerian keuangan berada dalam
peringkat tiga besar di antara lembaga
pemerintah non kementerian. Pada tingkatan global, Lemhannas RI yang ingin
diraih adalah lembaga ini mampu menjadi lembaga yang berkualitas, kredibel dan
berkelas dunia dalam bidang ketahanan
nasional,” kata Iriawan di hadapan para
peserta.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh
narasumber dari Kementerian Keuangan yang menyampaikan Strategi Mera-

SEPUTAR KITA

D

Harvard Kennedy School
Kunjungi Lemhannas RI
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elegasi Harvard Kennedy School melakukan kunjungan ke Lemhannas RI dan diterima langsung
oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn)
Agus Widjojo pada Rabu (12/12) di Ruang Tamu
Gubernur, Gedung Trigatra, Lantai I, Lemhannas
RI. Kunjungan tersebut, untuk berdiskusi mengenai
isu-isu yang terjadi di Myanmar.
Dalam kunjungan tersebut perwakilan Harvard Kennedy School, Thomas J Vallely, menyampaikan mengenai operasi militer
yang dilakukan oleh militer Myanmar yaitu pada Agustus 2017
yang lalu, militer Myanmar memaksa ribuan warga Rohingnya pindah dari Rakhine State ke Bangladesh. Hal tersebut dinilai sebagai
suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh Myanmar.
Saat ini, Bangladesh berusaha untuk mengembalikan warga
Rohingya ke Myanmar dengan cara yang aman dan bermartabat.
Hal yang terjadi di Myanmar tersebut dinilai sebagai salah satu
efek dari transisi demokrasi. Vallely mengatakan bahwa negara di
Asia bahkan dunia yang dinilai sebagai contoh yang sangat baik
dalam penyelesaian masalah transisi demokrasi yang terjadi di
Myanmar.
Indonesia, jelas Vallely, dinilai sukses dalam menyelesaikan
permasalah yang timbul dari adanya transisi demokrasi. “Banyak
negara yang gagal dalam menghadapi transisi demokrasi, tapi
Myanmar belum dapat dikatakan gagal,” ujar Vallely. Vallely juga
menyampaikan bahwa saat ini Harvard Kennedy School juga fokus
terhadap penyelesaian masalah transisi demokrasi di situsi negara
yang rumit. (END)
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OPINI

Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI):
Peluang atau Ancaman?
Laksda TNI (Purn.) Untung Suropati
Chairman of IDSR

Ironi Kemunduran Proposal Jalur Sutra Maritim Abad ke-21
Berbeda dengan beberapa negara lain, seperti Pakistan,
Malaysia dan Filipina, kerja sama pembangunan Jalur Sutra
Maritim Abad ke-21 China di Indonesia cenderung mengalami
stagnasi, bahkan kemunduran. Indikasinya yaitu kecilnya nilai
investasi China di Indonesia yang hanya USD5 miliar. Bandingkan dengan Pakistan yang mencapai USD55 miliar, Malaysia
USD30 miliar dan Filipina USD13 miliar. Ironis, mengingat posisi Indonesia secara geografis dan geopolitis sangat strategis.
Buktinya inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang merupakan bagian dari Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road
Initiative (BRI) diumumkan langsung oleh Presiden Xi Jinping
di Jakarta medio Oktober 2013. Setidaknya terdapat tiga faktor
penyebab mengapa proyek BRI cenderung stagnan.
Pertama, banyak persoalan yang memang di luar kendali
China. Contohnya masih cukup maraknya politik SARA atau politik identitas - khususnya sentimen anti-China-1 yang digunakan
oleh para petualang politik dan grup oportunis untuk mencapai
tujuan politiknya. Sebagai instrumen politik yang machiavelis,
politik SARA bahkan telah ada dan berkembang sejak zaman
Belanda. Peristiwa Geger Pecinan tahun 1740 hanyalah satu di
antara banyak contoh praktik politik SARA yang sering kali kita
semua juga yang menanggung akibatnya. Terakhir pengalaman
Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, Gubernur DKI petahana waktu
itu yang dikenal tegas, relatif bersih, dan cukup berprestasi pun
harus terjungkal dihantam badai SARA. Kekalahannya pada Pilkada DKI 2017 menandai babak baru penyelenggaraan pilkada
yang konon merupakan perhelatan politik paling kotor dalam
sejarah Indonesia.
Kedua, beberapa proyek investasi China mengalami kendala. Salah satunya proyek kereta cepat Jakarta - Bandung sepanjang 150 km. Walaupun groundbreaking telah dilakukan
Presiden Joko Widodo dua tahun silam, tapi pada praktiknya
proyek ambisius dengan nilai investasi sebesar USD 6,071
miliar tersebut belum mengalami kemajuan berarti. Sulitnya
pengadaan lahan dituding sebagai biang persoalan. Belum lagi
kecenderungan di setiap proyek, China membawa sendiri para
pekerjanya. Selain dianggap mengganggu peluang pekerja Indonesia, hal tersebut juga memantik kecurigaan adanya agenda
terselubung di balik investasinya.2 Realitas tersebut membuat
Indonesia perlu berhati-hati dan berpikir ulang atas kebijakannya mendatangkan investasi dari China.3
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Ketiga, agresivitas China di Laut China Selatan. Tak dapat
disangkal, eskalasi konflik Laut China Selatan terus mengalami
peningkatan. Penyebabnya tidak lain sikap agresif China di jalur
laut yang strategis dan kaya sumber daya alam tersebut. Puncak
ketegangan terjadi pasca-putusan Mahkamah Arbitrase PBB
(PCA) tanggal 12 Juli 2016 atas klaim Sembilan Garis Putus
(9DL) yang ditolak China. Inilah sikap yang memicu resistensi
ASEAN, khususnya negara-negara pengklaim (claimant states).
Sebagai ungkapan protes, Indonesia sendiri secara emosional
mengganti nama ZEEI di wilayah Laut China Selatan di utara
Natuna menjadi Laut Natuna Utara.4
Sikap non-kompromistis China juga memantik reaksi negatif negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Australia, India
dan Jepang. Dengan dalih untuk menegakkan prinsip kebebasan berlayar yang dijamin hukum internasional, Angkatan Laut
Amerika Serikat rutin melaksanakan patroli (FONOPs) di Laut
China Selatan hingga kini.
Komitmen demi tujuan bersama
Dengan berbagai permasalahan tersebut, dipastikan target
pencapaian BRI di Indonesia akan menemui hambatan, bahkan
cenderung sulit diwujudkan. Namun dengan niat yang tulus dan
komitmen yang kuat demi tujuan bersama, kedua negara perlu
bersepakat untuk memperbaiki hubungan serta mengoreksi kekurangan masing-masing. Pada lokakarya bertema Membangun
Diplomasi Damai di Beijing, Oktober 2013, Presiden Xi Jinping
dengan bijak menekankan perlunya ke depan kebijakan luar negeri China dibangun berbasis moto: ‘Persahabatan, Ketulusan,
Kebaikan Bersama, Inklusivitas.’ Walaupun tentu masih harus
dibuktikan, tapi setidaknya moto tersebut sedikit membawa harapan.
Dengan harapan dan keyakinan tersebut, peluang kerja
sama Indonesia - China tetap terbuka lebar. Bagi Indonesia,
kerja sama dengan China penting artinya untuk menuntaskan
ambisinya mewujudkan Poros Maritim Dunia, atau menjadi
aktor utama yang disegani di kawasan. Selain itu, pentingnya
kerja sama kedua negara adalah untuk mendorong terciptanya
stabilitas sekaligus keseimbangan dinamis (dynamic equilibrium) sebagai implikasi pengaruh kehadiran Amerika Serikat
di kawasan. Intinya, sebagai penyeimbang strategis (strategic
balancer) yang tidak lain merupakan esensi politik luar negeri
bebas aktif, Indonesia tidak ingin satu pun negara mendominasi suatu kawasan. Pada saat yang sama, China juga mem-
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butuhkan Indonesia. Diumumkannya
inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad ke-21
oleh pemimpin tertinggi China di Jakarta
lima tahun silam, menunjukkan pentingnya Indonesia di mata China. Tak heran,
mengingat Indonesia adalah negara dengan segudang keunggulan komparatif.
Selain sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga dikaruniai posisi geografis yang sangat strategis. Terpilihnya
kembali Indonesia untuk keempat kalinya
sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, makin
mengukuhkan pentingnya posisi Indonesia di percaturan internasional. Kebijakan
luar negeri Indonesia yang moderat dan
tak terikat aliansi militer dengan negara
mana pun, memungkinkan kerja sama
Indonesia - China lebih mudah dibangun
dan dikembangkan.

“

Seberapa pun
besar komitmen
China untuk membuktikan ketulusan
dan keseriusannya, tanpa diiringi
perubahan sudut
pandang kita juga
akan sia-sia.
- Untung Suropati

Sinergi Poros Maritim Dunia - Jalur
Sutra Maritim Abad ke-21
Seberapa pun besar komitmen China untuk membuktikan ketulusan dan
keseriusannya, tanpa diiringi perubahan
sudut pandang kita juga akan sia-sia. Ini
penting karena dari sanalah persepsi kita
terbangun. Apabila pandangan kita positif, tentu BRI bukanlah semata-mata ancaman. Sebaliknya, adalah peluang yang
harus dimanfaatkan. Mencermati kecenderungan dinamika lingkungan strategis
ke depan, sinergi Poros Maritim Dunia Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 menjadi
keniscayaan sejarah yang diyakini akan
membawa dampak kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Di
sinilah pentingnya kedua negara meningkatkan kerja sama sehingga terbangun
rasa saling percaya, meniadakan rasa
saling curiga. Tentu ini bukan perkara
mudah, mengingat sepanjang sejarahnya
hubungan kedua negara kerap mengalami
pasang surut.
Perlu waktu dan usaha bagi China
dan atau negara mana pun juga untuk
dapat memahami secara komprehensif
kepentingan nasional Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Pastinya, China perlu
membuktikan ketulusan dan keseriusannya bahwa BRI dan prinsip kebangkitan
damai yang didengungkan bukanlah retorika belaka. Di sinilah saling pengertian
dan saling percaya menjadi sangat penting karena kedua negara pada dasarnya
saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hanya dengan cara itu, berbagai
hambatan akan terpecahkan dan kerja
sama yang saling menguntungkan dapat
diwujudkan.

Perlu waktu dan usaha
bagi China dan atau negara
mana pun juga untuk
dapat memahami secara
komprehensif kepentingan
nasional Indonesia.
- Untung Suropati

Endnotes
1 “Luhut Bantah Investasi China bersamaan Masuknya Paham Komunis ke
Indonesia (Luhut rejected - the accusation that - the Chinese Investment
also Brought in Communist Ideology,”
TribunNews.com, May 21, 2017.
(http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/21/luhut-bantah-investasi-dari-china-bersamaan-masuknya-paham-komunis-ke-indonesia)
2 James Kynge, Michael Peel, and Ben
Bland, “China’s Railway Diplomacy Hits
the Buffers,” The Financial Times, July
17, 2017. (https://www.ft.com/content/9a4aab54-624d-11e7-8814-0ac7eb84e5f1)
3 Mike Woods, “Religious Tensions
of Jakarta Election Mark New Page
in Indonesian Politics,” RFI, April 19,
2017. (http://en.rfi.fr/asia-pacific/
20170419-religious-tensions-jakarta-election-mark-new-page-indonesia-politics)
4 Aaron L. Connely, “Indonesia’s New
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SUARA ALUMNI

MENJADI ANAK BUAH
YANG CEMERLANG:
BEKAL MENJADI PEMIMPIN YANG BAIK
Arundati Shinta
Alumni PPRA 58 Lemhannas RI

“

Pemimpin yang
melayani adalah
orang yang selalu
ingin mengetahui
kebutuhan anak
buahnya dan
berusaha untuk
memenuhinya.
- Arundati Shinta

50 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018

P

ertengahan Oktober 2018
yang lalu, Lemhannas menyelenggarakan Pertemuan
Jakarta Geopolitical Forum
II / 2018. Adapun tajuknya
yaitu “Mapping the Future
of Geopolitics”. Tempat penyelenggaraannya di Hotel The Ritz Carlton Jakarta, sehingga suasananya sangat
megah. Salah satu tamu penting dalam
pertemuan tersebut adalah Ibu Retno L.P.
Marsudi, Menteri Luar Negeri pada jajaran
kabinet Presiden Joko Widodo.
Pada pidatonya, Ibu Retno sangat
menekankan pentingnya kepemimpinan
global. Hal ini karena dunia kini penuh
permasalahan yang sifatnya global. Sumber permasalahan global adalah dari dalam negeri, namun dampaknya meluas
bahkan sampai ke negeri seberang. Permasalahan global juga bisa berasal dari
perseteruan antara dua atau lebih negara.
Dampak perseteruannya meluas sampai
ke seluruh dunia.
Persoalannya, ibu Retno kembali mengemukakan problem klasik yaitu defisitnya pemimpin global (global leadership).
Semua orang ingin menjadi pemimpin,
namun kualitasnya adalah sebagai orang
yang harus dilayani. Untuk peserta PPRA
di Lemhannas, defisit pemimpin tentulah
sangat menampar. Hal ini karena pada
kursus PPRA tersebut, para peserta didorong, dimotivasi, dididik, dikondisikan
bahkan dipaksa menjadi pemimpin nasional.
Setelah kursus selesai, di mana para
alumni PPRA yang mejadi pemimpin nasional? Tulisan ini tidak hendak mengejar-ngejar para alumni PPRA untuk menjadi pemimpin nasional/ pemimpin global,

atau mempertanyakan efektivitas materi
kepemimpinan nasional di Lemhannas.
Tulisan ini lebih merupakan tips untuk
menerapkan materi kepemimpinan nasional di Lemhannas dalam kehidupan sehari-hari. Tips ini berasal dari pengalaman
dan pengamatan perilaku peserta PPRA
58 dalam hidup kesehariannya di mess
Lemhannas selama 7 bulan.
Apa saja implementasi materi kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari?
Tulisan ini penting, karena para peserta
PPRA cenderung berperilaku sebagai pemimpin yang menuntut untuk dilayani,
bukan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang selalu ingin dilayani adalah sama
dengan penguasa. Pemimpin yang melayani, sebaliknya, adalah orang yang selalu
ingin mengetahui kebutuhan anak buahnya dan berusaha untuk memenuhinya.
Pemimpin yang melayani tersebut,
merupakan ketrampilan dasar yang sangat bisa dipelajari dan diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Cara belajar yang
paling mudah untuk menjadi pemimpin
yang melayani adalah menjadi anak buah
yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat
James L. Clark (2016), seorang penulis
yang sangat inspiratif dalam bidang kepemimpinan. Ia menulis bahwa every leader
has to start as a follower (untuk menjadi
pemimpin yang baik, maka seseorang harus menjadi anak buah terlebih dahulu).
Menurut Clark, ada 5 syarat menjadi anak
buah yang baik:
Selalu antusias dalam segala situasi.
Ia tidak pernah memperlihatkan kesedihannya di depan teman-temannya, meskipun ia tidak menduduki posisi sebagai
pemimpin. Oleh karena itu, kehadirannya
selalu dinanti-nanti oleh teman-temannya.
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Selalu memperlihatkan perilaku
yang patut menjadi suri tauladan bagi teman-temannya. Ia berusaha sekuat tenaga menjadi model bagi temannya. Hal ini
berat, karena perilaku menjadi model justru sering diejek oleh teman-temannya.
Tidak menunggu instruksi untuk melakukan tugasnya. Ia mempunyai regulasi
diri internal yang tinggi, sehingga tidak
membutuhkan monitoring terus menerus dari pemimpinnya. Ia selalu waspada
tentang visi misi organisasinya dan selalu berusaha memenuhinya, meskipun
rekan-rekannya sering melupakan tugas-tugas organisasi.
Selalu belajar, selalu bernafsu untuk
menuntut ilmu / ketrampilan baru. Ilmu
baru itu merupakan materi untuk memperbaiki dirinya. Ia selalu berupaya menghasilkan berbagai hal yang kreatif/ yang
belum terpikirkan oleh teman-temannya.
Selalu melayani orang lain. Hal ini
sama dengan nasehat Mahatma Gandhi
“If you want to find yourself, lose yourself
in the service of others”. Melayani orang
lain tidak sama dengan pelayan. Pelayan
yang baik akan berusaha memenuhi kebutuhan orang lain meskipun kebutuhan
itu tidak sesuai dengan visi misi organisasi. Anak buah yang baik, juga berusaha memenuhi kebutuhan rekan-rekannya
sepanjang kebutuhan tersebut sesuai dengan visi misi organisasinya. Hal ini sangat sulit karena rekan-rekannya sering
tidak tahu diri dan menuntut individu tersebut untuk menjadi pelayan terus-mene-

rus. Dalam situasi tersebut individu akan
berani menegur rekan yang tidak tahu diri
tersebut.
Berdasarkan pengamatan tentang
kehidupan sehari-hari di mess Lemhannas, kesulitan utama penerapan materi
kepemimpinan bersumber dari karakteristik peserta. Semua peserta PPRA 58
mempunyai riwayat prestasi kepemimpinan yang cemerlang di organisasinya.
Hal ini karena prestasi cemerlang tersebut merupakan prasyarat utama untuk
menjadi peserta PPRA Lemhannas.
Dampaknya adalah mereka terbiasa
menjadi pemimpin / penguasa alih-alih
anak buah. Mereka terbiasa memerintah
dan mendapatkan kepatuhan dari anak
buah, serta mempunyai ajudan yang
membawakan segala kebutuhannya.
Contoh perilaku yang agak menggelikan
adalah menyuruh OB (office boy) untuk
membawakan baju jasnya sementara tangannya sendiri kosong. Sebetulnya, bila
individu itu membawa sendiri jasnya,
maka wibawa kepemimpinannya tidak
akan berkurang. Ia justru dihormati oleh
lingkungan sosialnya.
Bila peserta dan alumni PPRA/
PPSA Lemhannas mampu memenuhi 5
syarat tersebut di atas, maka jalan menuju pemimpin nasional bahkan pemimpin global akan menjadi lebih mudah.
Pemimpin nasional dan global itu akan
lebih memprioritaskan kepentingan negara / organisasi yang dipimpinnya, bukan
kepentingannya sendiri atau keluarganya.

If you want to find
yourself, lose yourself
in the service of others
- Mahatma Gandhi
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Lemhannas RI
Sosialisasikan Penilaian
Maturitas SPIP
Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, Lemhannas
RI selenggarakan Sosialisasi Penilaian Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kamis (13/12) di
Ruang Pancasila, Gd. Trigatra Lt. 3, Lemhannas RI.

K
Peningkatan efektivitas
penyelenggaraan SPIP dinilai
berdasarkan capaian tingkatan
(leveling) maturitas SPIP yang
setiap tahunnya dilakukan
evaluasi oleh BPKP selaku
pembina penyelenggara SPIP di
lingkungan evaluasi oleh BPKP
selaku pembina penyelenggara
SPIP di lingkungan kementerian/
lembaga atau pemerintah daerah
- Brigjen Pol Imanuel Larossa
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egiatan sosialisasi yang
dibuka oleh Inspektur
Lemhannas RI Brigjen Pol
Imanuel Larossa, diikuti
oleh para pejabat struktural eselon II, III dan IV yang
mewakili masing-masing
unit kerja di lingkungan Lemhannas RI.
Kegiatan tersebut, menghadirkan narasumber Kasubdit II Dit PLP BPKP Hankam M Jalu Wredo Aribowo.
Dalam kesempatan tersebut, Larossa menyebutkan bahwa dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, telah mengamankan bahwa
menteri/pimpinan lembaga dan bupati/
walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lembaga
masing-masing. “Peningkatan efektivitas
penyelenggaraan SPIP dinilai berdasarkan capaian tingkatan (leveling) maturitas SPIP yang setiap tahunnya dilakukan
evaluasi oleh BPKP selaku pembina penyelenggara SPIP di lingkungan evaluasi
oleh BPKP selaku pembina penyelenggara SPIP di lingkungan kementerian/
lembaga atau pemerintah daerah,” kata
Larossa.
Dalam sambutannya, Imanuel
Larossa menyampaikan penilaian maturitas sangat penting karena merupakan wujud dari efektivitas dan efisiensi
sebuah instansi pemerintah. Diungkapkan pula bahwa Presiden Joko Widodo
pernah memberikan instruksi agar seluruh kementerian / lembaga dan instansi
pemerintah dapat mencapai maturitas
SPIP pada level 3. Lemhannas RI sendiri saat ini Maturitas SPIP telah mencapai
kategori terdefinisi atau level 3. Namun
Imanuel Larossa mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri atas capaiannya

tersebut.
Inspektorat Lemhannas RI berperan sebagai koordinator Satgas SPIP
merasa perlu menyelenggarakan sosialisasi penilaian maturitas SPIP pada level
tiga dan sosialisasi penggunaan aplikasi
SPIP yang terdapat pada website BPKP
yang diikuti oleh semua perwakilan
unit kerja di lingkungan Lemhannas
RI. Berdasarkan laporan BPKP Nomor
LSPIP-191/D2010/2017 tanggal 27
Desember 2017 perihal Evaluasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di
Lemhanna RI tahun 2017 menunjukkan
bahwa Lemhannas RI berada pada level
“Terdefinisi” atau level tiga dari enam
level maturitas SPIP, dan perlu saya
sampaikan bahwa pada bulan November 2018, BPKP telah melaksanakan
bimbingan teknis penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait penggunaan aplikasi SPIP pada website BPKP di
Lemhannas RI.
Hal lain yang disampaikan oleh
Larossa dalam kesempatan tersebut
adalah setiap unit kerja di lingkungan
Lemhannas RI di samping harus mampu
meningkatkan penyelenggaraan maturitas SPIP, juga harus mampu menangani
dan mengendalikan pelaksanaan gratifikasi, benturan kepentingan, pengaduan
masyarakat, dan whistle blowing system di unitnya masing-masing. “Guna
menjamin terlaksananya peningkatan
penilaian maturitas SPIP Lemhannas
RI, saya mengharapkan kepada seluruh
anggota unit kerja di lingkungan Lemhannas RI untuk saling meningkatkan
kerjasama dan koordinasi secara baik,”
kata Larossa di hadapan para peserta.

GALLERY

Kunjungan Mahasiswa UPY ke Lemhannas
Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melakukan
kunjungan ke Lemhannas RI pada Selasa (6/10). Dalam
kunjungan tersebut, para mahasiswa mendapatkan materi
mengenai Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional yang
disampaikan oleh Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri
Lemhannas RI Kisnu Haryo, S.H., M.A../9).

Pembekalan Alumni PPRA LVII dan
Peserta PPRA LVIII oleh Jusuf Kalla
Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Jusuf Kalla
memberikan pembekalan kepada Alumni PPRA (Program
Pendidikan Reguler Angkatan) LVII dan Peserta PPRA LVIII
yang bertempat di Istana Wakil Presiden pada Kamis (25/10).

Pembukaan Tar Istri/Suami
Peserta PPRA LVIII

Courtesy Call Dubes RI untuk Yordania ke
Lemhannas RI

Pembukaan Penataran bagi para Istri/Suami peserta
Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA ) LVIII
yang diselenggarakan selama enam hari sejak tanggal 19
Oktober dan berakhir pada tanggal 26 Oktober 2018 di
Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI (19/10).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania, Andy Rachmianto
bersama Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat
kunjungannya ke Lemhannas RI di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas
RI (17/10).
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Pembekalan
Gubernur
Lemhannas RI
kepada Peserta
Taplai INI
Peserta Pemantapan
Nilai-Nilai Kebangsaan
bagi Ikatan Notaris
Indonesia (INI) menerima
pembekalan dari Gubernur
Lemhannas RI Letjen
TNI (Purn) Agus Widjojo
di Ruang NKRI, Gedung
Trigatra, Lantai III,
Lemhannas RI, Selasa
(4/11).

Pelantikan Pejabat
Eselon II, III, dan IV oleh
Wakil Gubernur Lemhannas RI
Sejumlah Pejabat eselon II, III, dan IV di
lingkungan Lemhannas RI dilantik oleh Wakil
Gubernur Lemhannas RI marsdya TNI Bagus
Puruhito mewakili Gubernur Lemhannas RI di
Ruang Nusantara, Gedung Trigatra, Lemhannas
RI, Selasa (11/12).
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Penyerahan Buku Gubernur
Lemhannas RI kepada Kepala
Perpustakaan Nasional RI
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
menyerahkan beberapa buku karyanya sendiri kepada
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif
Bando, di Ruang Fasilitas Layanan Perpustakaan
Nasional, Gd. Perpustakaan Nasional Lt 24, Jalan Medan
Merdeka Selatan No 11, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).

Kunjungan EEAS dan
Dubes Uni Eropa ke
Lemhannas RI
Wakil Sekjen Urusan Politik
European External Action Service
(EEAS) Uni Eropa Jean-Christophe
Belliard bersama para delegasi
EEAS serta Duta Besar Uni Eropa
untuk Indonesia Vincent Guerrend
melakukan kunjungan ke Lemhannas
RI. Kunjungan diterima langsung
oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen
TNI (Purn) Agus Widjojo di Gedung
Trigatra, Lemhannas RI pada Rabu
(28/11).

Silaturahim Veteran
dengan Gubernur
Lemhannas RI
Veteran Pejuang Kemerdekaan
Republik Indonesia (Veteran PKRI)
melakukan silaturahim dengan
Gubernur Lemhannas RI, Letjen
TNI (Purn) Agus Widjojo antara
lain mendiskusikan tantangan
yang dihadapi oleh generasi
penerus bangsa sebagai upaya
mempertahankan kemerdekaan
bangsa bertempat di Ruang
Tamu Gubernur, Gedung Trigatra,
Lemhannas RI, Rabu (12/12).
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