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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 
perkenan-Nya Majalah Swantara Edisi ke-29 bulan Juni 2019, 
kembali hadir di tengah-tengah para pembaca.

Menyambut HUT ke-54 Lemhannas RI pada edisi ke-29 
ini, redaksi mengajak pembaca sekalian untuk memanfaatkan 
momentum ini sebagai momentum untuk menambah rasa cinta 
terhadap institusi serta terus menularkan semangat dalam berkarya 
sepenuh hati. 

Dalam edisi ini, akan diulas beberapa tokoh penting yang 
berkunjung ke Lemhannas RI untuk berbagi ilmu seperti Tri 
Rismaharini yang memberikan ceramah kepada peserta PPRA 
59 mengenai kinerja Pemerintah Kota Surabaya, kemudian Luhut 
Binsar Panjaitan yang memberikan kuliah umum kepada seluruh 
anggota Lemhannas RI mengenai Trade War dan keberhasilan 
Indonesia, serta Retno Marsudi yang juga memberikan kuliah 
umum kepada peserta PPRA 59 mengenai kebijakan politik luar 
negeri bebas aktif dalam menghadapi isu-isu global. 

Selain itu, terdapat diskusi antara Lemhannas RI dengan 
kemitraan tentang Reformasi TNI yang diharapkan dapat 
mencapai kesepahaman bersama untuk terus memajukan 
demokrasi Indonesia. Redaksi juga mengulas peluang kerjasama 
antara Lemhannas RI dengan Akademi Militer Staf Umum 
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia yang dibuka oleh duta besar 
Rusia Untuk Indonesia.

Tak lupa kami ulas mengenai rangkaian kegiatan dalam 
rangka menyambut ulang tahun Lemhannas RI yang ke 54 
diantaranya Lemhannas RI mengadakan kegiatan donor darah, 
kunjungan sosial oleh Perista, serta orasi ilmiah oleh Prof. Dr. Ir 
Dadan Umar Daihani D.E.A  yang bertajuk ‘Memelihara Nilai-
nilai Kebangsaan di Era Kekinian”. Kemudian sebagai acara 
puncak Lemhannas RI mengadakan upacara menyambut HUT 
Ke-54 dan Hari Kebangkitan Nasional. 

Meski telah melakukan yang terbaik, akan tetapi redaksi 
menyadari bahwa tiada daging 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 29 kali ini. Semoga, Majalah Swantara 
tetap berkesan di hati para pembaca. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Sejahtera
Om Shanti Shanti Om
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M
omentum HUT ke 54 Lemhannas RI menjadi salah 
satu topik yang diangkat pada Majalah Swantara 
edisi ke-29 Juni 2019 ini. Lemhannas RI 
mengadakan serangkaian kegiatan yang diharapkan 
mampu menjadi perekat silaturahmi bagi setiap 

anggota serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan bangkitnya 
kesadaran dalam berbangsa. Peringatan HUT yang bertepatan 
dengan Hari Kebangkitan Nasional mencerminkan bahwa jiwa 
dan semangat perjuangan yang mendasari Lemhannas RI adalah 
semangat kebangkitan Nasional yang menjadi pedoman dalam 
melaksanakan berbagai tugas dan pengabdian di Lemhannas RI.

Tema yang diangkat pada HUT ke 54 Lemhannas RI 
adalah “kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika pasca Pesta 
Demokrasi tahun 2019” adalah upaya menyerukan kembali 
semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi dinamika 
politik dalam pesta demokrasi yang baru saja digelar. Momentum  
ini diharapkan menjadi benang perajut kebersamaan setelah 
sebelumnya berbeda pandangan yang tajam dalam kontestasi 
politik. Perbedaan dan kemajemukan itu adalah bagian dari 
bangsa Indonesia sendiri, tidak akan pernah terlepas dari 
keduanya, hal ini menjadi tantangan untuk bahu membahu 
memulihkan persatuan dan kesatuan yang sempat terpecah 
belah. Selanjutnya, Majalah Swantara juga mengulas kegiatan 
diskusi mengenai fenomena isu post-truth yang saat ini sedang 
banyak terjadi dalam kaitannya dengan pesta demokrasi.

Dalam mewujudkan peran serta fungsinya, Lemhannas 
RI secara berkelanjutan menyusun berbagai program kegiatan 
antara lain seperti menyiapkan dan memantapkan kader-
kader pimpinan nasional, menghasilkan rekomendasi kajian-
kajian isu strategis, baik nasional maupun internasional, serta 
memantapkan nilai-nilai kebangsaan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, kami berharap Majalah Swantara edisi ke-
29 yang diterbitkan pada Juni 2019 ini dapat menjadi referensi 
bagi para pembaca dalam merespon kondisi perkembangan 
politik nasional maupun internasional.

Gubernur Lemhannas RI

Salam Ketahanan Nasional 
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Tri Rismaharini 
Berbagi Ilmu di PPRA 59

SEPUTAR KITA

R
isma dengan gayanya yang serius dan 
santai memaparkan kinerja pemerintahan 
kota (pemkot) Surabaya selama di bawah 
kepemimpinannya, terutama masalah 
penutupan lokalisasi Gang Dolly yang 
menjadi isu nasional dan Surabaya yang 
sukses dengan pelaksanaan smart city. 

Risma memapakarkan bahwa Surabaya 
Smart City terbagi dalam enam 
parameter yakni smart people, 
smart living, 

smart goverment, smart economy, smart mobility, dan 
smart environment.

Gang Dolly merupakan lokasi prostitusi terbesar di Asia 
Tenggara ini terletak di permukiman Kelurahan Putat Jaya, 
Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Wali 
Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengenang perjuangannya 
menutup sendiri kompleks pelacuran itu. Risma menceritakan, 

Surabaya memang terkenal dengan lokalisasi prostitusi Dolly, 
tetapi sebenarnya kota Pahlawan ini sebenarnya memiliki 

enam lokalisasi serupa seperti di Dupak Bangunsari, 
Tambak Asri, Klakah Rejo, Sememi, Jarak, dan 

Dolly.  
“Dampak terbesar terjadi pada anak-anak. 

Sekali lagi saya tidak berbicara moral tapi ini 
berpengaruh ke anak-anak ini,” kata Tri Risma. 
Atas hal tersebut, Risma kemudian membulatkan 
tekad ingin menutup kompleks prostitusi di 
wilayahnya selamanya. Akhirnya perempuan 

berhijab ini menggandeng tentara nasional 
Indonesia (TNI)/kepolisian, hingga Danrem untuk 

menutup tempat itu karena sempat terjadi penolakan. 
Ia juga menyebut mantan satpam atau preman Dolly 
ditawari beralih profesi menjadi linmas, atau sopir 

mobil ambulans, atau jenazah. Kemudian anak-
anak yang tinggal di eks lokalisasi bisa 

langsung masuk sekolah negeri tanpa 
seleksi apapun.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini, berkesempatan menjadi penceramah di hadapan peserta 
PPRA 59 Lemhannas RI, Senin (26/03), di Ruang NKRI Gedung Pancagatra Lt.3. 

“
Dampak terbesar terjadi 
pada anak-anak. Sekali 

lagi saya tidak berbicara 
moral tapi ini berpengaruh 

ke anak-anak ini
- Tri Risma -
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Untuk mengatasi hal tersebut, 
kemudian Risma juga buatkan sentra 
pedagang kaki lima (PKL) hingga taman 
di bekas lokalisasi dan diajari membatik 
oleh perusahaan hingga sukarelawan. 
“Warga eks-Dolly kemudian membuat 
sandal hotel, batik, tempe, telur asin, 
sepatu, hingga sablon,” katanya.

Menurut Risma, penutupan 
lokalisasi Gang Dolly bukanlah perkara 
yang mudah. Seperti yang diketahui 
bersama, banyak sekali penentangan dan 
bahkan ancaman bom yang ditujukan 
kepada walikota Surabaya. “Kerusakan 
anak-anak (di dolly) jauh lebih bahaya 
daripada apapun. Resiko harus saya 
ambil, meski saya mati,” ungkap Risma 
kepada peserta PPRA 59.

Untuk menangani anak-anak eks 

lokalisasi, Risma juga telah membuat 
sebuah program komprehensif. Anak-
anak tersebut disekolahkan gratis di 
SD negeri manapun. Mereka juga 
mendapatkan bimbingan konseling yang 
dibantu psikolog dan psikiater secara 
rutin. “Agar konseling ini tepat sasaran, 
dilakukan screening, yang kondisi parah, 
dipisahkan dan diminta ke shelter. Yang 
lainnya yang tidak parah dipantau, 
dibangunkan lapangan, taman bermain. 
Ada relawan yang memantau,” jelas 
Risma.

Terkait dengan smart city yang 
dicanangkan oleh pemkot Surabaya, 
Risma membagikan tips bahwa semua 
software yang digunakan bukanlah 
buatan pihak luar, melainkan buatan ASN 
sehingga menekan biaya yang lumayan 

banyak. “Semua software buatan dari 
ASN, tidak ada satupun kami beli. Kalau 
membeli, pertama tidak punya duit. 
Kalau beli, source program-nya biasanya 
tidak bisa dikembangkan. Harus manggil 
orang atau bayar lagi kalau beli. Anggaran 
darimana. Itulah alasannya menjadi 
murah, semua dikerjakan sendiri,” 
tambahnya.

Risma juga mengungkapkan karena 
strateginya ini, kini Surabaya mempunyai 
sistem CCTV (Closed Circuit Television) 
di sejumlah tempat yang dilengkapi 
dengan e-tilang, face recognition, hingga 
voice atau pengeras suara yang langsung 
terhubung dengan ruang kendali Surabaya 
Intellegent Transport System (SITS). 
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Pengurus anggota koperasi primer Lemhannas RI menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi 
Primer Lemhannas RI ke-28 Tahun Buku 2018 di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI (27/3). 

“Hasil jasa penjualan barang 
sekunder mengalami penurunan 
dari tahun sebelumnya dari 27 

persen turun menjadi 15 persen
- Priya Jakarsih -

Rapat Anggota Tahunan 
Koperasi Primer Lemhannas RI

SEPUTAR KITA

K
egiatan tersebut dihadiri 
juga oleh segenap anggota 
koperasi. Acara diawali oleh 
arahan Kepala Biro Umum 
Settama Lemhannas RI, 
Brigjen Pol Drs. Triyono Ba-
suki Pujono, M.Si., kemu-

dian  dilanjutkan laporan ketua Koperasi 
Primer Lemhannas RI, Priya Jakarsih, 
S.E., M.Sc.,. Dalam kesempatan terse-
but, Priya Jakarsih memaparkan men-
genai keanggotaan koperasi serta laba 
bersih yang dicapai pada tahun 2018 
lalu. 

“Bila dibandingkan Sisa Hasil Us-
aha (SHU) Tahun 2017 sebesar Rp. 
2.862.721.431 maka SHU  Tahun 
2018 turun sebesar Rp.668.793.160,- 
penurunan tersebut dari hasil penerimaan 
jasa rekanan, akibat revisi karena ang-
garan belanja barang untuk ATK, snack 
makan, dan lain-lain yang dikelola oleh 
koperasi primer lembaga menurun, jasa 
Gedung Dwiwarna, serta dari hasil jasa 
penjualan barang sekunder mengalami 
penurunan dari tahun sebelumnya dari 
27 persen turun menjadi 15 persen,” 
kata Priya Jakarsih. Acara dilanjutkan 

dengan sosialisasi asuransi dan peruma-
han, serta pembagian door prize kepada 
para peserta. 

Secara umum, kesimpulan dan saran 
yang disampaikan oleh ketua adalah per-
tama kegiatan administrasi secara umum 
telah dapat dilaksanakan sesuai petunjuk 
dan peraturan yang berlaku di kopera-
si, kedua pendistribusian barang-barang 
sekunder relatif cukup banyak, dan ketiga 
melaksanakan kerjasama  dengan pihak 
lain untuk meningkatkan pendapatan 
koperasi primer lembaga dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan anggota dan 
keluarganya. 
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P
eringatan Isra Mi’raj 
tersebut dihadiri oleh 
seluruh jajaran Lemhannas 
RI dan dibuka oleh Deputi 
Bidang Pendidikan Tingkat 
Nasional Lemhannas RI 
Mayjen TNI Karsiyanto yang 

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

Karsiyanto dalam membacakan 
sambutan Gubernur Lemhannas RI 
menyampaikan bahwa Isra Miraj 
merupakan peristiwa penting bagi umat 
islam karena pada peristiwa tersebut, 
umat Islam melalui Nabi Muhammad 
SAW mendapat perintah oleh Allah SWT 
untuk menunaikan salat lima waktu.

Tema “Meneguhkan Semangat 
Moderasi Beragama dalam Kebangsaan” 
yang diangkat peringatan Isra Mi’raj 
hari ini, jelas Karsiyanto, dirasa sangat 
penting karena mengandung makna 
untuk menjadikan persitiwa Isra Mi’raj 
sebagai hikmah dalam kehidupan 
manusia sebagai mahluk dengan 
pencipta-Nya serta juga dalam kehidupan 
bermasyarakat.

Sementara itu, Ustad Wijayanto yang 
hadir sebagai penceramah mengatakan 
bahwa acara Peringatan Isra Mi’raj 
bukanlah Bid’ah karena merupakan 
tempat untuk menjalin silaturahmi dan 
juga menjadi sarana untuk berdakwah. 
“Acara ini merupakan silaturahmi yang 
sangat luar biasa, dan ada taklim nya 
juga,” ucapnya.

Selain itu, Ustad Wijayanto 
menyampaikan bahwa peringatan Isra 
Mi’raj ini juga dimaksudkan untuk terus 
mengingat Tuhan agar hidup menjadi 
berkah. Keberkahan, jelas Ustad 
Wijayanto, akan memberikan ketenangan 
dalam kehidupan berkeluarga, sosial, dan 
juga kehidupan berbangsa. “Ketenangan 
Itulah yang disebut keberkahan. Isra dan 

Mi’raj mengundang keberkahan. Salah 
satu keberkahan dari Mi’raj itu adalah 
ketika orang mengerjakan salat,” katanya.

Ustad Wijayanto menambahkan 
bahwa Isra dan Mi’raj tidak dapat 
dipisahkan. Isra, jelas Ustad Wijayanto, 
merupakan perjalanan mendatar 
sedangkan Mi’raj merupakan perjalanan 
vertikal. “Isra merupakan perjalanan 
mendatar sedangkan Mi’raj merupakan 
perjalanan vertikal. Habluminanas dan 
Habluminallah,” terangnya.

Mi’raj, lanjut Ustad Wijayanto, tidak 
diterima jika Isra belum dilaksanakan. 
“Mi’raj tidak diterima jika Isra belum 
dilaksanakan. Seperti orang yang salat 
tapi salatnya tidak diterima karena belum 
melaksanakan zakat,” sambungnya.

Bertempat di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI mengadakan Peringatan Isra Mi’raj 
dengan menghadirkan Ustad Wijayanto sebagai Penceramah, pada Senin (15/4). 

Peringatan Isra Mi'raj di 
Lemhannas RI

“
Ketenangan Itulah yang disebut 

keberkahan. Isra dan Mi’raj 
mengundang keberkahan. 

Salah satu keberkahan dari 
Mi’raj itu adalah ketika orang 

mengerjakan salat
- Ustad Wijayanto-

SEPUTAR KITA
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S
elain Kemitraan, hadir 
pula perwakilan organisasi 
masyarakat sipil lainnya 
antara lain Amnesti 
International dan Imparsial. 
Diskusi ini diharapkan dapat 
mencapai kesepahaman 

bersama untuk terus memajukan 
demokrasi Indonesia.  

Forum diskusi yang berlabel 
intellectual exercise menjadikan Letjen 
TNI (Purn) Agus Widjojo didapuk sebagai 
pembicara utama yang menjelaskan 
secara komprehensif tentang sejarah TNI 
dan Reformasi TNI.

Keinginan dari masyarakat sipil yang 
ingin memahami masalah dan tantangan 
reformasi TNI menjadi alasan mengapa 
diskusi tersebut dilakukan seperti 
yang diungkap oleh Direktur Eksekutif 
Kemitraan, Monica Tanuhandaru 

“Lembaga kemitraan selama ini 
membantu pemerintah dalam proses 

demokratisasi di Indonesia. Masyarakat 
sipil tidak bisa memutuskan masalah ini 
secara independen. Apa yang menjadi 
kekhawatiran rekan-rekan TNI juga 
menjadi kekhawatiran kami untuk dicari 
solusi bersama,” jelas Monica.

 “Kita ingin ruang demokrasi 
dipertahankan dan ruang demokrasi 
dijaga. Kemitraan juga mengundang 
teman-teman dari masyarakat sipil yang 
punya concern sama melihat Indonesia, 
dan TNI sebagai bagian dari Indonesia.” 
terang Monica.

Sementara itu, sebagai pembicara, 
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI 
(Purn) Agus Widjojo menjelaskan tentang 
Reformasi TNI (dari tentara pejuang 
kemerdekaan menuju tentara profesional 
dibawah kontrol demokrasi). 

“TNI lahir dari tentara pejuang 
kemerdekaan. Dari sejak kelahiran, 
sudah bersinggungan dengan politik. 
Perkembangan tersebut sesuai dengan 

Lemhannas RI bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan 
bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau dikenal dengan Kemitraan 
melakukan diskusi tentang reformasi TNI pada Kamis (28/3), di Ruang 
Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI. 

Lemhannas RI dan Kemitraan 
Diskusi tentang Reformasi TNI

SEPUTAR KITA



Swantara | EDISI 29/JUNI 2019 | 11

UUD Negara Republik Indonesia 1945 
dan konteks sistem politik nasional pada 
waktu itu.” ungkap Agus.

Agus menambahkan, “Perubahan 
pemerintahan pada Orde Baru dengan 
menarik kekuatan militer menjadi 
kekuatan politik ini menjadi tidak sesuai 
dengan UUD Negara Republik Indonesia 
1945. Kemudian dengan dipilihnya 
demokrasi sebagai sistem politik tahun 
1998, TNI melakukan reformasi peran 
dan kewenangannya yang berbeda 
dengan periode sebelumnya.”

Sesaat era reformasi dimulai pada 
tahun 1998, TNI juga memiliki paradigma 
baru. Paradigma yang didengungkan 
pada tanggal 5 Oktober 1999, 
bertepatan pada HUT TNI. Beberapa 
paradigma baru tersebut lebih kepada 
peran sosial politik TNI antaranya adalah 
merubah pelaksanaan tugas tidak selalu 
memimpin dari depan tetapi dari posisi 
mempengaruhi guna pencapaian tugas 
pokok, merubah dari cara mempengaruhi 
langsung menjadi mempengaruhi tidak 
langsung dalam political dan role sharing 

(moderasi peran sospol ABRI, masih di 
bawah doktrin dwifungsi)

Selang dua tahun berikutnya, 
bertepatan pula pada HUT TNI (5 
Oktober 2001), paradigma baru TNI juga 
meluas, antaranya tugas TNI selalu dalam 
kerangka tugas negara, dalam masa 
transisi bermakna pemberdayaan institusi 
fungsional, berdasarkan kehendak rakyat, 
bersama komponen bangsa lainnya, 
sebagai bagian dari sistem nasional, 
berdasarkan tatanan konstitusional (TNI 
meninggalkan doktrin dwifungsi, untuk 
memusatkan perhatian pada peran 
pertahanan nasional)

Terkait itu, Agus mengungkapkan 
telah ada beberapa langkah reformasi 
yang dilakukan yaitu, penanggalan 
doktrin dwifungsi TNI, pemisahan Polri 
dari TNI, Perubahan Undang-Undang RI 
No 20/1982 tentang Pokok-Pokok Sistem 
Pertahanan Keamanan Negara menjadi 
Undang-Undang RI No 3/2002 tentang 
Pertahanan Negara dan perubahan 
Departemen Pertahanan dan Keamanan 
menjadi Departemen Pertahanan yang 
dipisahkan dari Mabes TNI.

Secara esensial, proses reformasi TNI 
adalah mentransformasi TNI dari tentara 
pejuang kemerdekaan menuju kultur 
dan profesionalisme dari sebuah militer 
profesional yang diberi mandat dengan 
misi pertahanan nasional dibawah kontrol 
demokratis.

Tantangan reformasi TNI, menurut 
Agus, adanya keraguan di masa transisi 

Pada hakikatnya 
reformasi TNI merupakan 
pemurnian kembali peran 

dan kewenangan TNI sesuai 
dengan amanat konstitusi 

UUD Negara Republik 
Indonesia 1945

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

“

demokrasi saat itu akan menjadikan 
proses reformasi TNI tidak akan sejalan. 
“Ambivalensi dan kebingungan pada 
masa transisi demokrasi akan menjadikan 
proses reformasi TNI bukan sebuah 
proses yang linear dan jelas,” kata Agus.

Agus menilai proses reformasi TNI 
tersebut juga bergantung pada kesiapan 
dari institusi pengganti yang menjalankan 
fungsi non-militer TNI yang lama, 
kepercayaan diri elit politik nasional 
untuk tidak mengajak ataupun membujuk 
TNI untuk kembali masuk politik, 
kefektifan fungsi kontrol demokrasi oleh 
parlemen dan masyarakat, kefektifan 
kebijakan yang dijalankan oleh otoritas 
politik untuk menuntaskan reformasi 
TNI dan kefektifan kebijakan komando 
TNI untuk mengembangkan budaya dan 
profesionalisme TNI di peran barunya.

Diakhir penjelasannya, Agus 
menyimpulkan pada hakikatnya reformasi 
TNI merupakan pemurnian kembali peran 
dan kewenangan TNI sesuai dengan 
amanat konstitusi UUD Negara Republik 
Indonesia 1945. 

“Reformasi TNI berlangsung 
bersamaan dengan masa transisi 
demokrasi bangsa, sekaligus penyesuaian 
kultur paternalistik ke bentuk kultur 
perseorangan yang bertanggungjawab. 
Oleh karena itu reformasi TNI tidak 
berjalan linear tapi bertahap sesuai 
dengan tingkat pemahaman masyarakat. 
Pendidikan menjadi faktor kunci untuk 
melewati masa transisi,” tandas Agus.
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Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan kuliah umum 
kepada Peserta PPRA 59, PPSA 22, dan seluruh anggota Lemhannas RI pada Kamis (11/4) di Auditorium Gadjah 
Mada, Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Kuliah Umum 
Luhut Binsar Pandjaitan: 

Trade War dan Keberhasilan Indonesia

R
ivalitas antara Amerika 
Serikat dengan Tiongkok 
yang menyebabkan 
ketidakstabilan dalam 
ekonomi dunia menjadi 
hal yang diangkat Luhut 
mengawali paparannya. 

Luhut menyampaikan bahwa berdasarkan 
data IMF, pertumbuhan ekonomi dunia 
akan mengalami penurunan hingga 3,7 
persen dan hal tersebut tidak dapat 
dipisahkan dari keadaan ekonomi 
Indonesia.

Tiongkok, dalam 18 tahun terakhir, 
mengalami peningkatan dalam bidang 
ekonomi yang sangat signifikan. Luhut 
menyebutkan bahwa anggaran belanja 
Tiongkok terus meningkat hingga sekitar 
118 persen. Tiongkok kini juga terus 
mulai menguasai bidang teknologi 
dengan meluncurkan 5G

Disisi lain, jelas Luhut, Indonesia 
juga mengalami pertumbuhan ekonomi 
hingga mencapai peringkat 15 besar 
berdasarkan data yang dilansir IMF. 
Menurut Luhut, meskipun di tengah 
ketidakstabilan ekonomi tersebut, 
dunia tetap melihat Indonesia sebagai 
sebuah leader diantara negara-negara 

berkembang.
Luhut juga mengungkap Indonesia, 

berdasar data Standard Chartered, 
Indonesia diprediksi akan menjadi rising 
star di tahun 2030 mendatang. “Hal 
tersebut lebih cepat dari yang kita duga, 
dengan GDP dunia sebesar 10 triliun 
USD dengan asumsi 6 persen dari GDP 
kita,” Jelas Luhut.

Berbicara ekonomi, Tiongkok dan 
Amerika Serikat, tidak lepas isu Trade War 
diantara keduanya. Luhut menilai bahwa 
Trade War identik dengan adanya Trade 
Deficit yaitu keadaan keuangan negara 
dimana angka pertumbuhan impor lebih 
tinggi dari angka pertumbuhan ekspor. 
Namun, Trade War juga terkait dengan 
persaingan di bidang teknologi salah 
satunya bahkan Tiongkok berencana 
untuk meluncurkan internet 6G. “Ada 
dua hal yang membuat perang dagang 
menjadi hal penting yaitu Trade Deficit 
dan juga persaingan teknologi,” jelas 
Luhut. 

Menurut Luhut, Trade War antara 
Tiongkok dan Amerika Serikat itu terjadi 
ketika Amerika Serikat memberikan 
keleluasan kepada Tiongkok untuk 
berkembang dengan harapan keluar dari 

Indonesia adalah sebuah 
negara yang terlalu besar 

untuk memihak pada salah 
satu kubu. Kita cukup 

mandiri untuk jadi negara 
sendiri. Jadi tidak akan 
ada yang bisa mendikte 

Indonesia

“
Jend.TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

SEPUTAR KITA
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hebat karena perkiraan intelijen bahwa 
untuk perang terbuka, 15 atau 20 tahun 
ke depan tidak terjadi di Indonesia. Me-
nurutnya, saat ini tengah melakukan kon-
solidasi ekonomi. 

Meski demikian, lanjut Luhut, 
sebagaimana pernyataan Presiden Joko 
Widodo bahwa Indonesia tidak pernah 
berkiblat ke Amerika Serikat maupun 
Tiongkok. “Kita suatu negara yang terlalu 
besar untuk bisa dibawa ke kiri dan ke 
kanan,” katanya

Ketegasan tersebutlah yang 
membawa sikap Indonesia diantara Trade 
War tersebut adalah netral. “Indonesia 
adalah sebuah negara yang terlalu besar 
untuk memihak pada salah satu kubu. 
Tidak! Kita cukup mandiri untuk jadi 
negara sendiri. Jadi tidak akan ada yang 
bisa mendikte Indonesia,” pungkas Luhut.

Dalam kuliah umum tersebut juga 
menjelaskan berbagai keberhasilan 
Indonesia, dalam hal ini pemerintah dalam 
pembangunan nasional diantaranya 
bidang maritim dan ketahanan ekonomi. 

Di bidang maritim, Luhut 
menyampaikan bahwa Indonesia yang 
70 persen wilayahnya didominasi oleh 
lautan, memiliki ZEE di sekitar Laut 
Natuna. Untuk melindungi ZEE Indonesia 
tersebut, Luhut mengemukakan bahwa 
saat ini sedang dikembangkan pangkalan 

angkatan laut di Natuna Besar. Di 
pangkalan tersebut, nantinya akan 
dipenuhi dengan Kapal nelayan, kapal 
angkatan laut, drone, dan satelit. 

“Pangkalan itu nantinya jadi 
pangkalan terpadu yang sangat hebat. 
Bakamla dan Angkatan Laut akan hadir 
pula disana. kenapa kita bangun seperti 
itu? karena disaat orang juga mengeksplor 
minyak dan gas,” jelas Luhut.

Mengenai Ketahanan Ekonomi, 
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah 
telah berhasil membangun ekonomi 
Indonesia yang ditunjukkan dengan 
adanya pembangunan infrastruktur di 
berbagai wilayah di Indonesia salah 
satunya, Papua. 

Luhut menuturkan bahwa pem-
bangunan infrastruktur di suatu negara 
memiliki peranan yang sangat penting ka-
rena infrastruktur akan mengurangi ting-
ginya biaya. Sejumlah infrastruktur yang 
telah dibangun, lanjut Luhut, adalah ban-
dara, Bendungan, Jalan, transportasi dan 
pembangkit Listrik. Salah satu pemban-
gunan infrastruktur yang baru saja dapat 
dinikmati yaitu MRT. Luhut menilai bah-
wa pembangunan MRT telah dikaji sejak 
tahun 80-an namun baru diselesaikan 
pada tahun 2019.

komunisme. Namun, lanjut dia, Tiongkok 
memanfaatkan itu untuk membangun 
negaranya dengan baik yang pada akhirnya 
secara perekonomian bisa mendekati 
kemajuan yang ada di Amerika Serikat.

Bahkan, menurut Luhut, teknologi 
Tiongkok berkembang begitu cepat karena 
selama ini tidak pernah mengeluarkan 
biaya untuk keperluan perang terbuka, 
seperti halnya yang dilakukan Amerika 
Serikat saat ini.

Seperti yang pernah dilansir repub-
lika.co.id, Luhut mengatakan bahwa In-
donesia tidak mau bikin angkatan perang 
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D
i hadapan para peserta, Retno menjelaskan 
kondisi diplomasi Indonesia saat ini. ”Kita 
melihat bahwa tahun ini merupakan tahun, 
bulan dan minggu sibuk bagi diplomasi 
Indonesia, dengan kata lain mesin diplomasi 
dan politik luar negeri Indonesia terus bergerak 
dan bekerja secara bebas aktif mengedepankan 

prinsip bebas aktif,” kata Retno. 
Retno juga menyampaikan bahwa beberapa pihak 

mempertanyakan masih perlukah politik bebas akitif bagi 
Indonesia, namun bagi kita prinsip politik luar negeri bebas aktif 
itu semakin perlu untuk diadopsi dan dijalankan. 

Sambung Retno, politik bebas aktif dalam konteks dunia saat 
ini adalah bebas untuk memperjuangkan kepentingan nasional 
tanpa harus mengikuti pendapat orang lain. Berbicara mengenai 
kepentingan nasional maka politik luar negeri utamanya adalah 
untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia 
dan untuk perlindungan warga negara Indonesia yang berkerja 
dan tinggal di luar negeri. Diplomasi juga digerakkan untuk 
mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. 

Maksud aktif dalam politik luar negeri bebas aktif, menurut 
Retno adalah berupa kontribusi untuk kawasan dan dunia, 
karena sebagus apapun, sekaya apapun, dan sebesar apapun 
negara jika tidak dapat memberikan kontribusi bagi tetangganya, 
dan bagi dunia maka tidak akan dihormati oleh negara-negara 
lain dan dunia. Hal tersebut diumpamakan Retno, seperti 
kehidupan sosial, saat seseorang diberikan kelebihan rejeki 
sedangkan tetangganya serba kekurangan, namun ia enggan 
membantunya maka tanggapan tetangga akan berbeda seperti 
tidak ada penghormatan, pengakuan dan penghargaan. 

Multilateralisme Terancam
“Mesin diplomasi kita gerakkan agar terus dapat 

berkontribusi, terutama yang terdekat adalah ASEAN karena 
banyak sekali inisiatif yang digerakkan oleh Indonesia tetapi 
tentunya tidak hanya dalam kerangka ASEAN saja tetapi juga 
beyond ASEAN,” jelas Retno. 

Saat ini ada sebuah konsep yang sedang dikembangkan 
Indonesia dan ASEAN beserta mitranya mengenai Indo-
Pasifik. Mesin diplomasi politik luar negeri tersebut menjadi 
lebih menantang karena dunia ini sedang tidak stabil, banyak 
ketidakpastian pada isu multilateralisme. Bahkan saat ini 
beberapa negara berusaha menihilkan multilateralisme dan 
lebih mengedepankan unilateralisme. 

Unilateralisme menjadi kekhawatiran, karena akan 
mengikis multilateralisme yang berakibat tidak akan ada lagi 
persamaan di antara negara-negara dunia karena sesungguhnya 
dalam sistem multilateralisme PBB, negara-negara tersebut 
berkedudukan sama, dihargai dan tidak dibeda-bedakan. 
Dengan semakin terkikisnya multilateralisme dan semakin 
mengedepankan unilateralisme maka yang terjadi adalah dunia 
terancam bahaya dengan the mighty takes all game permainan 
di mana yang kuat yang berkuasa, yang kuat akan mengambil 
semuanya.

Indonesia saat ini tengah duduk sebagai anggota tidak tetap 
dewan keamanan PBB sampai 31 Desember 2020. Indonesia 
bersama dengan beberapa anggota lainnya seperti Perancis, 
Jerman, Afrika Selatan, Korea Selatan, Jepang, Argentina, 
Kanada, Meksiko, Australia, Norwegia dan lainnya membentuk 
alliance for multilateralism. Aliansi ini bersifat open minded 
dan bukanlah kelompok eksklusif, tetapi berkomitmen dan 
bertujuan untuk mengarusutamakan multilateralisme agar 
permainan the all mighty takes all tidak pernah terjadi. 

Kebijakan 
Politik Luar Negeri Bebas Aktif 
Dalam Menghadapi Isu-Isu Global

Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi berikan kuliah mengenai kebijakan 
politik luar negeri dalam menghadapi isu-isu global kepada peserta PPRA 59 pada Kamis 
(11/4) di Ruang NKRI, Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Retno Lestari Priansari Marsudi 
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

SEPUTAR KITA
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Salah satu contoh hasil dari 
sebuah contoh konsep multilateralisme 
adalah WTO yang mengatur masalah 
perdagangan dunia. Akhir-akhir ini 
tindakan beberapa negara justru 
menganulir atau mengurangi prinsip-
prinsip WTO. Jika the all mighty takes all 
games berlangsung maka kemanfaatan 
perdagangan internasional menjadi lebih 
sedikit dirasakan bagi negara-negara 
yang lemah. Kekhawatiran terhadap 
dunia yang semakin tidak menentu 
(uncertainties) dan multilateralisme yang 
terkikis adalah mengenai Palestina. 

Isu multilateralisme di Palestina
Isu yang paling dekat di hati 

masyarakat Indonesia adalah tentang 
terkikisnya multilateralisme di Palestina. 
Isu Palestina sesuai mandat konstitusi 
adalah injustice ketidakadilan yang 
berlangsung cukup lama dan terus-
menerus. Situasi yang tengah di 
hadapi Palestina saat ini adalah sangat 
memprihatinkan dan sulit, karena 
satu persatu dari international agreed 
parameters atau lebih dikenal dengan 
parameter internasional yang telah 
disepakati sebelumnya diabaikan, 
sehingga dampaknya berimbas pada 
masa depan kemerdekaan Palestina.

Two state solution yang menjadi 
harapan dunia dalam menyelesaikan 
perselisihan Israel-Palestina, kini 
menjadi tanda tanya besar. Hal tersebut 
diakibatkan munculnya beberapa 
kejadian akhir-akhir ini mengenai 
kehadiran beberapa pihak internasional di 
Herbew yang telah disepakati, yang tiba-
tiba mandatnya dihentikan oleh Israel. 
Selain itu, ada pula pajak yang diambil 
pihak Israel atas nama Palestina yang 
tidak kunjung dikembalikan. Jumlahnya 
lumayan signifikan sebesar138 juta per 
bulan, ini artinya bahwa kebebasan ruang 
hidup untuk negara Palestina menjadi 
semakin sempit.

Amerika Serikat pun juga menihilkan 
bantuan yang biasa diberikan kepada 
UNRWA (The United Nations Relief 
and Works Agency) UN Agency yang 
bertanggung jawab terhadap para 
pengungsi Palestina. Bahkan tahun lalu 
uang yang kontribusinya dihentikan 
sejumlah 364 juta USD, sehingga 
mengakibatkan adanya gap keuangan. 
Gap yang terjadi tersebut harus di tutup 
oleh sejumlah negara lain termasuk 
Indonesia. 

Terkait isu masalah Palestina, Retno 
menghadiri UN Forum on Palestine 
di New York sebagai keynote speaker. 
Retno menyampaikan bahwa Indonesia 
menginginkan agar Internationally Agreed 
Parameter harus dihormati, agar tidak ada 
alternatif lain selain two states solution. 
Kita melakukan appeal kepada negara-
negara yang berencana memindahkan 
kedutaanbesarnya ke Yerusalam untuk 
tidak melakukan hal tersebut. Dari contoh 
tersebut dapat dipahami bagaimana 
politik luar negeri Indonesia diarahkan 

Mesin diplomasi kita gerakkan 
agar terus dapat berkontribusi, 
terutama yang terdekat adalah 

ASEAN karena banyak sekali 
inisiatif yang digerakkan oleh 

Indonesia
Retno Lestari Priansari Marsudi 

Menteri Luar Negeri RI

“
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untuk dapat memberikan kontribusi bagi 
Palestina. 

Indonesia sendiri, telah berkontribusi 
dalam pembangunan desalinasi air di area 
Gaza agar dapat ditinggali lagi, karena air 
merupakan faktor yang sangat penting. 
Selain itu Indonesia juga memberikan 
bantuan berupa obat-obatan dan 
pelatihan bagi kaum perempuan Palestina 
yang tinggal di camp pengungsian 
di Jordania. Indonesia berusaha 
memberikan kontribusi semaksimal 
mungkin dan untuk menggalang sebuah 
dukungan kolektif dunia dalam membantu 
perjuangan bangsa Palestina. 

 “Saat ini kita mendengar adanya 
peace plan dari Amerika Serikat, tapi 
hingga saat ini belum diketahui akan 
mengarah ke mana. Hal tersebut telah 
dibicarakan dengan duta besar Polandia 
yang tengah berada di Dewan Keamanan 

PBB dan akan terus membawa isu 
Palestina meskipun disadari bahwa 
jalan yang dihadapi cukup terjal. Bagi 
Indonesia tidak ada pilihan lain untuk 
tetap terus mencoba berkontribusi,” ucap 
Retno. 

Selama Indonesia menjadi presiden 
dewan keamanan PBB pada bulan Mei 
lalu, telah mengokohkan ekosistem 
perdamaian dunia melalui kehadiran 
peace keeping operation (PKO) karena 
Indonesia merupakan salah satu 
kontributor terbesar dunia untuk PKO dan 
meningkatkan PKO Indonesia perempuan. 
Sejauh ini, Indonesia telah memecahkan 
rekor sebanyak 3 persen yaitu telah 
mencapai 100 lebih dari tiga ribuan PKO 
yang diberangkatkan. Hal ini menjadi 
prestasi dunia bagi partisipasi perempuan 
dalam peace keeping operation. 

Retno menjelaskan bahwa partisipasi 

perempuan dalam peace keeping 
operation sangat penting karena dalam 
setiap peperangan yang menjadi korban 
utama adalah perempuan dan anak-anak. 
Oleh karena itu berdasarkan sisi politik 
luar negeri kita banyak sekali berbumbu 
women empowerment. “It’s not because 
I’m a woman but I think that is very 
important for all of us to mainstream 
the gender policy. Indonesia had women 
peace security do regional training for 
twelve countries; 10 ASEAN countries 
plus Timor Leste and PNG for female 
negotiator and mediator,” seru Retno. 

Para diplomat perempuan Indonesia 
pun siap menjadi negosiator dan mediator, 
yang intinya akan me-link dengan negara 
kawasan lain untuk berbicara mengenai 
konflik dan peace talk. Dengan demikian 
akan ada sebuah tempat bagi perempuan 
sebagai negosiator dan mediator dalam 
memaksimalkan peran Indonesia. 
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Isu Rohingya
Kontribusi dunia salama ini bertujuan 

agar Myanmar dapat mengelola Rohingya, 
sehingga repatriasi dapat segera dilakukan. 
Bulan November 2018 para Menteri luar 
negeri bertemu, Indonesia menyampaikan 
usulan agar ASEAN dapat berkontribusi lebih 
dalam penyelesaian isu Rohingya. AHA Centre 
dan ASEAN Secretariat dapat berkontribusi 
lebih di Rohingya untuk membantu Myanmar 
mempersiapkan repatriasi dari Bangladesh ke 
Rohingya. Retno menyampaikan bahwa team 
dari ASEAN telah diterjunkan pada 4-15 Maret 
dan kembali dengan assesmentnya dan kita 
telah berusaha mengisi kekurangan hal-hal 
yang masih kosong mengenai capacity building 
dan lain sebagainya sambil mempersiapkan 
deployment dari tim ASEAN yang komprehensif. 
Tim tersebut baru akan dapat diterjunkan 
pada saat repatriasi dapat dilakukan. Kondisi 
di lapangan adalah berbicara dengan banyak 
pihak dalam membantu confident building dan 
membantu trust bagi semua pihak. Meskipun 
PR dan prosesnya masih lama namun Indonesia 
tidak akan pernah menyerah dan berhenti 
berkontribusi sampai repatriasi yang aman, 
nyaman dan bermartabat dapat terwujud. 

Dengan demikian, meksi dunia penuh 
dengan ketidakpastian tetapi politik luar negeri 
Indonesia tetap bermartabat tegak berdiri 
mementingkan kepentingan nasional dan 
berusaha untuk berkontribusi bagi bangsa dan 
perdamaian dunia. “Kita banyak mendapatkan 
apresiasi dunia karena Indonesia berkontribusi 
aktif dalam politik luar negeri. Mesikipun kita 
tidak mengejarnya, kita tetap mengedepankan 
kontribusi dalam menjalankan politik luar negeri. 
Kita tidak menggunakan megaphone diplomacy 
tetapi kita tetap konsisten bekerja,” tutup Retno 
pada kuliah umum bersama Peserta PPRA 59. 
(YA)

Kontribusi dunia salama ini 
bertujuan agar Myanmar 

dapat mengelola Rohingya, 
sehingga repatriasi dapat 

segera dilakukan. 
Retno Lestari Priansari Marsudi 

Menteri Luar Negeri RI

“

Prioritas lainnya selama Indonesia menjadi presiden dewan keamanan PBB 
adalah melakukan area formula meeting untuk memfokuskan diri pada 
isu Palestina. Selanjutnya Indonesia juga telah melakukan open debate 
mengenai masalah protection of civilian in our country dan melakukan 
kegiatan-kegiatan bilateral lainnya. 

Selain itu, Indonesia juga memaksimalkan peran kawasannya di 
kawasan Indo Pacific. Indonesia menginisiasi konsep dasar yang kemudian 
dikembangkan oleh ASEAN. 18 negara di antaranya 10 negara ASEAN, 
Australia, Newzeland, Amerika, Jepang, Korsel, India, Rusia dan Tiongkok 
duduk bersama membahasa konsep Indo Pasifik. Adapun konsep Indonesia 
yang menonjol adalah memprioritaskan kerjasama bukan rivalry pertentangan 
dalam menekankan inklusifitas, dan sentralitas ASEAN. Setelah konsep 
Indonesia diadopsi oleh ASEAN maka bersama negara-negara tersebut 
mengembangkannya agar Samudera Hindia dan Pasifik menjadi kedua 
samudera yang damai nan sejahtera.

dok.h
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K
egiatan intellectual exer-
cise ini merupakan wadah 
untuk bertukar pikiran dan 
pengalaman tentang vali-
dasi pengukuran indeks ke-
tahanan nasional. Sebagai 
partner diskusi, Lembaga 

Kemitraan dengan pengalamannya meng-
ukur tata kelola pemerintah Indonesia di-
undang dalam diskusi ini.

Bagi Gubernur Lemhannas RI Letjen 
TNI (Purn) Agus Widjojo yang membuka 
acara tersebut, diskusi ini bertujuan untuk 
berbagi pengalaman dan pengetahuan 
terkait prooses validasi yang dilakukan 
Labkurtannas untuk mengukur ketahanan 
nasional. 

Prof. Dr. Dadan Umar Daihani, 
D.E.A., Tenaga Profesional Bidang SKA 
dan Tannas Lemhannas RI mewakili 
Labkurtannas, menyampaikan bahwa 
pengukuran indeks ketahanan nasional 
berawal dari gagasan untuk mengukur 
kondisi ketahanan nasional yang merujuk 
pada definisi resiliency (ketahanan). 

“Ketahanan atau resiliency adalah 
kemampuan dari sebuah organisasi untuk 
mengantisipasi, menyiapkan, merespon, 
dan beradaptasi terhadap perubahan 
bertahap dan gangguan yang muncul tiba-
tiba untuk tetap berdiri dan berkembang. 
Oleh karena itu, kita mencari apa yang 
membuat kita bisa beradaptasi dan 
responsif. Dan untuk mengetahui kondisi 
ketahanan nasional dibutuhkan instrumen 
diagnostic sehingga terciptalah sistem 
pengukuran ketahanan nasional,” jelas 
dadan.

Sistem pengukuran ketahanan 
nasional dengan model instrumen 
diagnostic ini menggunakan pendekatan 
enjinering dan sosial. “Ukuran-ukuran 
yang kita buat bagaimana sebetulnya 
mencerminkan definisi ketahanan. 
Kita membuat model yang responsif, 
komprehensif, lengkap, dan sistem yang 
mudah digunakan, tapi berkembang. 
Jika ada perubahan, analisisnya bisa 
diperdalam,” papar Dadan.

Kemitraan yang diwakili oleh Direktur 

“Mencari tahu dengan berbagi pengalaman antar disiplin, antar kelompok atau lembaga yang pernah 
melakukan sebuah usaha yang mirip. Bagaimana caranya mengukur fenomena dari kondisi riil,” 

ungkap Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada kegiatan intellectual exercise 
pada Selasa (16/4) di ruang Kresna, Gedung Astagatra Lt. 4, Lemhannas RI.

Labkurtannas dan Kemitraan Bahas 

Metodologi Pengukuran 
Ketahanan Nasional

“
Perbedaan adalah kekayaan 

bukan kelemahan keberagaman 
bangsa akan menghasilkan 

harmoni yang indah jika 
dipadupadankan. 

Tenaga Profesional                                      
Bidang Sumber Kekayaan Alam  dan 

Ketahanan Nasional Lemhannas RI                             
Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.. 
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Eksekutif Kemitraan, Monica Tanuhandaru memaparkan, 
kemitraan telah melakukan beberapa pengukuran berskala 
nasional diantaranya Indonesia governance index /IGI (indeks 
tata kelola pemerintahan), police governance index (indeks tata 
kelola kepolisian), dan climate change governance assessment. 

“IGI, sebagai salah satu produk kemitraan yang 
mengambil data dari provinsi dan kabupaten/kota. Indeks ini 
menggambarkan kondisi sebuah variabel, bersifat deskriptif dan 
menampilkan sketsa variabel. Indeks bukan studi etnografi, dan 
bukan sekedar polling/survey,” jelas Monica.

Menanggapi proses pengukuran indeks ketahanan 
nasional, Monica menilai yang dilakukan Labkurtannas cukup 
baik dan indikatornya banyak. “Pengukuran labkurtannas bisa 
dibuat untuk menjelaskan kepada mereka apa saja yang bisa 
diperbaiki di kelembagaan, prosedur, di dalam peraturan atau 
hubungan kerja”, ujarnya. 

Kemudian Lenny Hidayat dari Kemitraan menyarankan, 
karakteristik indikator yang dipakai Labkurtannas sebagian 
besar masih berdimensi input, perlu menggunakan proses, 
output, dan outcome pada indikator seperti yang ada di gatra 
ekonomi, untuk diterapkan di gatra lain.
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D
e n g a n _ d i d a m p i n g i 
Perwakilan Atase Pertahanan 
Federasi Rusia Captain (N) 
S. Zhevnovatyy, Lyudmila 
Vorobieva disambut hangat 
dan diterima di Ruang Tamu 

Gubernur, Gd. Trigatra Lt. 1, Lemhannas RI
Peluang kerjasama yang ditawarkan 

Lyudmila Vorobieva yaitu pertukaran 
staf pengajar dan staf ahli dari Akademi 
Militer Rusia tersebut ke Lemhannas RI 
untuk memberikan kuliah umum kepada 
para peserta pendidikan di Lemhannas RI 
dengan topik aktual dan menarik.

Akademi Militer Rusia, jelas 
Lyudmila Vorobieva adalah salah satu 
sekolah militer tertua berdiri sejak 1832 

di St. Petersburg. Saat ini, menurutnya, 
akademi tersebut juga merupakan salah 
satu institusi yang bergengsi di Rusia. 
Oleh karena itu, menurut Lyudmila 
Vorobieva, selain melakukan pertukaran 
staf pengajar dan staf ahli, ia mengusulkan 
adanya pertukaran peserta pendidikan 
diantara kedua institusi. 

“Akan sangat menarik jika peserta 
pendidikan di akademi militer di Rusia 
dapat mengunjungi Lemhannas RI dan 
juga sebaliknya karena generasi muda 
kita adalah masa depan kita sehingga 
saya rasa sangat tepat untuk membangun 
kerja sama seperti ini,” jelas Lyudmila 
Vorobieva.

Duta Besar Rusia 
Buka Peluang Kerjasama Lemhannas RI 

The Military Academy of the General Staff of the Armed Forces of 
the Russian Federation

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva membuka peluang kerjasama antara Lemhannas RI dengan 
Akademi Militer Staf Umum Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (The Military Academy of the General Staff of 
the Armed Forces of the Russian Federation) ketika menyambangi Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) 
Agus Widjojo dikantornya pada Selasa (16/4), di Jakarta.

Rusia adalah negara besar. 
Merupakan hal yang sangat 

menarik bagi negara lain 
untuk melakukan kerja 

sama dengan Rusia
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo

Gubernur Lemhannas RI 

“

SEPUTAR KITA



Swantara | EDISI 29/JUNI 2019 | 21

Untuk kedepannya, usul Lyudmila 
Vorobieva, kerjasama yang dilakukan 
dapat berbentuk kelompok kerja bersama 
yang terdiri dari kedua institusi untuk 
menganalisis isu-isu internasional terkait 
dengan kedua institusi tersebut. Lebih 
lanjut Vorobieva juga mengundang 
perwakilan Lemhannas RI ke Rusia 
untuk menghadiri seminar dan konferensi 
bertaraf internasional di Rusia.

“Saya rasa hal-hal tersebut adalah 
beberapa bentuk kerja sama di masa 
depan yang dapat dilakukan oleh kedua 
institusi. Kerja sama tersebut dapat 
memajukan kerja sama bilateral antara 
dua institusi dan juga antara Rusia dan 

Indonesia,” ungkap Lyudmila Vorobieva.
Terkait peluang kerjasama yang 

ditawarkan Lyudmila Vorobieva, Agus 
Widjojo mengapresiasi dan menanggapi 
positif tawaran kerjasama tersebut. 
“Terimakasih atas tawaran dan undangan 
yang telah diberikan. Rusia adalah negara 
besar. Merupakan hal yang sangat menarik 
bagi negara lain untuk melakukan kerja 
sama dengan Rusia,” kata Agus Widjojo.

Untuk memulai kerja sama, jelas 
Agus Widjojo, dapat diawali dengan 
penandatangan Memorandum Saling 
Pengertian antara dua Institusi yaitu 
Lemhannas RI dan Akademi Militer Staf 
Umum Angkatan Bersenjata Federasi 

Rusia. “Sebuah kesempatan yang 
sangat baik untuk mengembangkan 
dan memperdalam hubungan bilateral 
antar kedua institusi dan juga hubungan 
bilateral antara kedua negara,” jelas Agus 
Widjojo.

Turut hadir mendampingi Gubernur 
Lemhannas RI adalah Wakil Gubernur 
Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko 
Syofyan, Kepala Biro Humas Lemhannas 
RI Brigjen TNI Sugeng Santoso, S.IP., dan 
Kepala Bagian Kerja Sama Internasional 
Lemhannas RI Kolonel Lek Rujito D. 
Asmoro, Gdipl In DS., M.A., RCDS.
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K
unjungan tersebut diawali 
dengan Courtesy Call 
oleh pimpinan delegasi 
NDU Pakistan dengan Plt. 
Deputi Pengkajian Strategik 
Lemhannas RI Irjen Pol. 
Drs. Basuki, M.M yang 

mewakili Gubernur Lemhannas RI di 
Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra 
Lantai 1, Lemhannas RI.

Dalam Courtesy Call tersebut, Basuki 
yang didampingi oleh Tenaga Profesional 
Bidang SKA (Sumber Kekayaan Alam) 
dan Ketahanan Nasional Lemhannas 
RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, 
D.E.A., Kepala Biro Kerja Sama dan 
Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Budi 
Setiawan, S.T, Kepala Biro Hubungan 
Masyarakat Lemhannas RI Brigjen TNI 
Sugeng Santoso, S.I.P. serta Kepala Bagian 
Kerja Sama Internasional Lemhannas RI 
Kolonel Lek Rujito D. Asmoro, Gdipl in 
D.S.,M.A., RCDS. menyampaikan terima 
kasih atas kunjungan NDU Pakistan dan 
berharap kedua institusi dapat terus 
mengadakan kerja sama di masa depan.

Usai Courtesy Call, kunjungan 
dilanjutkan dengan paparan dan 
diskusi yang mengangkat topik “Sistem 
Pemerintahan di Indonesia dan 
Kebangkitan Lingkungan Regional” di 
Ruang Airlangga, Gedung Astagatra 
Lantai 3 Lemhannas RI. Kegiatan tersebut 
dibuka oleh Kepala Biro Kerja Sama dan 
Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Budi 
Setiawan, S.T. Dalam sambutannya, budi 
menjelaskan mengenai visi, misi, dan 
tugas Lemhannas RI yang salah satunya 
adalah menyelenggarakan Program 
Pendidikan sama seperti tugas dan fungsi 
NDU Pakistan.

Hadir sebagai pemapar adalah 
Tenaga Profesional Bidang SKA (Sumber 

Delegasi National Defence University (NDU) Pakistan melakukan kunjungan ke Lemhannas RI 
pada Rabu (24/4), dipimpin oleh Kepala Instruktur NDU Mayor Jenderal Ayman Bilal Safdar, 
bersama 20 orang mahasiswa NDU Pakistan. 

National Defence University Pakistan 
Mengunjungi Lemhannas

Kekayaan Alam) dan Ketahanan Nasional 
Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar 
Daihani, D.E.A.. Selain Delegasi dan 
beberapa pejabat Lemhannas RI yang 
diundang, turut hadir 17 Peserta PPSA 
22 Lemhannas RI.

Dalam paparannya, Dadan 
menyampaikan dua isu global yaitu 
Dinamika Geopolitik: Tantangan Masa 
Depan dan Geostrategi Indonesia Dalam 
Menghadapi Lingkungan Masa Depan. 
Dadan  juga menjelaskan kondisi geografi 
Indonesia. Indonesia, Jelas Dadan, diapit 
oleh dua benua dan dua samudera serta 
memiliki 17.454 pulau, laut seluas 5,8 
juta km2 dengan Zona Ekonomi Eksklusif 
seluas 2,7 juta km2 serta garis batas laut 
95,180 km dan jumlah penduduk lebih 
dari 200 juta jiwa. 

Selain kondisi geografi Indonesia, 
Dadan juga menjelaskan bahwa 
Indonesia terdiri dari 931 suku dan 
731 bahasa daerah yang menjadikan 
Indonesia sangat beragam. “Perbedaan 
adalah kekayaan bukan kelemahan”, ujar 
Dadan. Kondisi Indonesia yang sangat 

“
Perbedaan adalah kekayaan 

bukan kelemahan keberagaman 
bangsa akan menghasilkan 

harmoni yang indah jika 
dipadupadankan. 

Tenaga Profesional                                      
Bidang Sumber Kekayaan Alam  dan 

Ketahanan Nasional Lemhannas RI                             
Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.. 

kompleks dan beragam ini, lanjut Dadan, 
tidak menghalangi bangsa Indonesia 
untuk tetap bersatu. 

Dadan kembali menjelaskan bahwa 
keberagaman bangsa akan menghasilkan 
harmoni yang indah jika dipadupadankan. 
Bangsa Indonesia, jelas Dadan, juga 
memiliki nilai-nilai budaya lokal yang 

SEPUTAR KITA



Swantara | EDISI 29/JUNI 2019 | 23

ditanamkan oleh pendahulu dan masih dipelihara sampai 
sekarang, salah satunya adalah sikap gotong-royong. 

“Gotong-royong itu ibarat musik. Musik adalah sekumpulan 
suara yang berbeda-beda yang berasal dari alat musik  yang 
berbeda pula dan kemudian menjadi satu dengan harmonis 
sehingga terciptalah sebuah lagu yang indah,” lanjut Dadan. 

Terkait dengan Dinamika Geopolitik, dadan mengatakan 
beberapa tantangan yang dihadapi dengan adanya “New World 
Disorder” adalah bangkitnya ketegangan geopolitik antara 
kekuatan besar di dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, 
Negara-Negara Eropa dan juga Negara-Negara di ASEAN, mulai 
hilangnya kepemimpinan dan nilai-nilai barat, melemahnya 
peran institusi-institusi internasional, terancamnya peran 
hukum, bangkitnya ideologi politik dan nasionalisme, dan 
menurunnya angka perkembangan terutama pada negara-
negara berkembang. 

Selain itu, Dadan juga menyebutkan beberapa tantangan 
yang akan ada di masa depan seperti adanya Perang Dagang 
(Trade War) antara Tiongkok dan Amerika serikat yang juga 
sedang berlangsung saat ini, adanya inisiasi satu sabuk satu 
jalan (One Belt One Road initiative) yang didengungkan oleh 
Tiongkok, dan isu Indo-Pasifik.

Dadan kemudian memaparkan bahwa saat ini dunia 
sudah memasuki revolusi 4.0.. Mengutip pendapat dari Issac 
Asimov yang berbunyi “We are reaching the stage where the 
problems that we must solve are going to become insoluble 
without computers. I do not fear computer. I fear the lack of 
them”, Dadan berpendapat bahwa dunia saat ini memasuki 
era kemajuan teknologi dan informasi salah satunya adalah 
ketergantungan global terhadap internet. Internet, Dadan 
menambahkan, membuat pertukaran informasi dan komunikasi 
tanpa batas ruang dan fisik dilakukan tanpa batas ruang dan 
waktu. Dengan adanya “New World Disorder” dan kemajuan 
teknologi informasi, dunia menjadi sebuah sistem yang sangat 

komplek. 
Menurutnya, Indonesia dalam menghadapi “New World 

Disorder” tidak memihak kedua pihak manapun dan lebih 
mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. “Jika kita 
memihak sisi kanan, sisi kanan akan semakin besar, jika kita 
memihak sisi kiri, sisi kiri menjadi lebih besar. Namun, yang 
terpenting, kita harus melindungi kepentingan nasional kita. 
Itulah geostrategi kita,” jelas Dadan.

Lebih dalam mengenai Geostrategi Indonesia, Dadan 
menjelaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara 
kesatuan yang berdasarkan pada hukum dan dikepalai oleh 
presiden. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat serta 
rakyat memilih secara langsung Presiden, Wakil Presiden, 
anggota MPR, DPR, dan DPD melalui pemilihan umum. 
Pemerintah Pusat di Indonesia, jelas Dadan, dibantu oleh 
Pemerintah daerah yang terbagi menjadi 34 provinsi.

Bangsa Indonesia, jelas Dadan, memiliki visi untuk 
melindungi setiap bagian dari Bangsa Indonesia, menciptakan 
masyarakat yang adil dan sejahtera, Mencerdaskan Kehidupan 
Bangsa, dan berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Selain 
itu, Dadan juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki empat 
konsensus dasar bangsa yaitu  Pancasila, UUD 1945, NKRI, 
dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan pemersatu Bangsa 
Indonesia. 

Lemhannas RI dan NDU Pakistan pada dasarnya adalah 
institusi yang serupa. Keduanya memiliki tugas yang sama 
yaitu mempersiapkan pemimpin masa depan baik dari militer 
maupun sipil dengan peserta pendidikan berasal dari berbagai 
institusi serta mempelajari isu-isu keamanan internasional. 
Paparan Materi tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi 
diskusi dan diakhiri dengan Kunjungan Peserta NDU Pakistan ke 
Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) 
Lemhannas RI.
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Kajian Jangka Panjang 
Optimalisasi Pengelolaan Tambang

Mengawali RTD, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan 
Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. menyampaikan 
pengantar diskusi terkait dengan optimalisasi pengelolaan tambang.

Salah satu cara untuk 
memperkuat ketahanan 

nasional Indonesia adalah 
dengan memaksimalkan 

pengelolaan tambang
-Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani- 
Tenaga Profesional Bidang Sumber 

Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional 
Lemhannas RI

“

P
engelolaan tambang, jelas 
Dadan harus dilakukan se-
cara berkelanjutan berda-
sarkan prinsip continous 
improvement. Dengan pe-
ngelolaan tambang yang op-
timal, secara otomatis akan 

memperkuat ketahanan nasional Indone-
sia. “Salah satu cara untuk memperkuat 
ketahanan nasional Indonesia adalah 
dengan memaksimalkan pengelolaan 
tambang.” Ujar Dadan.

Menurut dadan, kajian ini bertuju-
an untuk memetakan dan menganalisis 
berbagai persoalan yang dihadapi dalam 
pengelolaan tambang, menganalisis ber-
bagai opsi kebijakan untuk meningkatkan 
pengelolaan tambang yang lebih optimal 
dan berdayaguna serta berkelanjutan, 
dan merumuskan kebijakan untuk penge-
lolaan tambang di masa depan dengan  
mengutamakan prinsip-prinip kedaulat-
an, kemandirian dan keberlanjutan.

Dadan juga mengingatkan bahwa 
diskusi dalam RTD tersebut adalah 
pengoptimalisasian pengelolaan tambang 
baik dari aspek pemerintah, pemerintah 
daerah, swasta, pelaku, dan masyarakat 
serta upaya mewujudkan pengelolaan 
tambang secara berkelanjutan guna 
memperkuat ketahanan nasional 
Indonesia.

Mewakili Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral RI, hadir Staf Ahli Menteri 

Bidang Lingkungan Hidup dan Tata 
Ruang Satry Nugraha, S.H. LL.M.. Satry 
mengungkap bahwa Pemerintah telah 
menetapkan beberapa kebijakan sebagai 
upaya untuk mengoptimalisasikan 
pengelolaan tambang seperti kebijakan 
inventarisasi minerba (mineral dan batu 
bara), kebijakan pengelolaan minerba, 
kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 
pertambangan minerba, serta kebijakan 
pertambangan rakyat.

Secara umum, kegiatan pertambang-
an akan memberikan dampak berupa 
penerimaan negara, pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat serta pening-
katan nilai tambah yang jika dilaksana-
kan sesuai dengan konsep pembangunan 
berkelanjutan, diharapkan dapat membe-
rikan kontribusi untuk mewujudkan Indo-
nesia sejahtera dan makmur. 

Pemerintah, menurut Satry, terus 
berupaya untuk meningkatkan investasi 
di sektor minerba salah satunya melalui 
pengembangan sistem online yang 
bertujuan untuk mempermudah investasi 
di Indonesia.

“Pemerintah juga telah memastikan 
kepastian usaha investor dengan cara 
melakukan tata kelola regulasi melalui 
penyederhanaan perizinan dengan 
memangkas 96 regulasi atau perizinan di 
subsektor minerba pada tahun 2018, dan 
pengembangan sistem informasi seperti 
minerba one data Indonesia, IPNBP 
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minerba, perizinan online minerba, minerba online monitoring 
system, serta minerba one map Indonesia,” lanjut Satry. 

Selain Satry Nugraha, hadir pula Staf Khusus Menteri 
Perindustrian Bidang Hilirisasi Sumber Daya Alam, R. Sukhyar. 
Sukhyar mengatakan bahwa komoditi hasil tambang (SDA) 
rentan mengalami volatiliti harga, dimana hal ini dapat dikontrol 
oleh negara industri. Makin ke hilir dampak volatiliti harga 
terhadap suatu barang akan semakin kecil. Hal ini menjadi bukti 
bahwa sudah saatnya Indonesia untuk serius dalam pengolahan 
barang tambang dari hulu sampai ke hilir, sampai barang 
tambang menjadi barang siap pakai.

Selanjutnya, Bupati Morowali Drs. Taslim yang didampingi 
Wakil Bupati Morowali, menjelaskan bagaimana Pengelolaan 
Tambang di Morowali, Potensi, Peluang, dan Permasalahannya. 
Taslim menjelaskan bahwa Morowali memiliki potensi dan 
peluang yang sangat besar dalam bidang sumber daya mineral 
logam nikel. “Jika benar-benar tambang dikelola dengan bagus, 
pasti mensejahterakan” ujar Taslim.

Namun, menurut Taslim, potensi dan peluang tersebut juga 
diikuti dengan permasalahan mulai dari masalah lingkungan, 
tenaga kerja dan pendidikan. Sebagian besar pelaku usaha 
kegiatan pertambangan tidak dan belum melakukan pengelolaan 
lingkungan berupa melakukan reklamasi dan revegetasi serta 
belum mengimplementasikan isi dokumen lingkungan seperti 
AMDAL dan UKL-UPL. 

Selain masalah lingkungan, Morowali juga menghadapi 
masalah tenaga kerja, dimana masih banyak tenaga kerja 
asing yang menyalahi aturan seperti pembayaran retribusi izin 
memperkerjakan tenaga kerja asing, komunikasi yang tidak 
terjalin dengan baik antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja 
Indonesia, dan selisih gaji yang berbeda jauh antara tenaga kerja 

asing dan tenaga kerja Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan 
tidak optimalnya kesempatan belajar dan bekerja bagi putera-
puteri daerah Morowali. 

Maka dari itu, Taslim mengungkapkan perlu adanya bantuan 
dari pemerintah pusat dalam mencari solusi dari masalah 
tersebut. “Perlu kehadiran pemerintah pusat untuk membantu 
kami di daerah dalam rangka menyelesaikan permasalahan-
permasalahan tersebut” tambahnya.

Ketua Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia 
Dra. Francisia Saveria Sika Ery Seda, M.A., Ph.D. turut hadir 
memberikan penjelasan mengenai Peningkatan Peran Masyarakat 
Lokal dalam Kegiatan Pertambangan. Ery menjelaskan bahwa 
di lapangan, terdapat kecemburuan sosial antar kelompok 
marginal. Konflik tidak terjadi antara masyarakat lokal dengan 
perusahaan tetapi justru terjadi antara kelompok marginal yang 
satu dengan yang lainnya. 

Kepercayaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah juga harus ditingkatkan karena peraturan yang tumpang 
tindih dan tidak sejalan dapat menghambat pembangunan 
suatu daerah dan membuat rakyat menderita. “Berbagai macam 
peraturan yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten, yang 
paling menderita adalah rakyatnya” ujar Ery.

RTD yang dimoderatori Direktur Ekonomi dan SKA 
Debidjianstrat Lemhannas RI Brigadir Jenderal TNI Ramses 
Lumban Tobing, S.T. turut dihadiri Dirjen Planologi Kehutanan 
dan Tata Lingkungan KLH Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, 
M.Agr., Ketua Bidang Kebijakan Publik Ikatan Ahli Geologi 
Indonesia (IAGI) Ir. Singgih Widagdo, M.H., Dewan Penasehat 
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Ir. 
Simon Felix Sembiring.

“Jika benar-benar tambang dikelola dengan bagus, pasti mensejahterakan”
Bupati Morowali - Drs. Taslim
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Politik post-truth atau politik pasca kebenaran yang menjadi fenomena 
demokrasi Indonesia beberapa tahun terakhir ini, mempunyai potensi 
mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. 

“
Di Indonesia, post-truth 

berkelindan dengan politik 
identitas, khususnya sentimen 

agama dan etnis. Hal ini 
berpotensi mengancam 

stabilitas keamanan nasional
- Prof. Siti Zuhro, M.A., Ph.D -

Peneliti Senior LIPI

Politik Post-truth Berpotensi 
Ancam Stabilitas Keamanan

D
emokrasi yang masih for-
mal prosedural, dibarengi 
dengan kemajuan tekno-
logi informasi, terutama 
penggunaan media sosial 
yang tidak bertanggung 
jawab, menyumbang pada 

penguatan politik identitas dan terfrag-
mentasinya masyarakat di era post-truth. 
Demikian beberapa poin yang mencuat 
dalam round table discussion (RTD) atau 
diskusi meja bundar yang diselenggarakan 
Direktorat Ideologi dan Politik Kedeputian 
Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas 
RI, pada Selasa (30/4), di Ruang Kresna, 
Lantai 4, Gedung Astagatra, Lemhannas 
RI dengan tema “Mengatasi Risiko Politik 
Pasca Kebenaran (Post-Truth) guna Men-
jaga Stabilitas Keamanan Nasional dalam 
Rangka Ketahanan Nasional”.

Mayor Jenderal TNI Juwondo 
memaparkan konsep kajian yang telah 
disusun di Focus Group Discussion Deputi 
Bidang Pengkajian Strategis Lemhannas 
RI yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

Juwondo mengatakan bahwa saat ini, 
masyarakat mengalami kebingungan 
untuk menentukan kebenaran dari 
sebuah informasi karena banyaknya 
hoaks atau berita bohong terutama pada 
era post-truth yang dipopulerkan oleh 
penulis Amerika Ralph Keyes di tahun 
2004 di dalam bukunya berjudul Post-
truth Era. Juwondo menyebutkan bahwa 
merebaknya hoaks tersebut tidak dapat 
dipisahkan dari kemajuan teknologi, 
terutama dengan banyaknya pengguna 
media sosial saat ini.  

Juwondo juga mengungkapkan 
bahwa saat ini terdapat 132,7 juta 
orang di Indonesia yang menggunakan 
media sosial dan terdapat delapan ribu 
situs yang telah ditetapkan sebagai situs 
yang terindikasi sebagai penyebar hoaks. 
Sementara itu, informasi dari Badan 
Intelejen Negara (BIN) menyatakan 
bahwa konten media sosial yang tersedia 
saat ini didominasi dengan hoaks. 

Fenomena post-truth di Indonesia 
seperti kasus Pilkada DKI, merebaknya 
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politik identitas, maraknya isu SARA 
hingga terbongkarnya sindikat saracen 
dinilai Juwondo sebagai sebuah fenomena 
yang sangat luar biasa. Jika tidak segera 
ditangani, risiko dari adanya politik post-
truth akan susah ditanggulangi di masa 
depan. 

Fenomena post-truth juga melanda 
berbagai negara dari Amerika Serikat 
hingga Filipina. Dari hasil pengamatan tim 
kajian Lemhannas RI, politik post-truth 
ditandai dengan beberapa indikasi yaitu 
maraknya penyebaran berita bohong atau 
hoaks, meningkatnya emosi sosial yang 
berujung pada perpecahan sosial, serta 
menguatnya permainan politik populisme. 

Pengamat Komunikasi Politik dan 
Intelijen Keamanan Dr. Susaningtiyas Nefo 
Handayani Kertopati mengungkapkan 
post-truth adalah keadaan dimana 
fakta tidak terlalu berpengaruh dalam 
membentuk opini publik dibandingkan 
dengan emosi dan keyakinan personal.  
Beberapa faktor yang medorong fenomena 
post-truth yaitu informasi dibuat  secara 
masal di media sosial atau media online 
agar dapat diterima oleh masyarakat, 
rapid atau cepat sehingga publik 
cepat percaya, Confirmation bias atau 
sesuai dengan keyakinan yang dimiliki 
sebelumnya, dan evidence atau didukung 
oleh bukti walaupun bukti tersebut bersifat 
manipulatif.

Post-truth terkait dengan kepentingan 
personal seseorang. Lebih lanjut, 
Susaningtyas memaparkan bahwa 
fenomena post-truth lekat dengan politik, 
dan di Indonesia dengan masyarakat yang 
terpolarisasi dapat ber-eskalasi menjadi 
tindak kekerasan. 

Profesional Bidang Politik dan Ideologi 
Lemhannas RI Kisnu Haryo, S.H., M.A., 
moderator diskusi ini, yang menyatakan 
informasi di media sosial pada era 
post-truth, beredar tanpa check dan 
recheck. “Informasi yang beredar bersifat 
individual, banyak yang diigunakan 
untuk membangun opini publik dengan 
menekankan pada tumbuhnya emosi 
publik”, imbuh Kisnu.

Henry kemudian menjelaskan 
bahwa yang menjadi masalah di era post-
truth ini adalah hoaks menjadi bagian 
dari permainan politik di berbagai negara 
karena hoaks diyakini mampu menjadi 
alat untuk mencapai kesuksesan dalam 
berpolitik. Selain itu, menggunakan 
hoaks sebagai permainan politik dinilai 
memiliki risiko lebih kecil dibandingkan 
dengan melakukan money politic. Henry 
juga mengungkapkan bahwa hoaks lebih 
sering menjadikan masyarakat minoritas 
sebagai sasaran manipulasi. Di era post-
truth ini, jelas Henry, sasaran hoaks 
adalah lembaga resmi negara, kalangan 
ahli, proses demokrasi hingga lembaga 
penegak hukum.

RTD  yang dimulai dengan 
pemaparan hasil temuan awal tim 
penyusun kajian oleh Tenaga Ahli Pengkaji 
Bidang Kepemimpinan Lemhannas RI 
Mayjen TNI Juwondo, juga dihadiri 
oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI 
Marsdya TNI Wieko Syofyan, Plt. Deputi 
Pengkajian Strategik Lemhannas RI Irjen 
Basuki, perwakilan peserta PPSA 22, 
dan beberapa tenaga profesional, tenaga 
ahli pengkaji, dan tenaga ahli pengajar 
Lemhannas RI.

“Di Indonesia, post-truth berkelindan 
dengan politik identitas, khususnya sentimen 
agama dan etnis. Hal ini berpotensi 
mengancam stabilitas keamanan nasional. 
Di tengah masyarakat yang terpolarisasi 
akibat dukungan politik dan politisasi SARA, 
dapat bereskalasi pada tindak kekerasan 
dan konflik,” jelas Susaningtiyas.

Sementara itu, Peneliti Senior LIPI 
Prof. Siti Zuhro, M.A., Ph.D. menyatakan 
bahwa dalam melihat fenomena post-
truth ini, perlu ditilik juga sistem dan 
praktik demokrasi yang kini diterapkan di 
Indonesia. 

“Demokrasi Indonesia, yang 
bersifat prosedural, belum substantif, 
dengan sistem partisipatoris dan sistem 
multipartai memberikan dampak pada 
fragmentasi kekuatan-kekuatan politik, 
termasuk fragmentasi di masyarakat. Jika 
ini tidak dikelola dengan bagus, ini akan 
jadi boomerang,” kata Siti. Menurutnya 
fragmentasi ini dipengaruhi juga dengan 
adanya kesenjangan sosial dan ekonomi.

Narasumber yang mewakili Menteri 
Komunikasi dan Informasi, Staf Ahli 
Menteri Bidang Hukum Prof. Dr. Henry 
Subiakto mengungkapkan, era post-truth 
diwarnai dengan adanya banjir informasi, 
karena sekarang ini setiap individu dengan 
ponsel pintarnya mampu menyebarkan 
informasi laiknya jurnalis.

“Setiap orang kini bisa menjadi 
jurnalis, menjadi produsen konten di 
media sosial walaupun tidak diakui 
(secara formal) seperti media mainstream. 
Termasuk mereka yang mempunyai niat 
jahat, yang tidak punya rasa tanggung. 
Dan ini yang menjadi masalah”, jelasnya. 
Hal ini juga diungkapkan oleh Tenaga 

ilustrasi : post-truth matatimoer.or.id
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F 
GD yang kali ini membahas 
tentang “Pengembangan 
Kekuatan Pertahanan 
Negara dalam Konteks 
Poros Maritim Dunia Guna 
Kepentingan Nasional”, 
dibuka oleh Laksda TNI 

Riyadi Syahardani mewakili Plt. Deputi 
Pengkajian Strategik Lemhannas RI 
dan didampingi oleh Marsma TNI Agus 
Radar Sucahyo selaku moderator. 

FGD yang menghadirkan tiga 
narasumber yaitu Dirjen Potensi Per-
tahanan Kementerian Pertahanan RI 
Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, Ko-
mandan Sekolah Staf dan Komando 
Angkatan Laut (Danseskoal) Laksda 
TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., 
dan Pengamat Militer Indonesia Prof. 
Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D., 
merupakan tahap lanjutan dari pro-
ses penyusunan naskah kajian untuk 
menggali informasi-informasi dan data 

yang terkait langsung dengan instansi 
kajian. 

Paparan pertama FGD disam-
paikan oleh Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara 
Sofyan. Bondan menyampaikan ma-
teri tentang “Kebijakan Kementerian 
Pertahanan dalam Mengembangkan 
Kekuatan Hanneg Guna Mendukung 
Poros Maritim Dunia (PMD)”. Bondan 
menyampaikan prinsipnya adalah in-
gin merumuskan konsepsi pengem-
bangan kekuatan pertahanan Negara 
dalam konteks poros maritim dunia, 
sehingga yang dilihat adalah bagaima-
na kondisinya saat ini dan apa perma-
salahannya. 

Bondan juga menjelaskan tentang 
Poros Maritim Dunia dalam Kebijakan 
Umum Pertahanan Negara, yang 
dimana Sistem Pertahanan Negara 
tersebut telah termuat dalam Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2002. “Dalam 
UU No.3 tahun 2002 tersebut telah 

Lemhannas RI mengadakan Focus Group Discussion kajian jangka 
panjang pada Senin (6/5) di ruang Gatot Kaca, Gedung Astagatra, 
Lantai 3, Lemhannas RI.

Pengembangan 
Kekuatan Pertahanan Negara 
dalam Konteks Poros Maritim Dunia, 
Jadi Tema FGD Lemhannas RI
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didefinisikan mengenai apa definisi 
ketahanan, yaitu segala upaya untuk 
menjaga kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa. 
Dan di dalam sistem ketahanan negara 
tersebut didefinisikan ancaman, baik 
ancaman militer maupun non militer 
serta didefinisikanlah sistem pertahanan 
yang paling sesuai untuk Indonesia yaitu 
sistem pertahanan semesta,” sambung 
Bondan.

Dan pada pemerintahan saat ini 
keluarlah visi misi Nawa Cita yang 
tertuang di Perpres Nomor 17 Tahun 
2015, yang dimana didalamnya terdapat 
sembilan terdapat sembilan Nawa Cita. 
“Ini merupakan Visi Misi Nawa Cita 
yang kemudian diterjemahkan kedalam 
Kebijakan Umum Pertahanan Negara 
(Jakum Hanneg) tahun 2015 sampai 

Dan di dalam sistem ketahanan negara tersebut didefinisikan 
ancaman, basik ancaman militer maupun non militer serta 

didefinisikanlah sistem pertahanan yang paling sesuai untuk 
Indonesia yaitu sistem pertahanan semesta

dengan 2019 berdasarkan perpres 
nomor 97 tahun 2015” sambung 
Bondan.

Sementara itu Laksda TNI 
Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc. 
memaparkan tentang “Kekuatan Maritim 
Guna Mendukung Poros Maritim Dunia”. 
Sedangkan Prof. Anak Agung Banyu 
Perwita, Ph.D. memaparkan tentang 
“Pembangunan Kekuatan Pertahanan 
Negara dalam Konteks Poros Maritim 
Dunia”.

Paparan dari ketiga narasumber 
tersebut juga ditanggapi oleh dua 
pembahas yaitu, Peneliti CSIS / 
DosenFakultas Sospol Universitas 
Indonesia, Dr. Edy Prasetyono dan Taprof 
Bidang Padnas dan Strategi Lemhannas 
RI, Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib.
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T
opik yang ia angkat adalah 
mengenai “Diaspora dan 
Peranannya dalam Pem-
bangunan Ekonomi Indo-
nesia”. 

Dalam paparannya 
Dino menjelaskan definisi 

lepas dari Diaspora sendiri adalah semua 
orang yang berdarah dan berbudaya 
Indonesia termasuk mahasiswa (tapi tidak 
termasuk diplomat, militer, dan turis), baik 
WNI maupun WNA (generasi pertama 
dan seterusnya), yang bekerja,menetap, 
dan belajar diluar wilayah NKRI.

Terdapat The Big 18 Diaspora 
Indonesia di mancanegara, antara 
lain, di Malaysia, Singapura, Australia, 
China, Suriname, Madagaskar, Amerika 
Serikat, Belanda, Timor-Leste, Qatar, 
Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Jerman, 
Korea Selatan, Afrika Selatan, Kaledonia 
Baru, Hongkong dan Taiwan. Jumlah 
diaspora Indonesia sendiri untuk WNI 
tercatat 4.7 juta orang di perwakilan RI, 
padahal menurut Dino jumlah sebenarnya 
bisa mencapai 6 jutaan, karena sistem 
pencatatannya masih belum rapi. Bila 
dijumlahkan dengan WNA generasi satu 
dan generasi dua,  jumlah Diaspora 
Indonesia jumlahnya masih belum 
terhimpun, karena di KBRI belum ada 
sistem pencatatan terhadap WNI yang 
menjadi WNA, dan apalagi bila dihitung 
berdasarkan Heritage.

“Kita bisa melihat Indonesia dari dua 
sisi, yang pertama adalah sisi hukum, 
kita adalah suatu negara, Republik 

Dino Patti Djalal: 

Dwikewarganegaraan, 
kelembagaan, dan perwakilan politik 
jadi 3 isu utama Diaspora Indonesia
Dino Patti Djalal menjadi pembicara di kelas Program Pendidikan Reguler 
Angkatan (PPRA) 59 Lemhannas RI, pada Kamis (9/5) di ruang NKRI, 
Gedung Panca Gatra lantai 3, Lemhannas RI. 
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Indonesia yang berisi orang Indonesia 
yang mempunyai paspor Indonesia, itu 
perspektif yang kita semua anut selama 
ini. Tapi ada perspektif lain, yaitu 
Indonesia sebagai suatu peradaban, 
suatu heritage. Suatu budaya, peradaban 
yang sudah ada selama ratusan tahun, 
suatu komunitas global. Kalau kita ambil 
perspektif itu, yang tidak bertentangan 
dengan (perspektif) yang pertama, kita 
melihat orang-orang diluar ini mungkin 
bukan WNI secara hukum, tapi mereka 
adalah suatu bagian dari keluarga besar 
peradaban besar Indonesia, inilah makna 
dari Diaspora” jelas Dino.

Dino juga menyampaikan bahwa 
masih banyak kelompok Indonesia diluar 
sana yang tidak saling mengenal dan 
belum dikenali potensinya. Banyak juga 
Diaspora Indonesia yang berpikir bahwa 
mereka sebagai kelompok kecil bukan 
sebagai bagian dari kelompok besar, 
padahal Diaspora Indonesia termasuk 
salah satu yang terbesar di dunia. 
Poinnya adalah, di era globalisasi ini 
Diaspora bukan lagi dianggap sebagai 
hal yang negatif atau sebagai beban, 
tapi menjadi suatu aset,” sambung 
Dino. Dino juga menjelaskan potensi 
Diaspora Indonesia yaitu padat modal, 
padat ilmu pengetahuan, padat inovasi, 
nasionalismenya tinggi, padat network, 
padat prestasi dan padat idealisme. 

“Sebagai contoh, pendapatan rata-
rata Diaspora Indonesia di Amerika itu 
hampir $ 60.000/ tahun, $10.000 
lebih besar dari pendapatan rata-rata 

penduduk AS secara umum” sambung 
Dino. “Dan 60% Diaspora Indonesia di 
AS, usia 25 tahun keatas memiliki gelar 
S1, S2, dan S3 dan ini lebih tinggi dari 
persentase orang Amerika sendiri yang 
memiliki gelar yang sama yaitu sekitar 
25%” tambah Dino.

Karakter Diaspora Indonesia diluar 
negeri yang pertama adalah Shy but 
Proud, sizable but scattered, remarkable 
but unknown, dan terakhir active but 
unconnected and disorganized. Dino juga 
menambahkan bahwa kebijakan sebelum 
2012, sebelum adanya kongres diaspora 
itu tidak ada diaspora policy,dan istilah 
diaspora juga tidak diakui dan digunakan, 
juga cenderung legalistik dan WNI fokus, 
dan pendekatannya juga cenderung TKI 
fokus. 

Ada tiga isu utama dari Diaspora 
Indonesia yaitu, Dwikewarganegaraan, 
kelembagaan, dan perwakilan politik. 
“Kemanapun saya tanya isu apa yang 
paling penting? Semua menjawab 
dwikewarganegaraan, baik WNI maupun 
WNA” sambung Dino.  Dino juga 
menyampaikan bahwa secara pribadi Ia 
mendukung dwikewarganegaraan secara 
selektif, tapi harus dilihat negaranya 
dulu, apakah lebih banyak keuntungan 
daripada kerugiannya.

Yang kedua, kelembagaan. Dari 
sekian banyak Diaspora Indonesia di 
luar negeri, tidak ada lembaga yang 
menanganinya. Yang ada hanya di 
Kementerian Luar Negeri  yang merupakan 
salah satu staf khusus, sekretarisnya pun 
sharing dengan staf khusus lain, tidak 
ada kantor kelembagaan yang mengurus 
Diaspora non TKI. 

Isu yang terakhir adalah Perwakilan 
politik, “WNI merasa 5 tahun pemilu 
tidak tahu siapa wakil diaspora, biasanya 
ada 7 orang tapi 7 orang ini tidak terasa 
sebagai wakil diaspora di DPR. Jadi 
tahun ini berbeda, kita canangkan suatu 
gerakan namanya caleg diaspora, jadi 
Daerah Pilihan (Dapil) DKI 2 kita berikan 
label caleg diaspora, dan mereka tidak 
mungkin menang kecuali mempunyai 
posisi terhadap diaspora dan mau 
memperhatikan aspirasi diaspora” jelas 
Dino.

WNI merasa 5 tahun 
pemilu tidak tahu siapa 
wakil diaspora, biasanya 
ada 7 orang tapi 7 orang 
ini tidak terasa sebagai 
wakil diaspora di DPR

Dino Patti Djalal
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D
alam diskusi tersebut, 
salah satu narasumber, 
yakni Sekretaris Utama 
BKKBN Nofrizal, SP, MA. 
memaparkan mengenai 
“Konsep BKKBN Sebagai 
Leading Sector dalam 

rangka Penguatan Mekanisme Sinergi 
dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan 
Keluarga yang Komprehensif dan 
Terintegrasi”.

Nofrizal menjelaskan bahwa 
keluarga merupakan pilar pertama dan 
utama dalam membangun bangsa dan 
merupakan unit terkecil yang menentukan 
bangsa. Oleh sebab itu, peran keluarga 
sangat penting bagi Bangsa Indonesia.  
Lebih lanjut Nofrizal menjelaskan 
bahwa keluarga memiliki peran untuk 
asah, asih, dan asuh serta merupakan 
tempat pembentukan karakter. “Keluarga 
merupakan tumpuan untuk menumbuh 
kembangkan dan menyalurkan potensi 
setiap anggota keluarga” ujar Nofrizal.

Pembangunan keluarga dan 
ketahanan keluarga dicantumkan baik 
pada kewenangan pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten kota. Dengan tiap tingkatnya 
memiliki tatanan yang berbeda. 
Pemerintah pusat mengatur kebijakan 
dan regulasi, sedangkan pemerintah 
provinsi terfokus pada sinkronisasi dan 

pengembangan, selanjutnya di kabupaten 
kota melakukan implementasi kebijakan.

Sejalan dengan Nofrizal, Guru 
besar ketahanan dan pemberdayaan 
keluarga IPB Prof. DR. Euis Sunarti, 
M.Si menyatakan “keluarga sebagai 
unit sosial terkecil dan sebagai penentu 
kualitas hidup”. Mengangkat sub judul 
“Ketahanan Keluarga Sebagai Fondasi 
Ketahanan Nasional” Euis menjelaskan 
bahwa kualitas hidup keluarga 
mencerminkan kualitas hidup bangsa. 
Menurutnya pun, hal tersebut juga 
sejalan dengan ketahanan  keluarga yang 
juga mencerminkan ketahanan nasional. 

Keluarga sebagai sistem mikro 
seharusnya mempengaruhi sistem 
lainnya yaitu meso, hexo, dan makro. 
Tetapi sangat disayangkan bahwa 
dalam praktiknya yang terjadi adalah 
sebaliknya. Idealnya yang terjadi adalah 
keluarga menanamkan nilai-nilai seperti 
cinta kasih, respek dan komitmen yang 
mampu menghasilkan lingkungan dengan 
hubungan sosial yang harmonis. 

Hubungan sosial yang harmonis 
akan menciptakan sumber daya manusia 
yang berkualitas tinggi, setelah itu 
diharapkan dapat terbentuknya ketertiban 
dan kesejahteraan sosial. Namun pada 
kenyataannya adalah keluarga mudah 
terpengaruh dengan lingkungan dan 
terpapar hal-hal yang dapat mengganggu 

Lemhannas RI menggelar Round Table Discussion (RTD) Pengkajian 
Bidang Sosial Budaya dan Demografi dengan judul “Revitalisasi Fungsi 
Utama Keluarga Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional” di Ruang Kresna 
Gedung Astagatra Lantai 4 Lemhannas RI Direktorat Pengkajian Sosial 
Budaya dan Demografi, pada Kamis (09/5).

Ketahanan Keluarga 

adalah Fondasi Ketahanan Nasional
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bahkan hal-hal yang bisa berdampak 
secara langsung.

“Ketahanan keluarga diimplementa-
sikan seberapa keluarga memenuhi peran 
dan tugasnya” tegas Euis. Pembagian 
peran, fungsi, dan tugas masing-masing 
anggota keluarga sangat penting bagi ke-
tahanan keluarga. Euis juga menjelaskan 
bahwa dibutuhkan kebijakan makro yang 
dapat membuat keluarga mampu menja-
lankan peran, fungsi, dan tugas dengan 
tepat. 

Sependapat dengan Euis, Psikolog 
Keluarga Fakultas psikologi UI Prof. 
DR. Lydia Freyani Hawadi, M.M. juga 
menggambarkan lebih rinci mengenai 
mikro sistem, meso sistem, exo sistem, 
macro sistem, dan chrono sistem. 
Dimana micro sistem terdiri dari 
lingkungan terdekat yaitu keluarga, 
sekolah, teman sebaya, tetangga, dan 
rumah ibadah. Selanjutnya meso sistem 
adalah hubungan antara keluarga 
dengan lingkungan sekitar seperti Rukun 
Tetangga dan Rukun Warga. Meso sistem 
dilanjutkan dengan exo sistem yaitu 
pengaruh dari media dan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur 
tentang keluarga. Setelah exo sistem 
maka akan memasuki macro sistem yang 
merupakan pengaruh dari media massa 
dan sistem pendidikan. Sistem terakhir 
adalah chrono sistem yang mencakup 

gaya hidup seperti ideologi, terorisme, 
dan narkoba.

Membahas “Konsep Ketahanan 
Keluarga yang Holistik” Lydia 
memaparkan bahwa keluarga yang sehat 
dan kuat dapat dilihat dari hubungan 
antara suami istri dan hubungan antara 
orang tua dengan anak. Pada hubungan 
antara suami dan istri yang sehat prinsip 
yang ada adalah siapapun yang mendapat 
pencapaian maka itu adalah kesuksesan 
bersama, menyadari hubungan yang 
setara antara suami dan istri, dan 
komunikasi yang selalu terjalin. Di sisi 
lain hubungan antara orang tua dengan 
anak harus menghasilkan “win-win 
solution” dimana tidak ada pihak yang 
kalah, selanjutnya tidak memberi label 
pada anak, serta orang tua harus pro aktif 
menjalin komunikasi dengan anak.

Lydia juga menjelaskan enam 
indikator keluarga sehat. Indikator 
pertama adalah kesejahteraan spiritual 
yaitu saling menguatkan jika ada 
masalah, bahwa ini adalah cobaan 
dan pasti akan menghasilkan sesuatu 
yang terbaik. Selanjutnya yaitu mengisi 
waktu bersama dengan melakukan hal-
hal yang memberi rasa senang kepada 
semua anggota keluarga. Indikator ketiga 
adalah apresiasi dan afeksi dimana 
membiasakan mengucapkan kata tolong, 
terima kasih, dan maaf. Setelah itu 

komitmen yaitu loyal dan mau melakukan 
usaha untuk anggota keluarga. Indikator 
selanjutnya adalah berkomunikasi positif 
dengan memberikan penguatan kepada 
anggota keluarga. Yang terakhir adalah 
keterampilan coping kuat yaitu mencari 
jalan keluar bersama dan menerima hal-
hal yang tidak bisa dirubah.

Menjelaskan mengenai “Konsep 
Pembangunan Keluarga Yang Kompre-
hensif Dan Terintegerasi” Pengamat Kri-
minolog Universitas Indonesia Prof. Drs. 
Adrianus Eliasta Meliala, M.Si, M.Sc. 
P.h.D. mengungkap 10 masalah yang 
mengancam keluarga, tiga diantaranya 
memperlihatkan bahwa lingkungan ber-
dampak pada keluarga. Masalah pertama 
adalah keluarga yang miskin dan anomali 
dimana keluarga dengan kondisi ekonomi 
terbatas namun tinggal di pemukiman elit 
dan bergaya hidup tinggi, hal ini akan 
menyebabkan ekspektasi yang tinggi. 

Masalah selanjutnya adalah keluarga 
yang tinggal di lingkungan rawan, keluarga 
dapat dengan mudah terpapar hal-hal 
di lingkungan tempat tinggal. Masalah 
terakhir adalah keluarga terpapar ajaran 
radikal, jika ayah dan ibu mengikuti 
ajaran radikal maka besar kemungkinan 
anak juga akan mengikuti ajaran radikal 
tersebut. “Ketahanan keluarga menjadi 
hal yang niscaya untuk kemudian terjadi” 
ungkap Adrianus sekaligus menutup 
paparan materinya.

Keluarga merupakan 
tumpuan untuk menumbuh 

kembangkan dan 
menyalurkan potensi setiap 

anggota keluarga

Nofrizal, SP, MA
Sekretaris Utama BKKBN

“

SEPUTAR KITA
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L
emhannas RI mengadakan 
kegiatan donor darah 
sebagai salah satu rangkaian 
Hari Ulang Tahun (HUT) 
Lemhannas RI Ke-54, Selasa 
(30/4) di Ruang Dwi Warna, 
Gedung Pancagatra, Lantai 

1, Lemhannas RI. 
Kegiatan donor darah yang 

merupakan hasil kerjasama antara 
Lemhannas RI dengan Palang Merah 
Indonesia DKI Jakarta. Donor darah yang 
dilakukan, kini telah menjadi agenda 
rutin tahunan dalam menyambut HUT 
Lemhannas RI.  

Dalam pendaftaran donor darah yang 
dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 
pukul 11.00 WIB tersebut, terdapat 
83 orang peserta yang memenuhi 
persayaratan untuk melakukan donor 
darah dari total 114 peserta pendaftar 

yang terdiri dari anggota Lemhannas RI, 
Peserta PPRA 59, PPSA 22, Pejabat 
Struktural Lemhannas RI, dan Persatuan 
Istri-istri Anggota (Perista) Lemhannas RI.

“Beberapa orang yang tidak 
memenuhi syarat dikarenakan kondisinya 
tidak memungkinkan seperti kurangnya 
berat badan, sedang menstruasi, HB dan 
tekanan darah yang tidak mencukupi, 
dan berbagai alasan lainnya” jelas Mayor 
Kes drg. Kariaman Samosir, Ketua Seksi 
Donor Darah HUT Lemhannas RI.

Selain kegiatan donor darah, 
Lemhannas RI juga mengadakan 
kegiatan lainnya untuk merayakan HUT 
ke-54 Lemhannas RI seperti, bakti 
sosial, olahraga bersama, pertandingan 
olahraga, jam pimpinan, orasi ilmiah, dan 
diakhiri dengan acara syukuran yang akan 
dihadiri oleh seluruh jajaran Lemhannas 
RI.

Menyambut HUT ke-54
Lemhannas RI Selenggarakan Donor Darah 
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M
emperingati Hari 
Ulang Tahun (HUT) 
ke-54, Lemhannas RI 
mengadakan kegiatan 
kunjungan sosial 
mulai Kamis (2/5) 
hingga Jumat (3/5) di 

daerah Bekasi, Kalideres, dan Cipayung. 
Kegiatan Kunjungan Sosial ini 

merupakan salah satu kegiatan dibawah 
kepanitiaan bidang Bakti Sosial. Kegiatan 
ini, bertujuan untuk memberikan bantuan 
kepada para anggota Lemhannas yang 
sedang berjuang melawan penyakitnya. 

Hari pertama Kamis (2/5), Wakil 
Ketua Persatuan Istri-Istri Anggota 
(Perista) Lemhannas RI Ibu Lisa 
Wieko Syofyan dan dan Ibu Novita 
Mochammad Iriawan beserta anggota 
Perista Lemhannas RI dan panitia HUT 
Lemhannas RI mengunjungi anggota 
lemhannas di daerah Bekasi yaitu ASN 
Buchori yang bekerja di bagian Urdal 

Roum yang mengidap diabetes melitus. 
Kunjungan kemudian dilanjutkan 

dengan mengunjungi Ibu Sri Rahayu 
Nastuti, istri dari ASN Bambang A.S dari 
bagian Tata Usaha Roum yang mengidap 
penyakit stroke dan penyumbatan 
pembuluh darah otak, dan terakhir 
mengunjungi ASN H. Sya’roni, S.E.,M.Sc. 
dari kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan yang mengidap stroke serta 
penyumbatan pembuluh darah otak.

Pada kunjungan sosial hari kedua 
(3/5), Perista Lemhannas RI mengunjungi 
kediaman ASN Yulistyo Langgeng,M.M 
dari bagian Kedeputian Pendidikan 
Pimpinan Tingkat Nasional di Kalideres 
yang mengidap juga mengidap diabetes 
mellitus dengan komplikasi ginjal dan 
jantung. Kunjungan sosial kemudian 
diakhiri dengan mengunjungi Ibu Suparno, 
istri dari Pelda Suparno dari bagian Kes/ 
Roum yang mengidap Kanker Payudara.

Kunjungan Sosial Perista 
pada HUT ke-54 Lemhannas RI

L
emhannas RI mengadakan 
kegiatan olahraga bersama di 
lapangan tengah Lemhannas 
RI, Jumat (3/5). Kegiatan 
yang dibuka oleh Gubernur 
Lemhannas RI Letjen TNI 
(Purn) Agus Widjojo ini 

merupakan salah satu rangkaian acara 
dari perayaan HUT Lemhannas RI yang 
ke-54. 

Dalam amanatnya, beliau menyam-
paikan bahwa tujuan dari diadakannya 
olahraga bersama ini agar kebugaran 
jasmani dan jiwa kita selalu terjaga.“Hal 
ini perlu kita sadari bersama, karena 
terkadang dengan kesibukan yang kita 
miliki, kita dapat melupakan hal yang 
penting untuk kita jaga, yaitu kebugaran 
jasmani, jiwa dan pikiran yang sehat per-

lu didukung dengan jasmani yang sehat 
pula,” ujar Agus. 

Agus juga menambahkan bahwa  
perayaan HUT Lemhannas RI yang 
ke-54 ini merupakan sebuah acara 
untuk menciptakan kebersamaan antar 
sesama warga lemhannas melalui 
kegiatan-kegiatan yang membangun 
sifat kebersamaan, salah satunya adalah 
olahraga bersama.

Rangkaian kegiatan olahraga 
bersama kali ini dimulai dengan senam 
aerobik yang diikuti oleh seluruh anggota 
Lemhannas RI. Dilanjutkan dengan 
pertandingan futsal dan tarik tambang 
antara Peserta PPRA 59 dengan Satuan 
Keamanan dan Pejabat Struktural 
Lemhannas RI. 

Selain olahraga bersama, acara kali 

ini juga diisi dengan pembagian hadiah 
untuk pemenang lomba dari rangkaian 
acara sebelumnya dan juga doorprize 
yang terdiri dari sepeda motor, peralatan 
elektronik dan rumah tangga bagi anggota 
Lemhannas yang beruntung. Kegiatan hari 
ini juga ditutup dengan hiburan musik 
yang diikuti dengan antusias terlihat oleh 
para anggota Lemhannas RI. 

Rangkaian perayaan HUT Lemhannas 
RI yang ke-54 tidak berakhir hari ini. 
Dalam agenda rangkaian peringatan 
HUT ke-54 tahun ini, Lemhannas RI 
akan mengadakan ziarah ke Taman 
Makam Pahlawan, upacara bendera, jam 
pimpinan bersama Gubernur Lemhannas 
RI, orasi ilmiah, dan ditutup dengan 
acara syukuran yang juga akan diikuti 
oleh seluruh jajaran Lemhannas RI.

Olahraga Bersama jadi Rangkaian Kegiatan 
HUT Lemhannas RI Ke-54

SEPUTAR KITA
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J
am Pimpinan tersebut langsung dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI 
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. “Hari ulang tahun suatu lembaga senantiasa 
merupakan tonggak inventarisasi kinerja jajaran sebuah lembaga” ungkap 
Agus. 

Oleh sebab itu, jam pimpinan kali ini bertujuan untuk mengadakan 
inventarisasi kinerja jajaran Lemhannas RI. Agus juga menjelaskan bahwa 
tantangan yang dihadapi saat ini adalah administrasi negara yang harus 

berjalan dengan semakin tertib agar pemerintah dapat semakin efisien dalam melayani 
rakyat.

Pada jam pimpinan kali ini, Agus mengapresiasi dan mengevaluasi hal-hal yang 
sudah dicapai oleh semua unit kerja serta memberikan arahan hal-hal yang harus 
dilaksanakan di masa depan. “Kita tidak boleh lengah, kita tetap harus bekerja keras 
untuk masa-masa yang akan datang. Minimal memelihara kinerja dan meningkatkan 
kinerja Lemhannas RI di masa depan” tegas Agus.

Tidak lupa, Agus juga menyampaikan pesan kepada Persatuan Istri-Istri Anggota 
(Perista) Lemhannas RI agar tetap memelihara inisiatif dalam mengadakan kegiatan 
sosial serta menejemen pengetahuan mengenai kehidupan keluarga. 

Mencermati keadaan sekarang ini, Agus berharap bahwa seluruh warga 
Lemhannas RI dapat menjadi agen pemersatu dan pemulihan persatuan dan kesatuan 
bangsa. “Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan sifat musyawarah dan gotong 
royong yang tinggi, jangan sampai bangsa Indonesia menjadi mudah terpecah belah 
karena suatu perbedaan,” pungkas Agus.

Agus Widjojo kemudian menutup jam pimpinan kali ini dengan mengucapkan 
apresiasinya kepada segenap warga Lemhannas RI yang sudah menjalankan hak 
politik sebagai warga negara pada Pemilihan Umum 2019 serta dapat menghargai 
perbedaan pilihan antar perseorangan dan tetap menjaga kehormatan Lemhannas RI 
sebagai lembaga independen dan profesional.

Jam Pimpinan
Gubernur Lemhannas RI

Sebanyak 365 personil Lemhannas RI, 77 Peserta PPSA 22, dan 99 
Peserta  PPRA 59 mengikuti Jam Pimpinan dalam rangka Peringatan HUT 
ke-54 Lemhannas RI, pada Senin (13/5) di Auditorium Gadjah Mada, 
Gedung Pancagatra, Lantai 3 Lemhannas RI.
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B
ertempat di Ruang Dwi 
Warna Purwa, Gedung 
Pancagatra, Lantai 1, 
Lemhannas RI adakan 
Bazar Ramadhan dalam 
rangka HUT ke-54. 
Bazar Ramadhan ini 

diselenggarakan selama dua hari yaitu 
mulai Senin (14/05) hingga Selasa 
(15/05) dan berlangsung mulai pukul 
07.00 hingga pukul 14.00 WIB. 

Bazar dibuka pada Senin (14/05) 
pada pukul 08:00 WIB dan dibuka dengan 
Tari Bali Puspawresti. Selanjutnya, acara 
dilanjutkan dengan laporan koordinator 
pembantu umum Brigjen Pol. Drs. Triyono 
Basuki Pujono, M.Si.. Dalam laporannya, 
Triyono menyebutkan bahwa sebanyak 60 
stand ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
bazar kali ini. Stand tersebut terdiri dari 
16 stand UMKM, 17 stand Perista, 2 
stand IKAL, 3 stand Koperasi, 2 stand 
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Korpri, 2 stand PT. Sritex, 12 stand Staf 
Lemhannas, serta 6 stand Umum. Pada 
bazar kali ini, stand yang berpartisipasi 
menyediakan berbagai macam keperluan 
seperti bahan sembako, makanan, dan 
pakaian.

Acara dilanjutkan dengan 
penyampaian amanat oleh Wakil Gubernur 
Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko 
Syofyan. “Bazar yang diselenggarakan 
dalam suasana Ramadhan pada dasarnya 
merupakan wujud kepedulian lembaga 
untuk meringankan beban keluarga 
besar Lemhannas dan masyarakat pada 
umumnya dalam memenuhi sebagian 
kebutuhan pokok dengan harga yang 
relatif terjangkau” ujar Wieko. 

Tidak lupa, Wieko yang mewakili 
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI 
(Purn) Agus Widjojo juga menyampaikan 
apresiasi dan terimakasih kepada 
semua pihak yang terlibat dalam 

penyelenggaraan Bazar Ramadhan ini. 
Acara tersebut kemudian dilanjutkan 
dengan pemukulan gong sebanyak 3 
kali sebagai bentuk pembukaan Bazar 
Ramadhan dalam rangka HUT ke-54 
Lemhannas RI.

Sementara itu, Ketua Panitia Bazar 
Ramadhan ASN Chusnul Chotimah 
menyampaikan bahwa Bazar Ramadan 
ini terbuka untuk umum. “Bazar Ramadan 
ini terbuka untuk umum. Bahkan kita 
(pihak panitia) menginformasikan melalui 
kementerian koperasi UMKM. Peranan 
ibu-ibu Perista juga sangat banyak karena 
stand Perista juga dihadirkan disini” 
lanjut Chusnul.

Dalam pembukaan bazar tersebut 
hadir pula para Deputi, Tenaga Ahli 
Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga 
Profesional, Sekjen dan Pengurus IKAL, 
serta Wakil Ketua dan Pengurus Perista.

Bazar yang 
diselenggarakan dalam 
suasana Ramadhan pada 
dasarnya merupakan 
wujud kepedulian lembaga 
untuk meringankan beban 
keluarga besar Lemhannas 
dan masyarakat pada 
umumnya dalam 
memenuhi sebagian 
kebutuhan pokok dengan 
harga yang relatif 
terjangkau

Marsdya TNI Wieko Syofyan
Wakil Gubernur Lemhannas RI

Bazar Ramadhan 
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B
ertindak sebagai inspektur 
upacara pada kegiatan yang 
berlangsung di Lapangan 
Tengah Lemhannas RI ini, 
Gubernur Lemhannas RI 
Letjen TNI (Purn) Agus 
Widjojo. Agus menyatakan, 

momen HUT Lemhannas RI ke-54 yang 
bertepatan dengan peringatan Hari 
Kebangkitan Nasional secara tersirat 
mencerminkan semangat pendirian 
Lemhannas RI untuk mendorong 
bangkitnya kesadaran berbangsa.

“Peresmian Lemhannas RI, dapat 
kita tangkap bertepatan dengan Hari 
Kebangkitan Nasional, 20 Mei 1965. 
Secara tersirat, jiwa dan semangat 
perjuangan Lemhannas RI adalah 
semangat kebangkitan nasional yang 
mampu mendorong bangkitnya kesadaran 
bersama untuk hidup bersatu dalam 
kebhinnekaan dan sebagai bangsa yang 

merdeka, berdaulat dan bermartabat. 
Jiwa dan semangat kebangkitan nasional 
ini pula lah, yang seharusnya harus 
dipedomani dan dipahami oleh seluruh 
jajaran dan keluarga besar Lemhannas 
RI, dalam menjalankan tugas dan 
pengabdiannya, baik dalam kehidupan 
perseorangan sehari-hari maupun dalam 
menjalankan tugas-tugas kelembagaan”, 
ungkap Agus.

Menyikapi dinamika politik nasional 
akhir-akhir ini, Agus menyerukan segenap 
masyarakat untuk mengingat kembali 
prinsip demokrasi yaitu saling menghargai 
dan saling menghormati dalam perbedaan. 
“Perlu kita ingat kembali adalah proses 
sejarah terbentuknya bangsa dan negara 
indonesia yang terlahir dan berdiri justru 
karena perbedaan dan kemajemukan. 
Inilah yang seharusnya dipahami dan 
disadari oleh berbagai komponen bangsa 
sebagai wujud dari semangat sesanti 

Upacara 20 Mei
Lemhannas RI menggelar Upacara Bendera Peringatan HUT 54 

Lemhannas RI sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional, 
Senin (20/5). 

Jiwa dan semangat 
perjuangan Lemhannas 

RI adalah semangat 
kebangkitan nasional 

yang mampu mendorong 
bangkitnya kesadaran 

bersama untuk 
hidup bersatu dalam 
kebhinnekaan dan 

sebagai bangsa yang 
merdeka, berdaulat dan 

bermartabat

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

“
Peringati HUT 54 Lemhannas RI dan 

Kebangkitan Nasional
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bhinneka tunggal ika”, kata Agus.
Agus mengingatkan agar semua 

ketidakpuasan dalam bernegara dapat 
diselesaikan sesuai prosedur hukum 
karena Lemhannas memandang bahwa 
tidak ada warganegara yang berada 
pada posisi di luar sistem konstitusi 
dan hukum positif suatu negara. JIka 
ada yang menempatkan diri di luar 
konstitusi dan sistem hukum nasional, 
perlu dipertanyakan niatannya untuk 
kepentingan bangsa ini.

“Kita hanya perlu untuk melihat 
kepada negara yang gagal dan bangsa 
yang telah hancur terpecah belah seperti 
Syria, Iraq dan Yaman. Tidak berlebihan 
bila kita melihat pola kekuatan luar yang 
menghancurkan negara-negara tersebut, 
kita rasakan keadaan yang identik di 
Indonesia, dan bukan tidak mungkin 
bisa menjadi pintu masuk bagi pola 
penghancuran seperti kita lihat pada 
negara-negara gagal”, terangnya.

Indonesia dikenal dengan 
musyawarah untuk mufakat yang menjadi 
ciri kearifannya. Momen politik tahun ini, 
tutur Agus, merupakan tantangan bagi 
bangsa Indonesia untuk membuktikkan 
bahwa bangsa ini bisa mewujudkan 
kearifan kebangsaan tersebut. “Sekarang 
kita mempunyai tantangan untuk 
mempraktekkan, untuk memulihkan 
kembali persatuan dan kesatuan bangsa, 
dan tidak membiarkan bangsa ini 

diluluhlantakkan sebagai negara gagal. 
Keyakinan bahwa kita semua masih bisa 
berpikir menggunakan nalar kita masih 
ada”, jelasnya.

 Di akhir pidatonya pada kegiatan 
upacara ini, Agus Widjojo menjelaskan 
bahwa tema HUT 54 Lemhannas RI 
“Kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal 
Ika Pasca Demokrasi Tahun 2019” 
sengaja dipilih karena menggambarkan 
relevansi dengan situasi dan kondisi 
kehidupan politik nasional.   

“Melalui tema ini, dan dengan 
berpedoman kepada semangat 
kebangkitan nasional, Lemhannas RI, 
melalui peran dan fungsinya, ingin merajut 
kembali kebersamaan setelah sebelumnya 
memiliki perbedaan pendapat dalam 
kontestasi politik yang cukup tajam,” 
terang Agus.

Pada upacara yang diikuti oleh 
seluruh pegawai Lemhannas RI ini hadir 
sejumlah kepala lembaga pemerintahan 
diantaranya adalah Kepala Badan 
Nasional Pencarian dan Pertolongan 
(BNPP) Marsdya TNI Bagus Puruhito 
yang pernah menjabat Wakil Gubernur 
Lemhannas RI, Kepala Badan Keamanan 
Laut (Kabakamla) Laksdya TNI Achmad 
Taufiqoerrochman, Kepala Staf Umum 
(Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto 
yang mewakili Panglima TNI, dan para 
undangan lainnya. 
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D
alam rangka memperingati 
hari ulang tahun ke-
54 Lemhannas RI 
mengadakan serangkaian 
acara, salah satunya 
adalah syukuran dan buka 
puasa bersama, Senin 

(20/5). Bertempat di Ruang Dwiwarna, 
Gedung Pancagatra, Lemhannas RI. 
Syukuran ini dibuka dengan ceramah dan 
dilanjutkan doa oleh KH. Olih Komarudin.

Pada syukuran kali ini juga dilakukan 
pemotongan tumpeng oleh Gubernur 
Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus 

Widjojo yang didampingi oleh Wakil 
Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI 
Wieko Syofyan dan Sekretaris Utama 
Lemhannas RI Komjen Pol Mochammad 
Iriawan. Tumpeng secara simbolis 
diberikan kepada pegawai tertua dan 
termuda Lemhannas RI yaitu ASN 
Subandi yang bekerja sebagai penata 
administrasi TU Gubernur Bag TU Roum 
Settama dan ASN Ariendra Rizki Dwi 
Widyawati yang bekerja sebagai penata 
administrasi Seksi Mat Inti Subdit Mat 
Inti dan Pimnas Ditmatbik.

Bertepatan dengan peringatan 

hari ulang tahun ke-54, Lemhannas 
RI memberikan penghargaan kepada 
beberapa pegawai teladan yaitu ASN 
Rudy Puspono yang bertugas di bagian 
SDM, Kopda ETA Afrizal yang bertugas 
di kedeputian pendidikan, Bapak Cece 
Cahyono yang bertugas sebagai satuan 
kemanan, Bapak Kurniawan yang 
bertugas sebagai pramubakti, dan Bapak 
Mulyadi yang bertugas sebagai cleaning 
service.

Acara syukuran dilanjutkan dengan 
sholat Isya dan sholat tarawih bertempat 
di Masjid Soedirman Lemhannas RI.

Syukuran Hari Ulang Tahun 
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SEPUTAR KITA

L
embaga Ketahanan Nasional 
RI mengadakan ziarah ke 
Taman Makam Pahlawan 
Kalibata, Kamis (16/5). 
Kegiatan ziarah tersebut 
adalah salah satu rangkaian 
peringatan Hari Ulang Tahun 

ke-54 Lemhannas RI.
Kegiatan ziarah didahului dengan 

upacara yang dipimpin langsung oleh 
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI 
(Purn) Agus Widjojo. Setelah melakukan 
Upacara, Agus Widjojo melakukan 
peletakan karangan bunga dan 
mengheningkan cipta untuk mengenang 
arwah para pahlawan.

Kemudian, Agus Widjojo didampingi 
oleh pejabat tinggi Lemhannas RI 
melakukan tabur bunga dan doa 
bersama ke beberapa makam pahlawan, 
diantaranya adalah M.T Harjono, RD. 
Suprapto, dan Wakil Presiden Republik 
Indonesia ke-3, Adam Malik 

Ziarah ini diikuti segenap personil 
Lemhannas, Tenaga Ahli Pengajar, 
Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, 
Perwakilan Peserta PPSA 22 dan PPRA 
59 serta pengurus Perista, kegiatan ziarah 
diakhiri dengan pengisian buku tamu oleh 
Gubernur Lemhannas RI.

Lemhannas RI adakan Ziarah 
ke TMP Kalibata dalam rangka HUT ke-54

SEPUTAR KITA
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Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional Indonesia,
 20 Mei 2019, Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) 

genap berusia 54 tahun sejak berdiri tahun 1965.

SEPUTAR KITA

U
ntuk memperingati Hari 
Ulang Tahun (HUT) 
Lemhannas RI ke-
54, sejumlah kegiatan 
dilakukan, salah satunya 
adalah kegiatan orasi 
ilmiah yang digelar pada 

Senin, (20/5), bertempat di Auditorium 
Gadjah Mada, Gedung Pancagatra Lantai 3. 

Kegiatan orasi ilimiah yang telah 
menjadi tradisi Lemhannas RI setiap 
tahunnya, kali ini mengangkat tema 
“Memelihara NIlai-NIlai Kebangsaan di 
Era Kekinian” yang disampaikan oleh 
Tenaga Profesional Lemhannas RI bidang 
Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan 
Nasional Prof. Dr. Ir. Dadan Umar 
Daihani, D.E.A.

Dadan, yang juga berprofesi 
sebagai guru besar Universitas Trisakti 
ini menyampaikan dalam orasinya pada 
era revolusi industri 4.0 yang dan sedang 
memasuki era industri 5.0, tantangan 
yang dihadapi akan semakin kompleks. 
“Internet of thing, artificial intelligence 

dan robotic akan mewarnai dinamika 
kehidupan di era ini. Dalam merajut 
keindonesiaan di masa depan, perlu 
juga diterawang perkembangan teknologi 
yang akan terjadi di masa depan, 
dan dampaknya baik pada kegiatan 
perekonomian, kegiatan politik bahkan 
kegiatan sosial masyarakat. Geoekonomi 
dan geopolitik pun saat ini tidak terlepas 
dari hegemoni penguasaan teknologi. 
Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan 
bahwa penguasaan dunia kini tidak 
hanya dipengaruhi oleh kekuatan militer 
saja akan tetapi harus juga dibarengi 
dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan 
teknologi. Jadi barometer kekuatan 
sebuah negara saat ini ditentukan oleh 
kekuatan teknologinya,” jelas Dadan.

Dalam orasinya, Dadan juga 
membahas tentang potensi bonus 
demografi Indonesia yang dapat 
membawa ini pada cita-cita dan tujuan 
bangsa. “Sesungguhnya jumlah penduduk 
yang banyak merupakan modal dasar 
pembangunan karena dengan banyaknya 

Orasi Ilmiah
Semarakan HUT-54 Lemhannas RI
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Dalam tanhana dharmma 
mangrva, kebenaran 
yang tidak pernah 

mendua tidak serta 
merta menyatakan bahwa 
kebenaran harus keluar 
dari satu kewenangan. 
Kebenaran yang tidak 
pernah mendua justru 
kita dapatkan setelah 

kita berbagi untuk 
mendapatkan sebuah 
kesepakatan sebagai 
kebenaran yang kita 

sepakati

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

“

penduduk maka pembangunan dapat 
berjalan dengan baik, namun syaratnya 
adalah penduduknya memiliki integritas 
dan nilai-nilai kebangsaan yang ajeg serta 
kecerdasan dan daya inovasi yang tinggi. 
Melihat lingkungan strategis Indonesia 
saat ini, yang perlu dilakukan adalah 
membangun manusia Indonesia yang 
cerdas dan berkarakter, sehingga bonus 
demografi yang sebentar lagi sirna masih 
bisa dimanfaatkan. SDM yang kurang 
cerdas dan tidak berkarakter inilah yang 
kini menjadi penghambat pembangunan 
Indonesia salah satunya corruptive 
behaviour,” kata Dadan.

Sementara itu, Gubernur 
Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus 
Widjojo yang membuka kegiatan 
orasi ilmiah ini menyatakan dalam 
sambutannya menyampaikan orasi 
ilmiah ini merupakan tradisi intelektual 
Lemhannas RI yang tercermin dalam jiwa 
tanhana dharmma mangrva, semboyan 
Lemhannas RI.

“Tanhana dharmma mangrva 
bermakna tidak ada kebenaran 
yang mendua. Tradisi intelektual 
mengisyaratkan kita untuk berbagi setiap 

gagasan guna mendapatkan pengayaan 
dan tanggapan. Sebaliknya dalam 
tanhana dharmma mangrva, kebenaran 
yang tidak pernah mendua tidak serta 
merta menyatakan bahwa kebenaran 
harus keluar dari satu kewenangan. 
kebenaran yang tidak pernah mendua 
justru kita dapatkan setelah kita berbagi 
untuk mendapatkan sebuah kesepakatan 
sebagai kebenaran yang kita sepakati,” 
ungkap Agus.

Kegiatan orasi ilmiah yang 
berlangsung semarak ini dihadiri 
oleh Kepala Badan Keamanan Laut 
(Kabakamla) Laksdya TNI Achmad 
Taufiqoerrochman, Letjen TNI (Purn) 
Drs. M. Munir, mantan Sestama 
Lemhannas RI Komjen Pol (Purn) Drs. 
Arif Wachyunadi, Sekjen Ikatan Alumni 
(IKAL) Lemhannas RI Marsdya TNI (Purn) 
Daryatmo, pimpinan Lemhannas RI Wakil 
Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI 
Wieko Syofyan, Sekretaris Lemhannas 
RI Komjen Pol Dr. Mochamad Iriawan, 
S.H. M.M. M.H., pejabat struktural 
Lemhannas RI, peserta PPSA 22, peserta 
PPRA 59, dan sejumlah undangan.
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Kunjungan Perwakilan Maktab Pertahanan Angkatan 
Tentera (MPAT) Malaysia di Lemhannas RI

Perwakilan Maktab Pertahanan Angkatan Tentera (MPAT) Malaysia 
kunjungi Lemhannas RI sebagai bagian dari program pendidikan 
siswa-siswa MPAT angkatan ke-39  Selasa (2/4)

Gubernur Lemhannas RI gelar konferensi pers 
pasca Pemilu 2019

Menyikapi situasi terkini setelah Pemilu 2019 Gubernur Lemhannas 
RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menggelar konferensi pers Selasa 
(23/4) di Ruang Syailendra Gedung Asta Gatra Lt III

Penyerahan Cenderamata SSLN Jepang PPRA 59 
Lemhannas RI oleh Gubernur Lemhannas RI 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bertolak 
ke Jepang, Selasa (23/4) untuk mendampingi rombongan peserta 
PPRA 59 Lemhannas RI yang melakukan studi strategis luar negeri 
(SSLN)

Penyerahan Cenderamata SSLN Vietnam PPRA 59

Galeri

Rombongan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 
(PPRA) 59 Lemhannas RI melakukan studi strategis luar negeri 
(SSLN) ke Vietnam, Senin hingga Jumat (22 - 26/4)
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Ulang Tahun Sekretaris Utama

Perayaan Ulang Tahun Sekretaris Utama 
Lemhannas RI Komjen Pol Dr. Mochamad 
Iriawan, S.H., M.M., M.H. bersama pejabat 
kesekretariatan utama pada 1 April 2019

Pelaporan Kenaikan Pangkat 
Pegawai Lemhannas RI

Karoum sebagai Inspektur Upacara 
dalam Pelaporan Kenaikan Pangkat 
Pegawai Lemhannas RI di Ruang 
Lemhannas RI, Gedung Trigatra Lt. 3 
pada 2 April 2019.

Dr Rosita S Noer MA menyerahkan 
hibah 2000 buku kepada 
Perpustakaan Lemhannas RI

Perpustakaan Lemhannas RI yang berlokasi 
di Gedung Astagatra Lantai 2 Lemhannas RI 
menerima hibah 2000 buku dari Dr Rosita S 
Noer MA pada 7 Mei 2019.
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Ulang Tahun Wakil Gubernur

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI 
(Purn) Agus Widjojo didampingi oleh 
Sestama Lemhanans RI mengadakan 
syukuran ulang tahun Wakil Gubernur 
Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko 
Syofyan pada 4 April 2019.

Gubernur Lemhannas RI 
sebagai Nara Sumber dalam 
Rangka Seminar Bela Negara 
di UPN

Pada 31 April 2019 Gubernur 
Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) 
Agus Widjojo menjadi Pemateri dalam 
Rangka Bela Negara di Universitas 
Pembangunan Nasional (31/4).

Talk Show Happy Parenting(Taping) 
Gubernur Lemhannas RI dengan 
DAI TV

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) 
Agus Widjojo menjadi Narasumber pada 
Acara Talk Show Happy Parenting(Taping) 
di DAI TV pada 8 Mei 2019.



Wagub Lemhannas Memimpin Rapat Gebrar Merah Putih

RTD DITJIAN SOSBUD dan Demografi
Lemhannas RI menyelenggarakan Roundtable Discussion bidang Sosial Budaya dan Demografi yang mengangkat judul 
Revitalisasi Fungsi Utama Keluarga guna Mewujudkan Ketahanan Nasional (9/5).

Wakil Gubernur Lemhannas RI mengadakan dan memimpin Rapat Gebyar Merah Putih (16/5).
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Ulang Tahun Gubernur Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas sebagai Keynote Forum Diskusi Positive with POSITIVE POWER
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi salah satu narasumber dalam Forum Diskusi Positive 
People with Positive Power (23/5).

Doa bersama dalam Perayaan Ulang Tahun Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi oleh 
Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan pada 11 Juni 2019.
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Setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, 
Selasa (11/6), Lemhannas RI menggelar kegiatan halalbihalal yang diikuti oleh seluruh 
pejabat struktural Lemhannas RI, Ketua Umum IKAL dan perwakilannya, tenaga ahli 

pengajar, tenaga ahli pengkaji, tenaga profesional, peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII, 
dan segenap pegawai Lemhannas RI

Momen Halalbihalal
 Perkuat Tali Silaturahmi Pegawai Lemhannas RI
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