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redaksi mengangkat pemberitaan mengenai Studi Strategis Dalam
Negeri (SSDN) dan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) PPSA
22 Lemhannas RI. Selain itu, penyelenggaraan kajian strategis
tentang sentraslisasi dan desentralisasi dalam rangka penguatan
otonomi daerah. Redaksi juga mengulas penandatanganan
memorandum nota kesepahaman dengan ANRI dan LPP RRI.
Tak lupa kami juga mengangkat tentang kegiatan orientasi
dan pemantapan nilai-nilai Kebangsaan bagi Anggota DPRRI dan DPD-RI terpilih periode 2019-2024 Tahun 2019 yang
dibuka secara resmi oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo. Meski
telah melakukan yang terbaik, namun redaksi menyadari masih
belum sesuai dengan yang diharapkan pembaca. Oleh karenanya,
kami mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi
eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang akan kami sajikan
pada edisi berikutnya.
Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada
berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya
Majalah Swantara Edisi 30 kali ini. Semoga, Majalah Swantara
tetap berkesan di hati para pembaca.
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ada edisi ke-30, September 2019 ini, Lemhannas
RI menyoroti kegiatan Focus Group Discussion dari
Kedeputian Pengkajian Strategik Lemhannas RI yang
mengangkat tema mengenai Penguatan Otonomi
Daerah Dalam Mendukung Pertahanan Negara Guna
Menjaga Keutuhan NKRI. Mengutip Prof. Dr. Djohermansyah
Djohan, M.A. Menurut Djohermansyah, diselenggarakannya
otonomi daerah dilatarbelakangi oleh empat aspek yaitu aspek
fisik kewilayahan, aspek legal konstitusional, aspek penduduk,
dan aspek pemerintahan yang baik. Adanya otonomi daerah akan
membuat pemerintah daerah lebih efisien, efektif, transparan,
akuntabel, partisipatif, kreatif dan inovatif, Pemerintah pusat
juga akan memiliki organisasi yang lebih ramping dan beban
yang lebih ringan.
Berbagai kegiatan terkait dengan program pendidikan dan
program pemantapan nilai-nilai kebangsaan telah dilakukan
sebagai bagian dari penguatan kapasitas pimpinan Indonesia di
berbagai level. Terkait hal itu, Lemhannas RI menyelenggarakan
Kegiatan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
bagi Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2019-2024,
yang dibuka oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo. Presiden dalam
pidato pembukaannya, mengingatkan bahwa tantangan bangsa
Indonesia di masa depan akan semakin berat dengan adanya
revolusi Industri 4.0, masuknya era distruksi, serta tantangan
ekonomi global yang berubah dengan cepat tanpa adanya arah
dan kepastian yang jelas. Presiden juga menekankan bahwa
negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang cepat,
bukan negara yang besar. Negara cepat akan mengalahkan
negara yang lambat.
Dalam mewujudkan peran serta fungsinya, Lemhannas RI
berkomitmen untuk 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 nilainilai kebangsaan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.
Dengan demikian, kami berharap Majalah Swantara edisi
ke-30 yang diterbitkan pada September 2019 ini dapat menjadi
referensi bagi para pembaca.
Gubernur Lemhannas RI

SEPUTAR KITA

Pengetahuan

sebagai Bekal Kepemimpinan
“Pemimpin tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat,” ujar Agus Widjojo dalam ceramahnya yang
bertemakan Resume Implementasi Kepemimpinan Nasional. Gubernur Lemhannas RI Letjen (Purn)
Agus Widjojo memberikan ceramah kepada peserta PPSA 22 di Ruang Bhinneka Gedung Pancagatra
Lantai 3, Senin (10/6).

L

ebih lanjut, Agus menjelaskan
bahwa kepemimpinan dibentuk
berdasarkan akumulasi pengalaman seumur hidup tergantung
dari pemimpin dalam mengambil kekayaan dari pengalaman
sepanjang hidup, kekayaan tersebut akan
membentuk kematangan kepemimpinan.
Agus menyebutkan, kekayaan yang harus dimiliki oleh pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang akan menjadi bekal agar kepemimpinan jadi lebih
paripurna. “Tidak ada pemimpin yang
melaksanakan fungsi kepemimpinannya tanpa adanya landasan pengetahuan,
bahkan terkadang perbedaan kualitas setiap pemimpin ditentukan oleh perbedaan
fondasi pengetahuan,” kata Agus.
Dalam
kesempatan
tersebut,
Agus juga memaparkan pendekatan
atas kajian kepemimpinan oleh Carl
Dalglish dan Peter Miller yang terdiri dari
pendekatan karakteristik, pendekatan
perilaku, pendekatan situasional, dan
pendekatan
integratif.
“Pendekatan
karakteristik dimana karakter menjadi
pembeda antara seorang dengan yang
lain,” kata Agus menjelaskan. Selanjutnya
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pendekatan perilaku dimana beberapa
perilaku menjadikan pemimpin menjadi
lebih efektif dari yang lainnya. Setelah
itu, pendekatan situasional dimana
pemimpin mencoba mengidentifikasi
faktor situasional apa yang menjadi gaya
kepemimpinan efektif. Terakhir adalah
pendekatan integratif yaitu terdiri dari
kepemimpinan kharismatis, transformatif,
dan kepemimpinan melayani.
“Ada
tiga
karakteristik
gaya
kepemimpinan yaitu otoriter, partisipatif,
dan delegatif” kata Agus. Gaya
kepemimpinan otoriter adalah pemimpin
memutuskan apa yang harus dilakukan
dan bagaimana melakukannya tanpa
meminta masukan. Situasi kepemimpinan
otoriter adalah pemimpin memiliki semua
informasi, pengendalian waktu, semangat
pengikut yang tinggi. Selanjutnya adalah
gaya kepemimpinan partisipatif yaitu gaya
pemimpin melibatkan satu atau beberapa
bawahannya untuk menentukan secara
bersama-sama apa dan bagaimana misi
akan dilakukan serta pemimpin memiliki
beberapa informasi, namun pengambilan
keputusan dan tanggung jawab berada
pada pemimpin. Terakhir adalah gaya

kepemimpinan delegatif yang dimana
pimimpinan mendelegasikan otoritas
pengambilan keputusan kepada pengikut
atau kelompok pengikut, bawahan
memiliki kompetensi khusus sendiri
namun pemimpin yang bertanggung
jawab atas hasil kerja organisasi.
Selain hal tersebut di atas, Agus juga
menjelaskan mengenai peran, nilai, serta
kualitas yang dimiliki pemimpin. Peran
pemimpin yaitu menyadarkan tentang
tantangan, persoalan dan kemungkinan,
meninjau melampaui kepentingan diri,
membantu perseorangan menemukan
kepuasaan diri, membantu memahami
kebutuhan akan perubahan, menekankan
kebutuhan dan kesegaraan, mengingat
komitmen
pada
kebesaran,
dan
menganut perspektif luas dan jangka
panjang.
Selanjutnya
yaitu
nilai
kepribadian pemimpin dapat menjadi
salah satu yang menentukan bagaimana
kekuasaan dipraktekkan atau dibatasi.
“Kepemimpinan yang digerakkan oleh
nilai menjadi semakin penting untuk
menekankan nilai sebagai kekuatan
pendorong terhadap suatu kepemimpinan
yang berhasil,” kata Agus.

“

Tidak ada pemimpin
yang melaksanakan
fungsi kepemimpinannya
tanpa adanya landasan
pengetahuan
Kepemimpinan
transformasional
yaitu mentraformasikan organisasi kepada
tantangan-tantangan yang diberikan oleh
lingkungan yang senantiasa berubah
dan bagaimana menyesuaikan dengan
tantangan tersebut. Hubungan antara
pemimpin dan pengikut tidak terjadi
secara kebetulan tetapi karena faktor
interaksi kualitas, nilai dan faktor
situasional
antara
pemimpin
dan
pengikut. Tantangan yang hadir dalam
kepemimpinan transformasional adalah
memerlukan waktu mengembangkan
hubungan emosional antara pemimpin
dan pengikut serta kepemimpinan
transformasional
cenderung
hadir
pada masyarakat kolektif daripada
individualitas.
Menutup ceramahnya Agus menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan tidak
terpisahkan dari dan merupakan refleksi
karakter dan kepribadian pemimpin, dengan mengintegrasikan ciri terbaik untuk
menentukan gaya kepemimpinan yang
paling tepat dengan situasi yang ada.

Gubernur Lemhannas RI
Bicara Soal Industri Pertahanan
di Shangri-La Dialogue 2019

M

enyeimbangkan
antara kemandirian negara
dengan kolaborasi atau
kerja sama dalam pengembangan
industri
pertahanan pada kawasan merupakan salah satu kemampuan
Indonesia untuk berkontribusi menciptakan perdamaian dan keamanan regional,
hal ini kemudian dapat diteruskan untuk
mengelola potensi konflik dengan hadirnya berbagai kekuatan besar yang ada
di kawasan,” ungkap Gubernur Lembaga
Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo
pada Internasional Institute for Strategic
Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2019,
Sabtu (1/6). Bertempat di Shangri-La Hotel Singapura, acara tersebut diselenggarakan selama 3 hari, mulai 31 Mei 2019
hingga 2 Juni 2019.
Agus menjelaskan bahwa industri
pertahanan Indonesia memiliki tuntutan
untuk semakin kedepan, hal tersebut
disebabkan karena martabat sebuah
bangsa tercermin dalam kemampuan
membangun
kemandirian
yang
berorientasi pada industri pertahanan.
“Seperti yang bisa dilihat, salah satu
cerminan martabat suatu bangsa
adalah kemampuan bangsa tersebut
dalam membangun industri pertahanan
yang berorientasi pada kemandirian,
yang telah mendorong Indonesia ke
garis terdepan,” ungkap Agus dalam
paparannya yang bertemakan “DefenceIndustrial Development: Balancing Self-

Reliance and Collaboration” tersebut.
Agus dalam kesempatan tersebut
juga menjelaskan, pertahanan mandiri
hanya dapat dilakukan jika negara
mengantisipasi ancaman yang ada
dengan baik dan siap untuk menangani
ancaman tersebut baik dalam aspek
personil, pelatih maupun peralatan. Oleh
karena itu, Agus memandang penting
akan adanya keseimbangan kemandirian
dengan kolaborasi untuk pengembangan
teknologi industri pertahanan. “Dengan
adanya keseimbangan tersebut maka akan
tercapai tingkat efisiensi perdagangan
serta penelitian dan pengembangan,”
kata Agus Widjojo. “Saya berharap,
akan tercapai pengembangan industri
pertahanan Indonesia
yang akan berdampak pada
pengembangan keamanan regional yang
mengarah pada stabilitas regional,”
kata Agus melanjutkan. Selain Agus
Widjojo, hadir pula beberapa tokoh
lainnya mewakili Indonesia yaitu Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Jenderal
TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan,
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu,
dan Plt. Deputi Bidang Proteksi Badan
Siber dan Sandi Negara Agung Nugraha.
IISS
Shangri-La
Dialogue
adalah
Konferensi Tingkat Tinggi Pertahanan
di Asia. Acara ini mempertemukan
para tokoh dari berbagai negara untuk
memperbincangkan mengenai tantangan
keamanan paling mendesak
dan
menghasilkan solusi bersama.
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Peringatan Hari Lahir Pancasila
sebagai Refleksi Momentum Sejarah

L

emhannas RI menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Selasa (11/6), di
Lapangan Tengah Lemhannas
RI. Upacara Peringatan Hari
Lahir Pancasila ini diikuti oleh
seluruh anggota Lemhannas RI beserta
peserta PPSA 22 dan PPRA 59.
Gubernur Lemhannas RI, Letjen
TNI (Purn) Agus Widjojo yang bertindak
sebagai Inspektur Upacara membacakan
sambutan dari PLT Kepala Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (BNIP)
Republik Indonesia, Hariyono. Dalam
sambutannya, Agus Widjojo mengatakan,
bangsa Indonesia memperingati hari
Kelahiran Pancasila untuk menghormati
jasa pendiri bangsa sekaligus meneguhkan
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komitmen terhadap ideologi negara.
Dalam
kesempatan
tersebut,
Agus Widjojo mengatakan, “Kita juga
berusaha mengenang dan merefleksikan
momentum sejarah dimana pendiri
bangsa berhasil menggali nilai-nilai
fundamental bangsa Indonesia sebagai
dasar negara sehingga bangsa nusantara
yang beragam dapat bersatu dan menyatu
sebagai satu bangsa,” ujar Hariyono,
dalam sambutannya yang dibacakan oleh
Agus.
Dalam sambutannya, juga disampaikan bahwa dengan merayakan Hari
Lahir Pancasila ini, kita diharapkan dapat
membangun kebersamaan dan harapan
untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Melalui

Peringatan Hari Lahir Pancasila ini, disampaikan bahwa Pancasila Perlu dijadikan sebagai sumber “inspirasi politik”
harapan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. “Kita semua harus terus-menerus secara konsisten merealisasikan
Pancasila sebagai dasar negara, ideologi
negara, dan pandangan dunia yang dapat
membawa kemajuan dan kebahagiaan
seluruh bangsa Indonesia,” sambung
Hariyono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Agus. Peringatan Hari Lahir
Pancasila ini diselenggarakan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang Hari
Lahir Pancasila.

SEPUTAR KITA

Airlangga Hartarto:

“Manufaktur Indonesia Meningkat”
“Jika dilihat dari Global Manufacturing Value Added, manufaktur Indonesia sudah meningkat di
posisi sembilan,” ujar Menteri Perindustrian, Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A, M.M.T., saat memberikan
ceramah kepada peserta PPRA 59 di ruang NKRI, Gedung Pancagatra, lantai 3 Lemhannas RI pada
Rabu (12/6).

M

enurut data dari IMD
World Competitiveness
Ranking, daya saing
Indonesia pada tahun
ini berada di posisi 32.
Hal ini artinya Indonesia
naik 11 peringkat, dari yang sebelumnya
berada di posisi 43. Dalam ceramahnya
yang berjudul “Memperkuat Kemandirian
Industri Nasional dengan Making
Indonesia 4.0”, Airlangga menjelaskan
bahwa Purchasing Managers Index (PMI)
Indonesia rata-rata di atas 50%, dan
pada bulan Juni ini, menempati posisi
paling tinggi dari bulan-bulan sebelumnya
yaitu 51,6%. Airlangga juga menjelaskan
bahwa bila PMI di atas 50% itu berarti
production dan confidence dari para
industri sangat tinggi.
Dan bila dilihat dari berbagai
sektor, persentase terhadap Gross
Domestic Product (GDP) dari sektor
Manufaktur adalah yang tertinggi, yaitu
20,07%. Sedangkan untuk perdagangan
menempati posisi kedua, untuk persentasi
GDP-nya sebanyak 13,20%, dan posisi
ketiga ditempati oleh pertanian dengan
12,65%. Sedangkan untuk sektor
ICT (Information, Communication &
Technology) memiliki nilai pertumbuhan
yang tinggi yaitu mencapai 9,03%,
tetapi persentase GDP-nya relatif kecil,
hanya 3,92%. Melihat hal tersebut,
Airlangga menyebutkan jika Indonesia
ingin pertumbuhan ekonominya tinggi
maka yang harus didorong adalah sektor
manufaktur.
Sedangkan dari sektor penerimaan
negara, bila dilihat dari penerimaan
pajak, sektor industri menyumbang
sebesar 363,60 triliunnya dengan
persentase 30% dari total penerimaan
pajak.
Berdasarkan
data tersebut, sektor
industri adalah yang
tertinggi
dalam

penerimaan pajak, dengan pertumbuhan
sebanyak 11,12%. Sedangkan dari
penerimaan cukai sendiri, sektor industri
berkontribusi sebanyak 151,71 triliun
dari total realisasi cukai yang berjumlah
159,69 triliun, artinya sektor industri
berkontribusi sebanyak 95%.
“Dari
studi
yang
dilakukan
Kementerian Perindustrian, McKinsey,
Price Waterhouse Coopers (PwC) dan
yang lain, terjadi semacam konsensus
bahwa tahun 2030 ekonomi Indonesia
menjadi 10 besar, atau lebih progresif
lagi dikatakan menduduki ekonomi
nomor tujuh di dunia.
Dalam Making Indonesia 4.0 yang
diluncurkan oleh Presiden, merupakan
perubahan peradaban analog menjadi
digital,” ujar Airlangga.Pertumbuhan
ekonomi dalam RPJMN sampai 2020
yang disusun oleh Bapennas adalah
sebanyak 5,4-6%, tetapi jika kita
melangsungkan digitalisasi ekonomi
akan ada peningkatan pertumbuhan
PDB ril sebayak 1-2%. Selain itu ada
juga peningkatan lapangan kerja dari
sekitar 20 Juta menjadi lebih dari 30
juta lapangan kerja, dan peningkatan
kontribusi manufaktur terhadap PDB dari
sekitar 16% menjadi 25%
pada tahun 2030.
“Kami
telah
melihat beberapa
sektor yang bisa
berkontribusi
dengan digitalisasi
perekonomian yang
berbasis
industri
manufaktur,
di
luar ekonomi
y a n g
berbasis

manufaktur adalah ekonomi e-commerce
atau jasa,” jelas Airlangga. Telah dipilih 5
sektor utama sebagai sektor fokus untuk
“Making Indonesia 4.0” antara lain sektor
Makanan & minuman, tekstil & busana,
automotif, kimia, dan elektronik.
Kementerian Perindustrian saat ini
tengah mengimplementasikan Making
Indonesia 4.0 dengan menunjukkan
Indonesia Industry 4.0 Readliness Index
(INDI 4.0). Indonesia Industry 4.0
Readliness Index merupakan standar
acuan untuk mengukur tingkat kesiapan
perusahaan untuk bertransformasi ke
era industri 4.0. Terdapat lima pilar
penilaian keterkaitan perusahaan dengan
industri 4.0 antara lain, manajemen dan
organisasi, seberapa besar dukungan
pihak manajemen dan organisasi untuk
bertransformasi. Kedua adalah culture
dari corporate itu sendiri, apakah
culture corporate tersebut sudah siap
untuk menerapkan INDI 4.0 itu sendiri.
Selanjutnya ketiga adalah produk dan
layanan, seberapa siap produk dan
layanan perusahaan untuk fit dengan
industri 4.0, yang keempat adalah
teknologi, teknologi 4.0 apa saja yang
sudah mulai diaplikasikan di perusahaan.
Terakhir
adalah
Operasi
Pabrik,
bagaimana kesiapan operasi perusahaan
untuk mengimplementasikan sistem dari
industri 4.0.
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Bicara Soal Urgensi Pilar
Pembangunan Indonesia
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bambang P.S. Brodjonegoro saat tengah memberikan materi kepada peserta PPRA 59 bertempat di
Ruang Bhinneka Tunggal Ika Gedung Pancagatra Lantai 3 Lemhannas RI, Rabu (12/6).

D

alam kesempatan tersebut, Bambang menjelaskan bahwa ada satu modal yang ditulis oleh para
founding fathers Indonesia
dalam Pembukaan UUD RI
1945 yaitu Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
“Untuk mencapai cita-cita tersebut disusunlah Visi Pembangunan Indonesia
2045 yang terdiri dari empat pilar yaitu
pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional
dan tata kelola kepemerintahan,” kata
Bambang menambahkan. “Pilar pertama adalah pembangunan manusia dan
penguasaan IPTEK. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas manusia Indonesia
akan meningkat dengan pendidikan yang
semakin tinggi dan merata serta kebuadayaan yang kuat,” ujar Bambang. Peningkatan pendidikan dan penyelarasan
pengembangan ilmu diarahkan untuk
menjawab perubahan struktur ekonomi
dengan ditopang oleh kemitraan tiga pihak yaitu pemerintah, perguruan tinggi,
dan industri. Peran kebudayaan dalam
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pembangunan ditingkatkan melalui kapitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pengembangan etos kerja untuk
menjadikan Indonesia sebagai salah satu
pusat kebudayaan dan peradaban dunia.
Bambang memandang pentingnya
memperkuat jati diri bangsa Indonesia
dan budaya bangsa untuk memperkokoh
akar kebudayaan Indonesia di tengah
arus globalisasi, terutama terkait dengan
penguasaan IPTEK.
Pilar kedua adalah pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan, yaitu
Indonesia menjadi negara maju dan
menjadi salah satu negara dengan
ekonomi terbesar di dunia yang digerakkan
oleh
investasi
dan
perdagangan,
industri, pariwisata, maritim, dan
jasa, serta didukung oleh infrastruktur
yang andal dan ketahanan pangan,
energi, dan air yang kuat. “Investasi
dan perdagangan ditingkatkan dengan
Indonesia menjalankan perdagangan
luar negeri yang terbuka dan adil serta di
bidang industri difokuskan pada industri
pengolahan SDA dari hulu ke hilir dengan
inovasi dan SDM yang berkualitas,” ujar
Bambang melanjutkan.
Pilar selanjutnya yang dipandang

penting adalah adanya pemerataan pembangunan yaitu pendapatan yang semakin
merata bagi seluruh lapisan masyarakat,
kesenjangan antarwilayah yang semakin
kecil, infrastruktur yang terintegrasi dan
merata, serta kemiskinan akut berhasil
dientaskan. “Kesenjangan pendapatan
dan kemiskinan diupayakan berkurang
dengan kebijakan redistribusi dan inklusif ditingkatkan agar menjangkau semua
kelompok masyarakat,” kata Bambang.
Bambang menyebutkan pemerintah
akan terus mengadakan program afirmasi,
terutama dengan daerah kemiskian tinggi.
“Dalam bidang pemerataan pembangunan
daerah wilayah luar jawa terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI) didorong tumbuh
lebih tinggi dari Jawa dan Kawasan Barat
Indonesia (KBI), dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah
Jawa,” lanjut Bambang. Untuk mendukung
pembangunan dan pemerataan infrastruktur di kawasan tersebut, maka perlu
didukung oleh sistem transportasi antarpulau seperti moda transportasi laut dan udara. Moda transportasi tersebut diarahkan
untuk mendukung mobilitas penduduk dan
distribusi barang antarwilayah. Sedangkan
akses ke kawasan terpencil dan terluar

disediakan melalui pembangunan pelabuhan dan bandara perintis.
Terakhir adalah pilar pemantapan
ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. “Kualitas politik baik dalam
dan luar negeri harus semakin ditingkatkan,
mulai dari kualitas demokrasi yang bersifat
prosedural dan formalitas diarahkan pada
demokrasi substansial, yaitu demokrasi
yang mengemban amanat rakyat dengan

terwujudnya lembaga perwakilan serta
sistem presidensial yang efektif, hingga
politik luar negeri bebas aktif yang diarahkan untuk mengimplementasikan poros
maritim dunia guna memberi sumbangan
positif bagi keamanan dan perdamaian
dunia serta membentuk tatanan regional
dan global termasuk mempertahankan
sentralitas ASEAN,” kata Bambang. Selain hal tersebut dilakukan juga penguatan

reformasi birokrasi dan kelembagaan serta
pembangunan hukum yang ditujukan agar
terwujudnya masyarakat berbudaya hukum
dan anti korupsi.

“

Kualitas politik baik dalam dan luar
negeri harus semakin ditingkatkan,
mulai dari kualitas demokrasi yang
bersifat prosedural dan formalitas
diarahkan pada demokrasi
substansial
Menteri PPN/ Bapennas
Bambang P.S. Brodjonegoro
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Gubernur Lemhannas RI

L

Hadiri Rapat Dengar Pendapat
dengan Komisi I DPR RI

emhannas RI mendukung
Rencana Kerja Pemerintah
tahun 2020 pada penguatan
kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM)
melalui
Program
Kedeputian
Pendidikan
Pimpinan
Tingkat
Nasional
yang
menyelenggarakan kegiatan Pendidikan
Pimpinan Tingkat Nasional, dan kegiatan
Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional RI, Letjen
TNI (Purn) Agus Widjojo saat menghadiri
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi
I DPR RI, Gedung Nusantara 2 Paripurna
DPR RI (12/06).
Rapat yang diikuti oleh tujuh fraksi
tersebut membahas Rencana Kerja
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dan Anggaran (RKA) serta Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) dan juga pagu
indikatif Lemhannas RI tahun anggaran
2020. RDP dihadiri juga oleh Sekretaris
Jenderal (Sesjen) Dewan Ketahanan
Nasional (Wantannas), Letjen TNI Doni
Monardo beserta jajarannya dan dipimpin
oleh Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul
Kharis Almasyhari.
Penguatan SDM bangsa juga didukung melalui program-program dari Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang menyelenggarkan kegiatan
pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada
kalangan birokrat, akademisi, masyarakat, TNI dan Polri. Selain itu, kegiatan
pelatihan juga diselenggarakan untuk
melatih nilai-nilai kebangsaan yang akan
menguatkan sumber daya guru, dosen,

dan widyaiswara, dan juga kegiatan dialog wawasan kebangsaan.
Selanjutnya dukungan Renja Pemeritah melalui penguatan SDM bangsa
juga didukung lewat program Kedeputian
Pengkajian Strategik melalui rekomendasi
kepada pemerintah dalam pengambilan
kebijakan. Rencana Lemhannas lainnya
adalah penyelenggaran Jakarta Geopolitacal Forum (JGF) ke III yaitu forum
diskusi yang melibatkan para ahli geopolitik dari berbagai kawasan, akademisi,
pengamat, serta para penentu kebijakan
terkait geopolitik internasional, selain itu,
pusat laboratorium yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait index ketahanan nasional.

Malam Perkenalan PPSA 22 Angkat Tema

“Sinergi dalam Kebersamaan”
Malam perkenalan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 22 mengangkat tema “Sinergi dalam Kebersamaan”. kata Dr. Ir. H. Haryadi Bs. Sukamdani, M.M, selaku ketua panitia saat memberikan
sambutannya untuk membuka acara Malam Perkenalan dan Halal Bihalal PPSA 22.

A

cara tersebut digelar di
Ruang Dwiwarna Purwa,
Gedung
Pancagatra,
Lemhannas RI, pada Kamis
(13/6).
“Semoga acara ini
dapat berkesan untuk semua, khususnya
peserta PPSA 22, dan juga berharap
kebersamaan dari PPSA 22 untuk
bersinergi akan terus berlanjut,” lanjut
Haryadi.
“Merupakan
suatu
kehormatan
dan kebanggaan bagi Saya untuk diberi
kesempatan menimba ilmu pengetahuan
di Lembaga yang terhormat ini,” ujar
Brigjen. Pol. Krishna Murti, S.IK.,
M.Si, selaku Ketua Senat PPSA 22
dalam sambutannya. Krishna juga
menyampaikan bahwa cita-cita dari
Lemhannas RI ini sungguh luhur, yaitu
menciptakan integrasi, kerjasama yang
mantap, serta menciptakan hubungan
yang dinamis antara para aparatur sipil,
TNI, Polri, elemen sipil, elemen pimpinan
organisasi sektor swasta, organisasi
politik, tokoh agama, tokoh masyarakat,
dan seluruh penyelenggara pemerintah
lainnya.

Krishna juga menyampaikan bahwa
ia dan seluruh peserta PPSA 22 merasa
beruntung dapat menjadi bagian dari
Lemhannas. “Karena disini kami dilatih
untuk merumuskan cara berpikir, diubah
mindset kami, dididik dengan kacamata
konsensus dasar Pancasila, UUD RI
1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kami
diharapkan menjadi Pemimpin yang
mempunyai kualitas yang handal dalam
rangka
meningkatkan
kewaspadaan
nasional,” sambung Krishna.
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
selaku
Gubernur
Lemhannas
RI
menyampaikan bahwa untuk mampu
menciptakan suasana kebersamaan,
tahap pertama yang perlu ditempuh
adalah tahap perkenalan. Karena pada
tahap perkenalan setiap orang secara
resiprokal diberikan kesempatan untuk
saling mengenal dan memahami sifat
serta
karakteristik
masing-masing,
sehingga akan mampu membentuk
sikap saling menghargai. “Oleh karena
itu, atas prakarsa diselenggarakannya
malam perkenalan PPSA 22 dengan
bertemakan ‘Sinergi dalam Kebersamaan’

“

Kami diharapkan
menjadi Pemimpin yang
mempunyai kualitas
yang handal dalam
rangka meningkatkan
kewaspadaan nasional
Brigjen. Pol. Krishna MurtI
Ketua Senat PPSA 22
selaku Gubernur Lemhannas RI, saya
menyambut dengan baik. Dengan harapan
bukan hanya sekadar acara seremonial
semata
namun
hendaknya
lebih
diupayakan menjadi sebuah momentum
dalam menjembatani persaudaraan antar
warga bangsa,” sambung Agus. Acara
dilanjutkan dengan perkenalan masingmasing peserta yang dibagi menjadi enam
sindikat, dan diakhiri dengan hiburan dari
Saung Angklung Mang Udjo.
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The Australian Institute of
International Affairs (AIIA)
Kunjungi Lemhannas RI

Perwakilan Australian Institute for International Affairs (AIIA) kunjungi Lemhannas RI didampingi Atase
Pertahanan Kedubes Australia untuk Indonesia, Kamis (13/6).

K

unjungan
diterima
oleh
Gubernur
Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo, Wakil Gubernur Lemhannas
RI Marsdya Wieko Syofyan, Kepala Biro
Humas Brigjen TNI Sugeng Santoso, serta
Kepala Biro Kerjasama Laksma TNI Budi
Setiawan yang diawali dengan courtesy call di Ruang
Tamu Gubernur, Gedung Trigatra lantai 1, Lemhannas
RI. Ketua rombongan yaitu John McCarthy National
President AIIA memimpin sebanyak 29 orang dalam
kesempatan tersebut. Dalam courtesy call Agus
Widjojo mengucapkan selamat datang di Lemhannas
RI dan menjelaskan bahwa setelah courtesy call akan
ada diskusi yang dilakukan di Ruang Krisna dengan 3
pemapar materi dari Lemhannas RI.
Setelah itu kunjungan dilanjutkan dengan paparan
materi bagaimana respon Indonesia menghadapi
tantangan strategis, ekonomi, dan sosial pada lima
sampai sepuluh tahun ke depan oleh Marsda TNI
(Purn) Surya Dharma, S.I.P., Dr. Rosita Noor, M.A.,
dan Ending Fadjar, S.E., M.A. dimoderatori oleh Drs.
Sukendra Martha, M.Sc, M.App. Sc di Ruang Krisna
Gedung Astra Gatra Lantai 4.
Dalam kesempatan tersebut ketiga pemapar
materi menjelaskan beberapa tantangan global dan
bagaimana Indonesia menghadapinya. “The World
Economic Forum (WEF) pada tahun 2017 melakukan
survei yang melibatkan 31,000 partisipan dari 186
negara dengan jangkauan umur 18 sampai 35 tahun
menghasilkan data bahwa sebanyak 48,8% partisipan
menganggap perubahan iklim adalah masalah yang
paling besar saat ini,” ujar Surya. Indonesia dengan
keadaan geografi berada dijalur gunung berapi yang
berpotensi gempa bumi, banjir, dan tanah longsor
membuat Indonesia menghadapi tantangan alam
yang tidak mudah. Perubahan iklim akan banyak
memberi dampak karena mata pencarian penduduk
yang banyak bergantung pada alam seperti pertanian,
budi daya perikanan, perkebunan yang semuanya
terrgantung pada suhu, curah hujan, dan keadaan
alam lainnya. Sejalan dengan hal tersebut emisi gas
rumah kaca yang diproduksi oleh Indonesia mewakili
sebagian dari total emisi gas rumah kaca dunia, untuk
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itu pemerintah Indonesia berkomitmen
untuk mengurangi secara berkala produksi
emisi gas rumah kaca.
Tantangan
selanjutnya
yang
dijelaskan adalah ancaman narkotika.
Berdasarkan data Badan Narkotika
Nasional (BNN) tahun 2019 sekitar 50
orang Indonesia mati karena narkoba
setiap harinya. Oleh sebab itu, pemerintah
Indonesia terus berusaha untuk menekan
angka tersebut dengan berbagai upaya
seperti menetapkan agenda baru dalam
ketentuan kebijakan reformulasi melalui
seluruh badan pemerintah. Sementara itu
tantangan juga datang dari dalam yaitu
korupsi, nilai Indeks Persepsi Korupsi
Indonesia berada diangka 38 dari 100,
angka ini tentunya tidak cukup baik
dan sangat membutuhkan peningkatan.
Setelah itu tantangan lainnya adalah
keadaan politik Indonesia, dimana baru
saja Indonesia mengadakan pemilihan

dok.humas/lri

“

Perubahan iklim akan
banyak memberi dampak
karena mata pencarian
penduduk yang banyak
bergantung pada alam
seperti pertanian, budi daya
perikanan, perkebunan yang
semuanya gantung pada
suhu, curah hujan, dan
keadaan alam lainnya.
Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P.

umum yang membuat adanya gejolakan politik. “Indonesia harus
segera menstabilkan kondisi politiknya dan pemerintah terpilih
harus membuat kebijakan sosial ekonomi yang bisa mengatasi
tantangan global yang ada saat ini,” kata Rosita.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yaitu
salah satu delegasi dari AIIA, Patrick Moore, menanyakan
mengenai ketimpangan yang dianggap sebagai masalah besar,
bahkan menempati peringkat ke-4 dalam masalah utama di

dunia namun mengapa masalah ketimpangan tersebut bukan
merupakan isu yang besar bagi Indonesia. Dr. Rosita Noor, M.A
menjawab bahwa sebenarnya hal tersebut adalah tantangan
besar bagi Indonesia dimana salah satu survei internasional
menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 74% kekayaan seluruh
negara dipegang oleh segelintir orang dan angka kemiskinan
yang dihadapi juga cukup tinggi sehingga masalah ketimpangan
sebenarnya masalah yang juga besar di Indonesia.
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Lemhannas RI Tandatangani

Nota Kesepahaman dengan ANRI dan LPP RRI
Gubernur Lemhannas RI menandatangani nota kesepahaman dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di Gedung Trigatra lantai 1, Jumat (14/6).

“

Sumpah dari Republik
Radio Indonesia adalah
bagaimana RRI menjalankan
kohesi bangsa, membangun
toleransi yang begitu kuat di
dalam negara yang sangat
multikultural
Mohammad Rohanudin
Direktur Utama LPP RRI
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P

enandatanganan nota kesepahaman tersebut dihadiri oleh
Wakil Gubernur Lemhannas RI
Marsdya TNI Wieko Syofyan,
Sekretaris Utama Lemhannas
RI Komjen Pol Dr. Mochamad
Iriawan, S.H., M.M., M.H., Kepala ANRI,
Direktur Utama LPP RRI, besera jajaran
dari kedua instansi tersebut.
“Sumpah dari Republik Radio
Indonesia adalah bagaimana RRI
menjalankan kohesi bangsa, membangun
toleransi yang begitu kuat di dalam
negara yang sangat multikultural,” ujar
Direktur Utama LPP RRI Mohammad
Rohanudin. Kerja sama antara LPP RRI
dan Lemhannas RI penting dilakukan
untuk menyuarakan Indonesia tetap
satu, untuk menyuarakan internalisasi
nilai-nilai Pancasila, untuk menyuarakan
bagaimana membangun kohesi bangsa
dan untuk menyuarakan toleransi melalui
siaran-siaran budaya.
Sementara itu, Kepala ANRI Dr.
Mustari Irawan, MPA menyatakan
kesamaan antara ANRI dan Lemhannas
RI adalah sama-sama melihat kondisi dan
keadaan masa depan yang harus lebih

baik dari yang ada sekarang. “Upaya kerja
sama tiada hentinya dilakukan dan selalu
diperbarui untuk membangun sebuah
kesadaran bahwa masa lalu menjadi
bagian penting untuk melihat masa
depan, karena tidak dapat membangun
masa depan tanpa melihat masa lalu,”
kata Mustari. Ia juga menyampaikan
bahwa dalam membangun masa depan,
penting adanya pengembangan SDM
khususnya dalam bidang pendidikan
dan pelatihan. “Seorang pemimpin harus
menjadi teladan dan panutan serta
harus pula mencintai negerinya. Dengan
mencintai negerinya seorang pemimpin
dapat mengoptimalkan kemampuannya
untuk membangun negerinya,” kata
Mustari melanjutkan.
“Kajian-kajian
strategis
yang
dilakukan Lemhannas RI terhadap isuisu regional, nasional, dan internasional
akan menghasilkan arsip-arsip penting
bagi Bangsa dan Negara dimana arsip
tersebut dapat diserahkan kepada ANRI
agar bisa diakses dan dimanfaatkan oleh
masyarakat luas,” kata Agus Widjojo.
Dalam penyelenggaraan kerja sama
kearsipan, ANRI memberikan dukungan
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penuh berkaitan dengan pengarsipan
Lemhannas RI.
“Diharapkan
bahwa
nota
kesepahaman antara Lemhannas RI
dengan ANRI dan LPP RRI tidak hanya
menjadi acara seremonial semata, namun
diimplementasikan dalam kegiatan nyata
secara konsisten terkait bidang-bidang
yang ada dalam ruang lingkup kerja sama,”
ungkap Gubernur Lemhannas RI Letjen
(TNI Purn) Agus Widjojo. Sinergi ketiga
institusi ini diharapkan dapat menjadi
upaya bersama dalam memperkuat
wawasan kebangsaan sebagai prasyarat
mutlak dalam mendukung terwujudnya
ketahanan nasional yang tangguh.
“Nota kesepahaman ini adalah
perpanjangan dari nota kesepahaman
sebelumnya yang sudah habis masa
berlakunya dan merupakan wujud
komitmen bersama untuk menjalin kerja
sama. Secara umum nota kesepahaman
ini meliputi peningkatan kualitas SDM
melalui pendidikan dan pelatihan,
pengkajian strategis serta penerapan
nilai-nilai kebangsaan, tukar menukar
informasi dan bidang lainnya sesuai
dengan kebutuhan yang telah disepakati

pada pihak sesuai perundangan yang
berlaku” lanjut Agus.
Secara khusus nota kesepahaman antara Lemhannas RI dengan ANRI
menyepakati adanya pembinaan penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan
Lemhannas RI oleh ANRI, serta pemanfaatan arsip statis melalui pameran dan
penerbitan bersama oleh kedua belah

pihak. Sedangkan nota kesepahaman
antara Lemhannas RI dengan LPP RRI
menyepakati adanya publikasi dan sosialisasi pusat serta daerah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI.
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KPK Berikan Pembekalan CPNS Lemhannas RI
CPNS Lemhannas RI tahun 2018 mendapatkan kesempatan pembekalan materi anti korupsi oleh
Satgas Pendidikan Antikorupsi Jenjang Dikti dan K/L KPK Handayani bertempat di Ruang Syaleindra
Gedung Astagatra Lantai 3 Lemhannas RI, Selasa (18/6).

D

alam kesempatan tersebut,
CPNS Lemhannas RI antusias mendapatkan pembekalan dari KPK. Pembekalan diawali pembukaan
oleh Kepala Bagian Sumber
Daya Manusia Kolonel Adm. Arif Purwo
Handoko. Dalam sambutannya Arif menyampaikan bahwa CPNS Tahun 2019
merupakan aset Lemhannas RI, dengan
pemberian materi anti korupsi ini diharapkan integritas dan moralitas CPNS Lemhannas RI Tahun 2019 tentang kejujuran
dan anti korupsi akan semakin baik dan
dapat membawa Lemhannas RI menjadi
world class institution.
“Korupsi merupakan kejahatan luar
biasa. Hal tersebut didasarkan pada
empat indikator kejahatan luar biasa.
Indikator pertama adalah berpotensi
dilakukan setiap orang, dimana korupsi
dapat dilakukan oleh siapapun baik
laki-laki maupun perempuan dan
muda maupun tua,” kata Handayani.
Selanjutnya Handayani menyebutkan
bahwa korupsi dapat memakan korban
siapa saja serta kerugiannya besar dan
meluas dimana yang dirugikan adalah
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masyarakat dengan jumlah luas. Indikator
selanjutnya adalah terorganisasi atau oleh
organisasi yaitu korupsi tidak mungkin
dilakukan seorang diri dan pasti dilakukan
melalui perencanaan terstruktur. “Lalu
indikator terakhir adalah bersifat lintas
negara dimana uang yang dikorupsi bisa
disimpan di luar negeri dan bahkan jika
pelaku berhasil melarikan diri ke negara
yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi
dengan Indonesia akan menimbulkan
kesulitan dalam menangkap pelaku,” kata
Handayani.
Demi mewujudkan Indonesia yang
bersih dari korupsi sangat diperlukan
penanaman integritas yaitu kesatuan
antara apa yang dipikirkan, dikatakan,
dan dilakukan dengan dilandasi nilainilai. “BELI MANISAN DI JAKARTA”
adalah akronim yang terdiri dari sembilan
nilai antikorupsi yaitu berani, peduli,
mandiri, sederhana, disiplin, jujur, adil,
kerja keras, dan tanggung jawab.
“Dengan kekayaan alam yang
dimiliki Indonesia, seharusnya bisa
membuat masyarakat hidup sejahtera,
rakyat, serta memiliki fasilitas layanan
pendidikan
dan
kesehatan
yang

mumpuni,” ujar Handayani. Namun
dalam kenyataannya hal tersebut belum
tercapai. Bahkan Indeks Persepsi Korupsi
Indonesia hanya memegang nilai sebesar
38 dan menduduki urutan ke-89 sejajar
dengan Bosnia dan Herzegovina serta Sri
Lanka.

“

Dengan kekayaan alam yang
dimiliki Indonesia, seharusnya
bisa membuat masyarakat
hidup sejahtera, rakyat, serta
memiliki fasilitas layanan
pendidikan dan kesehatan yang
mumpuni
Handayani
Satgas Pendidikan Antikorupsi
Jenjang Dikti dan K/L KPK
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CPNS Diajak Pahami Moderasi Beragama
“Tidak ada kelompok dalam masyarakat kita yang bebas dari ancaman isu-isu seperti anti pancasila dan intoleran,” ujar Dosen
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua Lembaga Kajian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdatul Ulama (LAKPESDAM PBNU) Rumadi Ahmad bertempat di Ruang
Syaleindra Gedung Astagatra Lantai 3 (28/6).

D

engan membawakan materi ” ASN dan Moderasi
Beragama”, Rumadi juga
memaparkan hasil survey
LSD Denny JA pada Juli
2018 yang menyebutkan
bahwa pendukung Pancasila menurun
sebanyak 10% yakni dari sebelumnya
sebanyak 85,2% (2005) menjadi 75,3%
(2018). “Hal ini sangat disayangkan karena Pancasila harusnya menjadi perekat
Indonesia yang beragam,” kata Rumadi.
Sementara itu, berdasarkan hasil survei
Alvara menyebutkan sebanyak 35,3%
PNS terpengaruh ajaran intoleransi dan
bahkan sudah masuk ke lingkungan sekolah dengan perantara guru. Lebih lanjut
Rumadi menegaskan bahwa hal ini harus
mendapatkan concern bersama karena
Pancasila adalah sendi yang memperte-

mukan semua elemen masyarakat juga
merupakan ideologi negara. “Jika ideologi
negara sampai goyah maka bangunan di
atasnya juga pasti akan goyah. Di sisi lain
sebenarnya salah satu fungsi ASN adalah
menjaga prinsip-prinsip dasar bernegara
dan ideologi negara,” kata Rumadi melanjutkan.
Kemudian Rumadi menjelaskan
modal sosial moderasi beragama yang
terdiri dari proses penyebaran agama
yang damai, peleburan agama dan
kebudayaan, mendamaikan agama dan
kebangsaan, karakter masyarakat yang
moderat dan toleran, dan yang terakhir
adalah ormas keagamaan sebagai
penopang. “Bangsa Indonesia tidak
mewarisi permusuhan antar agama yang
diakibatkan penyebaran agama melalui
peperangan,” ujar Rumadi.

Selanjutnya Rumadi menjelaskan
mengenai peleburan agama dan kebudayaan, contohnya adalah proses Islamisasi
di Indonesia. “Agama dan bangsa bukan
hal yang harus dipertentangkan bahkan
bisa saling menguatkan,” kata Rumadi. Pancasila adalah perekat yang bisa
mempertemukan kebangsaan dan agama
(apapun agama tersebut). “Seseorang
yang Islam bisa menjadi orang Indonesia
yang baik dan orang Islam yang baik, tidak saling menegasikan” ujar Rumadi.
Rumadi menyebutkan bahwa karakter masyarakat yang moderat dan toleran
dimana karakter ini tidak muncul secara
tiba-tiba tetapi dibentuk melalui proses
yang panjang. “Inti dari moderat dan toleran sendiri adalah mau berbagi dan selalu
menemukan keputusan yang memenangkan semua pihak,” kata Rumadi.
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Pelantikan Empat
Komisariat Provinsi IKAL
Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) mengadakan Rapat Kerja Nasional III dan melantik
komisariat provinsi bertempat di Ruang Dwi Warna Purwa Gedung Pancagatra Lantai 1 (24/6).

A

dapun komisariat provinsi
tersebut berjumlah 56 orang
akan ditempatkan di empat
provinsi yaitu Kalimantan
Utara, Nusa Tenggara Barat,
Kalimantan Selatan dan
Sumatera Barat. Mengangkat tema “IKAL
Katalisasor Keutuhan Bangsa” acara ini
dihadiri oleh 214 peserta yang terdiri
dari unsur pimpinan Lemhannas, unsur
pimpinan IKAL, dan unsur pengurus yang
terdiri dari pengurus pusat dan komisariat
provinsi.
Tema “IKAL Katalisasor Keutuhan
Bangsa” menyiratkan komisariat provinsi
yang selama ini dibentuk akan menjadi
instrumen penting sebagai katalisator
bagi IKAL dalam melaksanakan peran
IKAL yang dilandasi semangat persatuan
dan kesatuan.
“Maksud dan tujuan dari rakernas
III dan pelantikan komisariat provinsi ini
adalah untuk membahas dan menetapkan
program kegiatan tahunan serta untuk
melakukan evaluasi pelaksanaan program
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kerja pada tahun sebelumnya sekaligus
membahas berbagai masalah aktual yang
sedang dihadapi organisasi, bangsa, dan
negara” ujar Organizing Committee IKAL
Marsdya TNI (Purn) Daryatmo, SIP dalam
laporan kesiapan Rakernas III IKAL.
Melalui tema ini juga diharapkan seluruh
alumni Lemhannas RI mampu menjadi
pelopor, pendorong, motivator serta
perekat utuhnya persatuan dan kesatuan
bangsa.
Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn)
Agum Gumelar melantik langsung para
komisariat provinsi. Dalam pembacaan
naskah pelantikan, Agum menyatakan
bahwa kehadiran para komisariat provinsi
adalah atas dasar kepercayaan dan
kehormatan untuk siap memberikan
pengabdian yang terbaik. “Kepercayaan
dan kehormatan yang diemban harus
dipertanggungjawabkan. Komisariat yang
menerima amanah ini harus memiliki
tekad untuk tidak mengecewakan
kepercayaan dan kehormatan yang sudah
diberikan,” kata Agum.

“

Kepercayaan dan kehormatan
yang diemban harus
dipertanggungjawabkan.
Komisariat yang menerima
amanah ini harus
memiliki tekad untuk tidak
mengecewakan kepercayaan
dan kehormatan yang sudah
diberikan
Ketua Umum IKAL
Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar
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Pada
kesempatan
tersebut,
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI
(Purn) Agus Widjojo mengatakan,
“Dengan keberadaan 22 komisariat
provinsi dan diwarnai latar belakang
yang beragam dari para alumni
IKAL, diharapkan mampu semakin
meningkatkan peran aktif para
alumni Lemhannas RI sehingga

dapat berkontribusi positif terhadap
pembangunan di daerah masingmasing
dan
secara
nasional
meningkatkan kapasitas peran IKAL.”
Pelantikan empat komisariat provinsi
tersebut menambahkan komisariat
provinsi yang ada menjadi berjumlah
22 komisariat provinsi.

Daftar Pengurus Komisariat Provinsi IKAL
Komisariat Provinsi Kalimantan Utara

Komisariat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Komisariat Provinsi Kalimantan Selatan

Komisariat Provinsi Sumatera Barat

Ketua: Dr. Muhammad Yunus Abbas, M.Si
Sekretaris: Efendy Gundardi, SE
Bendahara: Dr. Mappa Panglima Banding, SE, M.SL.
Ketua: Dr. H. MS. Udin, MA
Sekretaris: Brigjen Pol Norachman, SIK
Bendahara: Kombes Pol Drs. Agus Salim, S.H
Ketua: Drs. Zulkifli, M.P
Sekretaris: Drs. Fathurrahman, M.Med.Kom
Bendahara: Dr. (Cand) Masrani Noor, S.E., M.Si.
Ketua: Prof. Fashbir Noor Sidin, Ph.D
Sekretaris: Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M. Sc, IPM, CSE
Bendahara: Desry Ayunda, SE., MM
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SSDN PPSA 22
Kunjungi Empat Provinsi

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 59 melakukan Studi Strategis Dalam
Negeri (SSDN) yang dimulai sejak Senin (1/7) hingga Jumat (5/7). Dalam SSDN tersebut, Peserta PPRA 59 dibagi menjadi empat rombongan yang mengunjungi empat provinsi berbeda
yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Jawa Tengah
Wakil Gubernur Lemhannas RI
Marsdya TNI Wieko Syofyan mendampingi
rombongan Peserta PPRA 59 melakukan
SSDN ke Jawa Tengah. Rombongan
Peserta PPRA 59 mengawali studi
strategis dengan mengunjungi Kantor
Gubernur Jateng dan menerima paparan
mengenai Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya
Peserta PPRA 59 melakukan wisata
budaya dengan menunjungi Lawang
Sewu dan Kuil Sam Poo Kong.
Keesokan harinya Peserta PPRA
59 mengunjungi Markas Polisi Daerah
(Mapolda) Jateng dan menerima paparan
Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jawa
Tengah Irjen. Pol. Dr. H. Rycko Amelza
Dahniel, M.Si. mengenai Pengelenggaraan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
dan Penegakan Hukum di Provinsi Jateng.
Kemudian studi strategis dilanjutkan
dengan mengunjungi Markas Komando
Daerah Militer (Makodam) IV/Diponegoro
dan mendapatkan paparan dari Panglima
Komando Daerah Militer (Pangdam) IV/
Diponegoro Mayjen Mochamad Effendi
tentang Penyelenggaraan Pertahanan
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dan Pembinaan Potensi Wilayah Provinsi
Jateng. Selanjutnya peserta peserta
PPRA 59 bertolak ke CV Laksana dan
mendapatkan paparan dari Direktur
Utama CV Laksana mengenai profil CV
Laksana. Kunjungan diakhiri dengan
tur pabrik dan mengunjungi show room.
Kegiatan terakhir adalah wisata budaya
dengan mengunjungi Kota Tua dan Gereja
Bleduk.
Pada hari selanjutnya studi strategis
diisi
dengan
mengunjungi
Kantor
Walikota Surakarta dan mendapatkan
paparan dari Sekretaris Daerah Ir. Ahyani
M.A., yang mewakili Walikota Surakarta
F.X Hadi Rudyatmo, mengenai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) tahun 2016-2021. Setelahnya
Peserta PPRA 59 melanjutkan perjalanan
dengan mengunjungi Candi Sewu, Candi
Bubrah dan Candi Lumbung di Kawasan
Candi Prambanan dan berkesempatan
mendapatkan paparan oleh Direktur
Utama Obyek Budaya Candi Prambanan
Edy Setijono mengenai Sejarah Candi
Sewu, Candi Bubrah, dan Candi
Lumbung.
Hari ke-empat di Jawa Tengah diisi

pertemuan dengan Rektor Universitas
Sebelas Maret (UNS) Prof. Dr. Jamal
Wiwoho, S.H., M.Hum dan mendapatkan
paparan mengenai Kondisi Pembinaan
Sumber Daya Manusia di Provinsi
Jawa Tengah. Kemudian kunjungan
dilanjutkan pertemuan dengan Sri Paduka
Mangkunegara IX. Lalu hari ke-empat
diakhiri dengan mengunjungi PT. Sri
Rejeki Isman Tbk dan diterima langsung
oleh Presiden Direktur PT. Sri Rejeki
Isman Tbk Iwan S. Lukminto. SSDN di
Jawa Tengah tersebut diakhiri dengan
kunjungan budaya yakni mengunjungi
Taman Sri Wedari dan Museum Radya
Pusaka.
Jawa Barat
Sekretaris Utama Lemhannas RI,
Komjen Pol. Dr. Mochamad Iriawan,
S.H., M.M., M.H, bersama
Peserta
PPRA 59 mengunjungi Jawa Barat untuk
melakukan SSDN selama lima hari. Kota
pertama yang dikunjungi oleh Kelompok
SSDN Jawa Barat adalah Bandung. Pada
hari pertama di Bandung, rombongan
mengunjungi Kantor Pemerintah Provinsi
Jawa Barat untuk menerima paparan dan
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diskusi bersama Gubernur Jawa Barat, H.
Mochamad Ridwan kamil, S.T., M.U.D.
Dilanjutkan dengan kunjungan ke Kantor
DPRD Jawa Barat. Terakhir, rombongan
menerima jamuan makan malam dari
Gubernur Jawa Barat.
Hari kedua di Bandung, rombongan
mengunjungi Kantor Mako Kodam III/
Siliwangi untuk menerima paparan dan
diskusi dengan Panglima Kodam III/
Siliwangi, Mayjen TNI Tri Soewandono.
Selanjutnya, rombongan meninggalkan
Mako
Kodam
III/Siliwangi
untuk
menuju ke Mako Polda Jawa Barat, dan
menerima paparan serta diskusi dengan
Kapolda Jawa Barat, Irjen. Pol. Drs. Rudy
Sufahriadi. Lalu, rombongan bertolak
ke Institut Teknologi Bandung, dan
menerima paparan serta diskusi dengan
Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi,
DEA. Malam hari, rombongan menerima
jamuan makan malam dari Kapolda Jawa
Barat.
Hari selanjutnya, kelompok SSDN
Jawa Barat mengunjungi PT. Dirgantara
Indonesia dan menerima paparan serta
diskusi dengan Direktur Utama PT.
Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro.
Selanjutnya, rombongan meninggalkan
PT. DI dan menuju PT. Pindad untuk
menerima
paparan
dan
diskusi
dengan Direktur Utama PT. Pindad,
Abraham Mose. Kemudian, rombongan
menuju Jatinangor untuk mengunjungi
Bhimasena Research and Development
dan menerima paparan serta diskusi

dengan Direktur Utama Bhimasena, Evi
Lusviana. Pada malam hari, rombongan
menerima jamuan makan malam dari
Panglima Kodam III/ Siliwangi.
Hari keempat, kelompok SSDN Jawa
Barat menuju Kabupaten Tasikmalaya.
Tempat yang pertama dikunjungi di
Tasikmalaya adalah Pelabuhan Udara
Wiriadinata dan disambut oleh Danlanud
Wiriadinata, Letkol Pnb M. Pandu Adi
Subrata, S.H. dan Kepala Bandara
Wiriadinata, Masrukhin. Kegiatan terakhir
kelompok SSDN di Jawa Barat adalah
kunjungan ke kantor Bupati Tasikmalaya
untuk menerima paparan serta diskusi
dengan Bupati Tasikmalaya, H. Ade
Sugianto, S.I.P.
Jawa Timur
Pada hari pertama, Kelompok SSDN
Jawa Timur bertolak ke Surabaya, karena
Surabaya merupakan kota pertama
yang dikunjungi selama melaksanakan
SSDN di Jawa Timur. Setibanya di
Surabaya, rombongan yang dipimpin
Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum
dan HAM Lemhannas RI Irjen Pol. Drs.
Sam Budigusdian menuju ke Kantor
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
dan menerima paparan dari Gubernur
Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
di Gedung Negara Grahadi. Acara pun
dilanjutkan dengan diskusi bersama
tokoh-tokoh di Jawa Timur, seperti
Tomas, Toga, Toda, dan Tokoh Pemuda.
Setelah berkunjung ke Kantor Pemprov

Jawa Timur, rombongan melanjutkan
kunjungannya ke Kantor DPRD Provinsi
Jawa Timur, dan disambut oleh Ketua
DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Khalim
Iskandar beserta jajarannya.
Hari kedua, rombongan mengunjungi
Kantor Polda Jawa Timur untuk menerima
paparan dari Kapolda Jatim, Irjen Pol. Drs.
Lucky Hermawan. Selanjutnya, rombongan
mengunjungi Kantor Kodam V/ Brawijaya
dan disambut serta diberikan paparan
oleh Pangdam V/ Brawijaya, Mayjen TNI
Wisnoe Prasetja Boedi. Rombongan pun
melanjutkan perjalanannya menuju Batu,
Malang untuk mengunjungi objek wisata,
Museum Angkut.
Hari berikutnya, rombongan bertolak
ke Gresik untuk selanjutnya mengunjungi
Kantor DPRD Kabupaten Gresik, dan
disambut oleh Bupati Gresik, Dr. Ir. H.
Sambari Halim Radianto, ST,M.Si. dan
Ketua DPRD Gresik, H. Ahmad Nurhalim
di Ruang Graita Eka. Bupati dan Ketua
DPRD Gresik pun memberikan paparan
serta diskusi bersama rombongan SSDN
Jawa Timur. Selanjutnya, rombongan
menuju kantor PT. Petrokimia Gresik
dan disambut oleh Direktur Utama PT.
Petrokimia, Rahmad Pribadi di Wisma
Kebomas dan dilanjutkan dengan
peninjauan di PT. Petrokimia Gresik.
Kemudian, rombongan kembali ke
Surabaya untuk mengikuti talk show
bersama Gubernur Lemhannas RI,
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di TVRI
Surabaya.
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Hari
selanjutnya,
rombongan
berangkat menuju PT. PAL dan disambut
oleh Direktur Utama PT. PAL, Budiman
Saleh. Kegiatan pun dilanjutkan dengan
pemberian paparan dan diskusi bersama
di Gedung PIP, PT. PAL. Setelah itu,
rombongan
melanjutkan
perjalanan
ke Kantor Armada II untuk menerima
paparan dan diskusi bersama Panglima
Armada II, Laksma TNI Mintoro Yulianto,
S.Sos., M.Si. di Lounge Majapahit.
Kegiatan pun dilanjutkan dengan
kunjungan ke Universitas Airlangga
Surabaya untuk melakukan pertemuan
dengan Rektor Universitas Airlangga,
Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T.,
Ak., CMA. yang bertempat di Ruang
Kahuripan (301), Kampus C, Universitas
Airlangga.
Kelompok SSDN Jawa Timur
mengunjungi Kantor Walikota Surabaya
pada hari terakhir. Walikota Surabaya,
Dr.(H.C). Ir. Tri Rismaharini, M.T. dan
Ketua DPRD Surabaya, Ir. H. Armuji,
M.H. menyampaikan paparannya kepada
rombongan SSDN Jawa Timur yang
bertempat di Ruang Sidang Walikota
Surabaya.
D.I. Yogyakarta
Didampingi Deputi Bidang Pendidikan
Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI
Karsiyanto, peserta PPRA 59 melakukan
Studi SSDN ke Yogyakarta. Setibanya
di Yogyakarta rombongan mengunjungi
Kantor Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut
Lemhannas RI menyerahkan cenderamata
berupa plakat Lemhannas RI. Kemudian
rombongan melanjutkan studi strategis
dengan mengunjungi Keraton Yogyakarta.
Pada hari selanjutnya peserta
bertemu dengan Komando Resor Militer
072 Pamungkas Brigjen TNI Muhammad
Zamroni,
S.Ip.
lalu
rombongan
melanjutkan kunjungan ke Markas Polisi
Daerah Yogyakarta dan menerima paparan
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah (Kapolda) Yogyakarta
Irjen. Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si.
yang dilanjutkan dengan diskusi dan
penyerahan cenderamata.
Pada hari ketiga perserta PPRA 59
melakukan kunjungan ke Kantor Walikota
Yogyakarta dan menerima paparan dari
Wakil Walikota Yogyakarta. Selanjutnya
rombongan
mendatangi
Universitas
Gadjah Mada (UGM) dan diterima
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oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan,
Pengajaran dan Kemahasiswaaan Prof. Dr.
Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.
Keesokan
harinya
rombongan
melanjutkan studi strategis dengan
mengunjungi Kantor Pemerintah Daerah
Kulon Progo dan diterima oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten Kulon Progo Ir. RM.
Astungkoro, M.Hum. dan Ketua DPRD
Kabupaten Kulon Progo Akhid Nuryati.
Pada kesempatan tersebut Lemhannas RI
menerima cenderamata berupa kain batik
khas Kulon Progo. Lalu studi strategis
dilanjutkan dengan mengunjungi PT.
Angkasa Pura dan bertolak ke Yogyakarta
International Airport. Pada hari terakhir,
rombongan melakukan peninjauan salah
satu objek bersejarah yaitu Tugu Yogyakarta.
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GUBERNUR LEMHANNAS RI DISKUSIKAN PERAN ASN
TERKAIT ASPEK PERSATUAN DAN KESATUAN
Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi salah satu narasumber bersama
Senior Fellow CSIS, J. Kristiadi dan Ketua KASN, Prof. Sofian Effendi, dalam Forum Diskusi “Pentingnya
Peran ASN sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa” pada Kamis (18/07) di Hotel Millennium, Jakarta.
lebih dari enam bulan, padahal
kekosongan itu perlu segera diisi, karena
Deputi Pengkajian merupakan posisi
kunci,” ujar Agus.
Menurut
Agus,
hal
tersebut
disebabkan
oleh
beberapa
hal,
pertama, pemilihan anggota pansel
yang membutuhkan proses. Kedua,
pengumuman lowongan yang harus
menunggu jumlah pendaftar sesuai
persyaratan. Kemudian dikaitkan juga
dengan kompetensi, seperti persyaratan
apa saja yang dibutuhkan hanya
organisasi itu sendiri yang paham, karena
jabatan itu sendiri tidak hanya terbatas
pada jabatan kompetensi teknis, tetapi
juga kultur, dan kultur ini yang sulit diukur
dari luar. Pansel belum tentu mengetahui
baik kompetensi teknis, dan juga kultur
organisasi itu sendiri.
Jika dikaitkan dengan aspek
persatuan dan kesatuan,
kita harus
mencantumkan persyaratan bagi para
calon didahului dengan eksplorasi latar
belakang calon, terutama aspek ideologis
calon pengisi jabatan tersebut. Selain
itu, calon pengisi harus memiliki jiwa
korsa ASN yang baik, terkait dengan
dok.humas/lri

F

orum
diskusi
yang
diselenggarakan oleh Komisi
Aparatur
Sipil
Negara
(KASN) yang bekerjasama
dengan Centre for Strategic
International Studies (CSIS)
ini
bertujuan
untuk
membangun
kesadaran semua pihak akan pentingnya
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
dan juga berbagi pengalaman mengenai
pentingnya peran Aparatur Sipil Negara
sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Agus menjelaskan sistem Open
Bidding yang dikaitkan dengan persatuan
dan kesatuan. Menurut Agus, sistem
Open Bidding adalah untuk memilih
bakat-bakat terbaik untuk mengisi
sebuah jabatan, dan karena sistem ini
merupakan hasil dari studi banding, maka
pasti sistemnya sudah baik di negara
asalnya. “Kalaupun adanya kekurangan
dari sistem ini, mungkin karena ada hal
yang kurang kita cermati,” tambah Agus.
Sistem Open Bidding sendiri
memerlukan waktu yang cukup lama.
“Melihat dari pengalaman Lemhannas
RI sendiri, untuk menentukan Deputi
Pengkajian saja membutuhkan waktu

pentingnya membangun dan menegakkan
rasa kebanggaan, kedisiplinan ASN,
menghindari tumbuhnya ego sektoral, ego
institusional, ego kedaerahan, dan ego
kepentingan pribadi. Lalu, kemungkinan
politisasi dalam pemilihan calon baik
dari unsur yang berada diluar teknis
seperti memberikan pengaruh-pengaruh
politis tertentu sangat terbuka ,apalagi
jika pansel sudah terpapar dengan unsur
politisasi tersebut.
“Kita mungkin akan mendapatkan
calon terbaik, tapi akan ada masalahmasalah organisasi yang kita korbankan,”
ujar Agus. Sebagai contoh kepala daerah,
jika berbicara terpapar atau tidaknya, ini
akan terkait dengan sistem yang lebih
besar, yaitu partai politik. Pemerintah
harus bisa menjamin bahwa partai
politik itu tidak termasuk kedalam partai
politik yang terpapar. “Jika partai politik
tersebut sudah setengah terpapar, maka
ia akan mengintensifkan langkahnya itu
melalui penempatan-penempatan yang
merupakan ujung tombak bagi ideologi
keterpaparan partai politik,” tambah
Agus.

“

Jika dikaitkan dengan aspek
persatuan dan kesatuan,
kita harus mencantumkan
persyaratan bagi para calon
didahului dengan eksplorasi
latar belakang calon, terutama
aspek ideologis calon pengisi
jabatan tersebut.
Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
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PENGEMBANGAN PENDIDIKAN YANG TERINTEGERASI

GUNA MENINGKATKAN KUALITAS SDM
Mewakili Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Deputi
Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
RI Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A. memberikan kuliah umum kepada peserta PPRA 59
dan PPSA 22 pada Jumat (19/7) di Auditorium Gadjah Mada Gedung Pancagatra Lantai 3
Lemhannas RI.

A

gus yang mengangkat topik
“Reformasi Pendidikan Guna
Meningkatkan
Kualitas
Sumber Daya Manusia dan
Ketahanan Nasional” dalam
paparannya, menjelaskan
bahwa pokok-pokok persoalan pendidikan
saat ini terdiri dari ketidaksesuaian
antara jumlah lulusan dan kebutuhan
industri, rendahnya kualitas SDM, serta
keterbatasan pendidikan tinggi dan
politeknik. Untuk mengatasi masalahmasalah tersebut diperlukan kebijakan
strategi dan upaya untuk menciptakan
pendidikan yang diharapkan.
Sumber data perhitungan proyeksi
penduduk Indonesia 2010-2045 UN
Population Project menunjukkan bahwa
rasio ketergantungan demografi Indonesia
akan mencapai titik terendah pada periode
2028-2031 dan mencapai angka 46,9%,
hal tersebut mengindikasikan terciptanya
peluang bonus demografi. “Syarat agar
kita bisa menikmati bonus demografi
adalah Indonesia harus memiliki SDM
yang berkualitas,” ujar Agus. Namun
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Agus juga mengakui bahwa struktur
pendidikan saat ini masih terbilang
kurang baik. Maka untuk mengatasi hal
tersebut rencana kerja pemerintah tahun
2020 adalah Peningkatan Sumber Daya
Manusia untuk Pertumbuhan Kualitas.
Menjalankan rencana kerja tersebut,
pemerintah mengambil kebijakan strategis
yang terkait dengan pendidikan vokasi
dan menitikberatkan pada pemerataan
layanan pendidikan yang berkualitas
untuk semua penduduk dan peningkatan
kualitas tenaga kerja yang berdaya
saing. Kemudian penajaman program
pendidikan vokasi akan diarahkan pada
peningkatan produktivitas tenaga kerja
dan penciptaan lapangan kerja yang
meliputi peningkatan peran dan kerja
sama dengan dunia usaha, peningkatan
kualitas penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan vokasi, peningkatan sertifikasi
kompetensi dan peningkatan tata
kelola pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Kita perlu penataan kembali melalui
revitalisasi pendidikan dan pelatihan
vokasi,” terang Agus.

“

Kita perlu penataan kembali
melalui revitalisasi pendidikan
dan pelatihan vokasi
Deputi Bidang Pendidikan dan Agama
Kemenko PMK RI
Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A

dok.humas/lri

Tantangan pasar kerja yang dihadapi
adalah setiap tahunnya pasar kerja
dimasuki oleh lulusan dari perguruan
tinggi dan ditambah lulusan SMK yang
tidak tertampung di perguruan tinggi.
Maka upaya yang dilakukan adalah
mencoba memperbesar kapasitas serta
meningkatkan kualitas SDM dengan
pengembangan
pendidikan
yang
terintegrasi antara SMK, politeknik, dan
sekolah vokasi.
Data Kementerian Perindustrian pada
Mei 2019 menunjukkan bahwa sebanyak
2.388 SMK telah mengikuti program
link and match dengan berbagai industri,
namun angka ini masih harus ditingkatkan
dan target pada 2020 sebanyak 5.000
SMK harus telah mengikuti program link
and match dengan industri. Kemudian
pada jenjang politeknik akan dibangun
politeknik baru di Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) dan Kawasan Industri
Baru (KIB) untuk menjamin ketersediaan
lahan, akses magang, serta akses tenaga
ahli dan instruktur. Lalu juga akan
membuat kelas pagi dan sore sehingga

bisa menggandakan jumlah lulusan dari
yang ada saat ini. Kemudian pada bidang
vokasi akan dilakukan peningkatan daya
tampung, peningkatan kualitas sarana
dan prasarana, kerja sama dengan
industri untuk ketersediaan magang dan
lapangan kerja, penajaman kurikulum,
meningkatkan ketersediaan guru dan
dosen produktif, sertifikasi kompetensi,
dan peningkatan akreditasi.
Kemudian
Agus
menjelaskan
mengenai kesejahteraan pada saat
ini. Indikator pertama adalah angka
kemiskinan yang mengalami penurunan,
pada tahun 2017 angka kemiskinan
mencapai 10,12% dan pada 2018
mengalami penurunan menjadi 9,82%.
Pertama kali dalam sejarah angka
kemiskinan mencapai level satu digit,
“Ini bukan pekerjaan yang ringan untuk
menurunkan angka kemiskinan dari
10,12% menjadi 9,82%,” ungkap Agus.
Selanjutnya indikator rasio gini yaitu
alat mengukur derajat ketidakmerataan
distribusi penduduk. “Betul bahwa
disparitas antar wilayah masih ada,

maka pemerintah sibuk membangun
infrastruktur dengan tujuan menurunkan
disparsitas tersebut,” kata Agus.
Indikator selanjutnya adalah indeks
pembangunan manusia yaitu kualitas
kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat Indonesia
terus mengalami peningkatan. Terakhir
adalah indikator bidang kesehatan yang
menunjukkan perbaikan. Angka kematian
bayi pada tahun 2012 mencapai 32
dari 1000 kelahiran hidup, sedangkan
pada tahun 2017 mengalami penurunan
menjadi 27 dari 1000 kelahiran hidup.
Kemudian angka kematian balita juga
mengalami penurunan yakni pada tahun
2012 mencapai angka 40 dari 1000
kelahiran hidup dan pada tahun 2017
menjadi 32 dari 1000 kelahiran hidup.
“Saya berharap gagasan dan
pemikiran tersebut dapat mempertajam
gagasan Anda dan memberikan terobosan
untuk meningkatkan kualitas manusia,”
ujar Agus menutup kuliah umumnya.
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MENYELAMATKAN GENERASI

DAN MENJAGA NEGERI

DARI ANCAMAN KEJAHATAN NARKOBA

Narkotika bukan hanya sekedar heroin, ekstasi, ganja tetapi ada juga New Psychoactive Subtances (NPS).
NPS merupakan jenis narkotika terbaru yang tidak terkontrol oleh Single Convention on Narcotics Drugs tahun
1961 atau Single Convention on Psychotropics Substances tahun 1971.
ilustrasi : inspiradata.com

H

ilustrasi : timesindonesia.com

al itu disampaikan oleh Kepala
Badan Narkotika Nasional, Komjen
Pol. Drs. Heru Winarko, S.H.
dalam ceramahnya yang bertema
“Bersinergi
Menyelamatkan
Generasi dan Menjaga Negeri dari
Ancaman Kejahatan Narkoba” untuk peserta
PPRA 59 di ruang NKRI, Gedung Panca Gatra,
Lemhannas RI, pada Rabu, (24/7).
Menurut Heru, di dunia kurang lebih ada
803 NPS, dan di Indonesia sendiri ada 74 jenis
NPS yang beredar, dan bisa jadi yang telah
masuk ke Indonesia lebih dari itu, karena 74
itu berdasarkan yang ada di Laboratorium BNN.
Dari 74 jenis yang ditemukan di Indonesia,
ada 66 jenis NPS yang telah diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan (Pemenkes) No.
20 tahun 2018. Maka, siapapun yang terbukti
menyalahgunakan jenis NPS ini akan menerima
hukuman sebagaimana hukuman narkotika.
Dan ada 8 jenis NPS yang sudah cukup lama
belum diatur dalam Pemenkes tersebut. Hal itu
dikarenakan masalah narkoba ini yang begitu
kompleks, selain karena semua instansi terkait
disana, ada banyak faktor sosial yang perlu
dipertimbangkan.
“Ada salah satu jenis atau produk yang
menjadi pendapatan daerah, dan dalam waktu
lima tahun kami harus bisa mereplanting
tanaman tersebut menjadi tanaman yang
produktif,” tambah Heru. Contohnya di Aceh,
BNN mereplanting tanaman ganja menjadi
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tanaman yang produktif, seperti kopi, jagung,
dan sebagainya.
Ada tiga tempat jaringan narkoba, yang
pertama disebut “The Golden Triangle” atau
jaringan Segitiga Emas yang meliputi Thailand,
Myanmar dan Laos. Heru menambahkan, di
Vietnam dan Kamboja juga terdapat banyak
produsen atau pabrik narkoba ilegal. Ada
juga “The Golden Crescent” yang meliputi
Afghanistan, Pakistan, dan Iran. Terakhir,
ada “The Golden Peacock” yang berasal dari
Amerika Latin.
Penyelundupan narkotika ke Indonesia
sendiri, 80% melewati jalur laut. Kondisi
geografis negara Indonesia yang mayoritas
berupa lautan dimanfaatkan sebagai jalur
favorit bagi para sindikat untuk melakukan
penyelundupan narkoba dari luar negeri. Jalur
laut ini dilewati karena semakin ketatnya
pengawasan di bandara. “Kami disini bekerja
sama dengan teman-teman Angkatan Laut,
Bakamla, Bea Cukai dan lainnya untuk operasi
di Indonesia,” tambah Heru. Salah satu cara
untuk menekan peredaran narkoba di dalam
negeri sendiri adalah dengan cara memutus
jalur peredaran narkoba (pasokan) sejak di luar
negeri, baik sejak di negara produksi maupun
di negara transit. Oleh karena itu, perlu adanya
diplomat intelijen narkoba di beberapa negara.
BNN juga memahami bahwa transaksi
narkoba sekarang ditambah melalui jalur dunia
maya. Pertama, ada Surface Web Market,

yakni peredaran narkoba yang dilakukan
melalui media sosial dan website. Kedua,
ada Deep Web Market, yakni peredaran
narkoba yang dilakukan melalui jaringan
internet tersembunyi yang sangat sulit
dilacak. Terakhir, ada Cryptomarket,
yakni transaksi menggunakan cryptocurrency melalui internet, tidak mudah
dilacak dan identitas tersembunyi.
Sedangkan, menurut Data Survei
Prevalensi Penayalahgunaan Narkoba
tahun 2008, 2011, 2014, dan 2017
yang dilaksanakan BNN dan bekerjasama
dengan Puslitkes UI, angka prevalensi
penyalahgunaan narkoba di Indonesia
berada di kisaran angka 1,7 – 2,2 % atau
sekitar 3 – 5 juta jiwa. Dari 3 – 5 juta
jiwa tersebut 57% merupakan current
user atau coba pakai, 27% merupakan
Rekreasional atau pengguna yang sudah
mulai rutin memakai narkoba, dan 16%
nya merupakan pecandu. Selain fokus
untuk pemberantasan, melalui data ini
BNN juga berfokus agar current user
yang sebanyak 57% ini bisa kembali tidak
menggunakan narkoba lagi. Serta yang

lainnya bisa direhabilitasi dan diterima
kembali oleh masyarakat.
Salah satu kebijakan dan strategi
BNN dalam pencegahan narkoba ini
adalah dengan program Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Pertama pencegahan, yakni membangun
sistem
pencegahan
kejahatan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba serta membangun kemampuan
masyarakat baik individu maupun
kelompok dalam menjaga dan melindungi
diri, keluarga, dan lingkungan dari
kejahatan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba. Kedua, pemberantasan,
yakni memperkuat hubungan kerjasama
internasional dan nasional, mencegah
narkoba dari luar negeri memasuki wilayah
NKRI, mencegah peredaran gelap narkoba
sehingga tidak berdar di masyarakat,
menindak jaringan atau pelaku kejahatan
peredaran gelap narkoba, dan merampas
aset jaringan atau pelaku kejahatan
peredaran gelap narkoba. Terakhir,
Rehabilitasi, yakni membangun sistem

rehabilitasi penyalah guna dan pecandu
narkoba yang komprehensif serta
meningkatkan aksesibilitas dan kualitas
layanan rehabilitasi dalam rangka upaya
pemulihan penyalahguna dan pecandu
narkoba dari ketegantungan narkoba.
Heru juga menjelaskan kebijakan
terhadap penyalahguna narkoba yang
melalui dua pendekatan. Pertama, untuk
penyalahguna yang secara sukarela
melaporkan dirinya ke Instansi Penerima
Wajib Lapor (IPWL) atau dilaporkan
oleh anggota keluarga (Voluntary),
tidak akan dituntut pidana melainkan
akan direhabilitasi secara gratis. Untuk
Penyalahguna yang tidak melaporkan diri
akan ditangkap aparat dan akan diproses
hukum,
direkomendasi
rehabilitasi,
dituntut pasal rehabilitasi dan ditetapkan
menjalani
hukuman
rehabilitasi.
Sedangkan untuk pengedar atau bandar
narkoba adalah dihukum maksimal yaitu
hukuman penjara dan hukuman mati
serta dimiskinkan atau dirampas asetnya.

“

Penyelundupan narkotika ke Indonesia
sendiri, 80% melewati jalur laut.
Kondisi geografis negara Indonesia yang
mayoritas berupa lautan dimanfaatkan
sebagai jalur favorit bagi para sindikat
untuk melakukan penyelundupan
narkoba dari luar negeri.
Kepala Badan Narkotika Nasional
Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H.
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DEPUTI IV:

“EKONOMI INDONESIA MASIH MENUNJUKKAN
TREN YANG MENINGKAT”

D

eputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah, Dr. Ir. Mohammad
Rudy Salahuddin, MEM.
menyatakan ditengah ketidakpastian global tahun 2019 ini, ekonomi Indonesia
masih menunjukkan tren yang meningkat. Baik dilihat dari sisi kualitas yang
semakin membaik, maupun dilihat dari
inflasi yang rendah, serta menurunnya
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tingkat kemiskinan, pengangguran, dan
rasio gini. Hal tersebut disampaikan Rudy
dalam kuliah umum untuk Peserta PPSA
22 dan PPRA 59 yang berjudul “Pengembangan SDM untuk Meningkatkan
Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia” pada Kamis (25/07) di Ruang
Gadjah Mada, Lemhannas RI.
Rudy menambahkan, hal tersebut
bukan merupakan suatu hal yang instan,
karena diperlukan beberapa indikator
perekonomian yang menunjang agar indi-

kator sosialnya juga terus membaik. Pertumbuhan yang stabil juga didorong oleh
pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama empat tahun terakhir ini.
Hal ini juga menjadi fokus pemerintah,
sehingga dalam beberapa tahun kedepan
kita harus mengisi infrastruktur yang telah kita bangun dan investasi yang telah
masuk ke Indonesia, dengan mengembangkan kualitas SDM nya.
Terdapat lima pilar yang akan di
orong dalam transformasi ekonomi In-

donesia ke depan. Pertama, Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur, kita telah
membangun infrastruktur selama empat
tahun terakhir, sekarang tinggal bagaimana kita memaksimalkan infrastruktur-infrastruktur yang telah kita bangun agar
terjadi transformasi ekonomi khususnya
dari desa ke perkotaan. “Dengan adanya
infrastruktur ini, transformasi akan terjadi apabila kita benar-benar mendetailkan
indikator-indikator apa saja yang kita perbaiki dalam transformasi ekonomi tersebut,” tambah Rudy.
Kedua, Kebijakan Pemerataan Ekonomi, kita dapat melihat bahwa kebijakan pemerataan ekonomi belum optimal.
Masih banyak lahan rakyat yang belum
bersertifikat, dan sebagainya yang kita
bungkus dalam kebijakan pemerataan
ekonomi yang sudah mulai kita jalankan
dalam beberapa tahun yang lalu.
Ketiga, sebagai pilar utama transformasi ekonomi ini adalah Peningkatan
Kemandirian Modal Domestik. Kita tahu
bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh layanan
perbankan, sehingga keuangan impulsif
ini harus kita dorong secara besar-besaran agar kemandirian modal kita semakin
membaik.
Keempat adalah, Efisiensi Pasar
Tenaga Kerja dan Peningkatan Kualitas
SDM, “Dapat kita lihat bahwa produktivitas dari tenaga kerja kita ini masih jauh

dari kenyataan, produktivitas tenaga kerja
yang kita harapkan dapat mendorong revolusi industri 4.0 masih belum mencapai titik yang optimal,” tambah Rudy.
Terakhir, Konfigurasi Investasi non
Infrastruktur. Kelima pilar yang dibangun
ini akan saling berkaitan untuk membentuk fondasi pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan
berkelanjutan.
Optimalisasi pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara bertahap,
karena saat ini pembangunan infrastruktur telah memakan banyak anggaran
khususnya dengan penugasan kepada
BUMN. Debt to Equity BUMN Konstruksi 2018 telah mencapai lebih dari 80%.
Menurut data Ranking Infrastruktur Dunia
tahun 2018, Indonesia masih berada jauh
dibelakang, yaitu urutan ke 55 dari 160
negara dengan nilai 2,89. Bukan berarti
kita harus meninggalkan infrastruktur selama lima tahun kedepan, tetapi kita harus memilih infrastruktur mana saja yang
diprioritaskan dan kita dorong ke depan.
Lebih penting lagi adalah, bagaimana kita
memaksimalkan atau mengisi dengan
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan
dalam rangka perencanaan infrastruktur
tersebut.

Optimalisasi pembangunan
infrastruktur perlu
dilakukan secara
bertahap, karena saat ini
pembangunan infrastruktur
telah memakan banyak
anggaran khususnya
dengan penugasan kepada
BUMN
Deputi IV
Kemenkor Perekonomian
Dr. Ir. Mohammad Rudy
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FGD Penguatan Otonomi Daerah:

Sentralisasi dan Desentralisasi
Harus Seiring Sejalan

dok.humas/lri

Deputi Bidang Pengkajian Strategik Direktorat Pengkajian Hankam dan Geografi Lemhannas RI
mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Pendek dengan topik “Penguatan Otonomi
Daerah Dalam Mendukung Pertahanan Negara Guna Menjaga Keutuhan NKRI” pada Senin (29/7) di
Ruang Gatot Kaca Gedung Astagatra Lemhannas RI.

D

alam FGD tersebut hadir pakar
Pengamat Otonomi Daerah
Prof. Dr. Djohermansyah
Djohan, M.A. Terkait dengan
otonomi daerah menurutnya
tidak hanya otonomi daerah
yang bersifat biasa, ada juga spesial
otonomi yaitu otonomi khusus yang lebih
rumit lagi. Djohan menjelaskan bahwa
otonomi daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem NKRI.
“Tujuan otonomi daerah adalah
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat, meningkatkan pelayanan
publik, meningkatkan pemberdayaan
masyarakat, mewujudkan tata kelola
pemerintah daerah yang baik, dan
mengembangkan
demokrasi
lokal.
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Sedangkan otonomi khusus adalah
wilayah khusus, otonomi khusus dan
pemerintahan khusus dengan wewenang
yang luar biasa. Selain itu otonomi khusus
bertujuan untuk pembangunan daerah,
membangun ekonomi yang lebih baik,
dan kesejahteraan sosial,” jelas Djohan.
Alasan diselenggarakannya otonomi
daerah,
menurut
Djohan
adalah
dikarenakan adanya empat aspek yaitu
aspek fisik kewilayahan, aspek legal
konstitusional, aspek penduduk, dan
aspek pemerintahan yang baik. Aspek
pertama adalah aspek kewilayahan,
wilayah NKRI yang sangat luas dan
terdiri dari belasan ribu pulau akan lebih
mudah disejahterakan dengan melakukan
otonomi daerah. Selanjutnya adalah
aspek legal konstitusional yaitu Konstitusi
UUD RI 1945 sebelum amandemen yang
mengamanahkan harus adanya otonomi

daerah dan Konstitusi UUD RI 1945
sesudah amanden yang mengamanahkan
kehadiran otonomi daerah dan otonomi
khusus.
Kemudian
aspek
penduduk
yakni Indonesia yang terdiri dari 262
juta jiwa, 1.340 suku, dan 6 agama
akan lebih mudah untuk menghadapi
keanekaragaman jika dengan otonomi
daerah.
Terakhir
adalah
aspek
pemerintahan yang baik. Adanya otonomi
daerah akan membuat pemerintah
daerah lebih efisien, efektif, transparan,
akuntabel, partisipatif, kreatif dan inovatif,
sedangkan pemerintah pusat akan
memiliki organisasi yang lebih ramping
dan beban yang lebih ringan. “Sentralisasi
dan desentralisasi harus seiring sejalan,
tidak bisa mengutamakan sentralisasi
ataupun
sebaliknya
mengutamakan
desentralisasi,” ungkap Djohan.

“

Tujuan otonomi daerah
adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,
meningkatkan pelayanan
publik, meningkatkan
pemberdayaan masyarakat,
mewujudkan tata kelola
pemerintah daerah yang
baik, dan mengembangkan
demokrasi lokal.
Pengamat Otonomi Daerah
Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A

fiskal. Kedua, konkuren yaitu urusan
yang dibagi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, dan pemerintahan
umum. Ketiga, pemerintah umum yaitu
kewenangan presiden yang dilimpahkan
kepada pemimpin daerah dengan dibantu
oleh instansi vertikal. Djohan juga
mengatakan, bahwa perlu konsistensi
dalam melaksanakan UU Pemda dengan
tetap melakukan moratorium, penguatan
gubernur dan fungsi DPRD, penguatan
fiskal daerah, serta penguatan pembinaan
dan pengawasan pemerintah pusat.
Sementara, Kepala Pusat Kajian
Manajemen ASN Lembaga Administrasi
Nasional (LAN) RI Dr. Hary Supriadi,
S.H., M.A. mengawali paparannya dengan
menjelaskan
mengenai
megatrends
yang kini melanda dunia. “Megatrends
adalah transformasi kekuatan global yang
mendefinisikan dunia masa depan dengan
dampak luasnya pada bisnis, masyarakat,
ekonomi, budaya, dan kehidupan
pribadi,” kata Hary mengutip dari Frost
& Sullivan Analysis. “Diharapkan otonomi
daerah bisa menciptakan pemerataan,”
lanjut Hary.
Selanjutnya
Hary
menjelaskan
bahwa dewasa kini negara dituntut
untuk menyesuaikan dengan perubahanperubahan sosial dan nilai-nilai yang mulai
bergeser. “Lembaga Administrasi Negara
mempelopori beberapa pendekatan untuk
mewujudkan pemerintah yang gesit dan

birokrasi yang lebih lincah,” ujar Hary.
Kemudian Hary menjelaskan bahwa salah
satu pendekatan yang dilakukan adalah
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (P3K), aparatur negara bukan PNS,
sehingga orang-orang profesional yang
dibutuhkan bisa segera direkrut dan tidak
melalui proses panjang. Tidak hanya
P3K, LAN juga mengadakan sekolah
kader untuk peningkatkan kinerja PNS.
“Secara teoritik kombinasi optimum
otonomi daerah dipengaruhi empat aspek
yaitu politik, administrasi, finansial, dan
ekonomi-pasar. Selama ini banyak diskusi
disisi administrasi namun kurang banyak
diskusi mengenai desentralisasi politik,
finansial, atau ekonomi-pasar,” kata
Hary melanjutkan. Desentralisasi secara
politik adalah bagaimana pengambilan
keputusan ditingkat daerah sedemikian
rupa sehingga menjadi wahana instrumen
peningkatan pelayanan publik ditingkat
daerah.
Menurut Hary untuk mengoptimalkan otonomi daerah harus memperhatikan skala otonomi daerah agar sepadan
dengan kemampuan mengelola dan
menyelenggarakan pemerintahan dan
didukung dengan kekuatan perpajakan
yang memadai sehingga bisa meminimumkan disparitas, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan pelayanan
publik.
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Djohan berpendapat, kalau ada
otonomi maka harus ada pembagian
urusan
pemerintahan.
Menurutnya
pembagian urusan pemerintahan dibagi
menjadi tiga bagian yaitu pertama
absolut, yaitu urusan yang dipegang
oleh pemerintah pusat yang terdiri dari
pertahanan, keamanan, agama, yustisi,
politik luar negeri, serta moneter dan
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Agus Widjojo:

Pengetahuan dan Wawasan Jangan Sampai
Mengarah pada Kesombongan
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri acara peresmian Gedung Tri Gatra
Astha Hannas, pada Senin (29/7) di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Kampus Revolusi
Mental Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia.
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S

aya meyakini berdirinya Gedung Tri Gatra Astha Hannas
menjadi titik awal untuk mendorong laju pendidikan nasional dalam memantapkan
kualitas sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan berkarakter kebangsaan,” ujar Agus dalam
sambutannya di depan seluruh civitas
akademik Kampus Revolusi Mental Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia dan
Praja Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara (STIPAN) serta Taruna dan
Taruni SMA Plus Astha Hannas .
Lemdiklat Kampus Revolusi Mental
Pembangunan Karakter Bangsa, menurut
Agus, memiliki peran untuk melaksanakan berbagai program pendidikan
dan pelatihan revolusi mental untuk
menggali dan menumbuhkembangkan
wawasan kebangsaan. Memenuhi tuntutan tersebut Kampus Revolusi Mental
Pembangunan Karakter Bangsa melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan secara terus menerus di berbagai
komponen pendidikan, salah satunya
adalah menambah fasilitas pendidikan
Gedung Tri Gatra Astha Hannas.
Berbagai fasilitas yang berada dalam Gedung Tri Gatra Astha Hannas akan
sangat bermanfaat dalam mendukung
proses belajar mengajar, pengembangan
ilmu dan berbagai kegiatan pendidikan
karakter. “Oleh karena itu sudah sepantasnya kita bersama-sama dapat menjaga
dan memelihara gedung ini dengan se-

“

Saya ingin berpesan kepada
seluruh Praja Sekolah
Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara (STIPAN) serta
Taruna dan Taruni SMA
Plus Astha Hannas untuk
mempergunakan kesempatan
belajar dengan sebaikbaiknya
Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo

baik-baiknya agar dapat terus memberikan manfaaat yang sebesar-besarnya,”
kata Agus.
“Saya ingin berpesan kepada seluruh
Praja Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara (STIPAN) serta Taruna dan
Taruni SMA Plus Astha Hannas untuk
mempergunakan kesempatan belajar

dengan sebaik-baiknya dan pengetahuan
serta wawasan yang di dapat jangan mengarah pada kesombongan namun jadikan
sebagai modal untuk menjadi teladan dan
agen perubahan ditengah masyarakat,”
pesan Agus.
Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa keberhasilan STIPAN dan SMA Plus
Astha Hannas tidak hanya sebatas banyaknya alumni, namun seberapa luas
dampak yang dihasilkan oleh alumni STIPAN dan SMA Plus Astha Hannas dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

Kemudian Agus menjelaskan mengenai Empat Konsensus Dasar Bangsa
yang berkaitan erat dengan pengetahuan
dan wawasan yang diterima oleh Praja STIPAN serta Taruna dan Taruni SMA
Plus Astha Hannas selama mengenyam
pendidikan.
“Bangsa ini dibangun atas dasar
konsensus yang diberikan untuk hidup
ditengah-tengah masyarakat saudara sebangsa yang mempunyai perbedaan agama, suku, etnik dan bahasa. konsensus
kebangsaan tersebut diturunkan menjadi
paradigma nasional yang sebagai implementasinya yaitu ketahanan nasional untuk mengahadapi setiap ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan dengan
kemampuan sendiri” kata Agus.
Ketahanan nasional adalah ketika
masyarakat dengan dasar Pancasila harus
mampu menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan serta mempertahankan nilai-nilai dasar Pancasila.
Sedangkan makna wawasan nusantara
adalah sebuah cara pandang tunggal yaitu Nusantara, baik itu cara pandang ideologi, cara pandang politik, cara pandang
ekonomi, cara pandang sosial-budaya,
serta cara pandang pertahanan dan keamanan. “Indonesia menganut kesatuan
NKRI, maka sebagai doktrin Nasional
perairan bukan dianggap sebagai pemisah antar pulau yang dihuni tetapi justru
menyatukan berbagai pulau yang dihuni,”
kata Agus.
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Sosialisasi
“Perlindungan Hukum atas Diskriminasi
dan Kekerasan Terhadap Perempuan”
Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI menyelenggarakan Sosialisasi
Pembinaan Kesadaran Hukum dan Peraturan Perundang-undangan untuk seluruh
anggota Lemhannas RI dengan tema “Perlindungan Hukum atas Diskriminasi
dan Kekerasan Terhadap Perempuan” pada Senin (29/7) di Ruang Gadjah Mada,
Lemhannas RI.

S

osialisasi tersebut dihadiri
oleh dua narasumber yaitu,
Direktur Pusat Kajian Wanita
dan Gender Universitas Indonesia, Dr. Khaerul Umam
Noer, M.Si dan Ketua Komnas
Perempuan, Azriana R. Manalu.
Gagasan untuk mengangkat topik
“Perlindungan Hukum atas Diskriminasi
dan Kekerasan Terhadap Perempuan” diangkat karena fenomena yang ada pada
beberapa media akhir-akhir ini, yang
merupakan gambaran realita kehidupan
bangsa Indonesia yang sampai saat ini
masih mengalami krisis multidimensi,
salah satunya yaitu diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Kerma dan
Hukum Lemhannas RI, Laksma TNI Budi
Setiawan, S.T mewakili Sestama Lemhannas RI.
“Diadakannya sosialisasi ini merupakan harapan agar perempuan benar-benar dianggap selayaknya manusia dengan posisi yang sama dengan laki-laki,
yang bisa hidup tanpa adanya perlakuan
diskriminasi maupun kekerasan,” ujar
Budi, mewakili Sestama Lemhannas RI.
Pemahaman terhadap pentingnya menempatkan, menghargai, dan menghormati perempuan merupakan sebuah keniscayaan. Lemhannas RI menjadi ruang
publik yang dapat dimaknai untuk meng-
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hargai perbedaan, ruang berkumpulnya
kelompok manusia baik perempuan maupun laki-laki, dan ruang tempat manusia Indonesia memberikan karya untuk
kemajuan bangsa dan negara.
Dalam sosialisasi tersebut, Direktur
Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Dr. Khaerul Umam
Noer, M.Si menyampaikan bahwa tidak
hanya ruang publik saja yang berbahaya
bagi perempuan, karena dari data yang
dimiliki Komnas Perempuan, ruang privat lebih berbahaya bagi perempuan,
baik di dalam rumah, maupun di luar
rumah. Menurut Khaerul hal ini dikarenakan keberadaan hukumlah yang malah
mendiskriminasi dan meliyankan pengalaman perempuan, juga tidak menganggap pengalaman-pengalaman perempuan
bagian dalam proses atau implementasi
hukum itu sendiri. “Harus menjadi mandat atau mandatori bagi semua lembaga
negara untuk mencoba membuat suatu
instrumen atau upaya perlindungan terhadap perempuan, bahwa hukum harus
melindungi perempuan bukan karena dia
adalah hak asasi tapi karena negara wajib menumbuhkan itu,” tambah Khaerul.
Jika menelisik sejarah, sejak awal,
persoalan perempuan dan perlindungan hukum tidak pernah bisa dilepaskan
dari pembangunan global. Sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pe-
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Tidak hanya ruang publik
saja yang berbahaya bagi
perempuan, karena dari
data yang dimiliki Komnas
Perempuan, ruang privat lebih
berbahaya bagi perempuan,
baik di dalam rumah, maupun
di luar rumah.
Direktur Pusat Kajian Wanita dan Gender
Universitas Indonesia
Dr. Khaerul Umam Noer, M.Si
rempuan sudah bergerak sangat aktif,
beberapa organisasi perempuan tumbuh
berkembang, ada beberapa yang dipaksa
mati, dan beberapa lainnya membentuk
organisasi baru, tapi gerakan perempuan tidak pernah mati. Pada tahun 1960
lahirlah Women in Development (WID),
karena kebijakan pembangunan tahun
1940 sampai dengan 1960 tidak pernah
menjadikan perempuan sebagai target kebijakan, hanya sebagai objek. Maka pada
tahun 1960 melalui WID tersebut, negara-negara di dunia mencoba melakukan
pendekatan integrasionis yang melibatkan
perempuan dan laki-laki dalam program
pembangunan. Tetapi permasalahannya
adalah, tidak ada kesejahteraan yang meningkat untuk perempuan karena hasilnya

masih sama.
Oleh karena itu, pada tahun 1970
ada pergeseran paradigma ke Women
and Development (WAD). Jika sebelumnya kebijakan-kebijakan itu hanya memberikan perempuan-perempuan umpan
untuk memperbaiki kehidupannya, maka
tahun 1970 melalui WAD perempuan
lebih banyak mendapatkan akses. Undang-undang di Indonesia pada tahun
1970 juga memberikan ruang untuk perempuan masuk dalam industri. Tahun
1975 statistik gender mulai menunjukkan perbaikan, yaitu kesenjangan akses
pendidikan menurun, affirmative action
dalam pemilihan umum, meningkatnya
jumlah perempuan di parlemen, namun
tidak satu pun gender equality yang tercapai. Tahun 1979 negara-negara di dunia
pada akhirnya mulai sepakat untuk melakukan upaya penghapusan diskriminasi
terhadap wanita secara lebih serius. Di
tahun 1979 ini lahirlah Convention on
the Elimination of all Forms of Discriminations Againts Women (CEDAW), yang
merupakan sebuah perjanjian internasional. CEDAW ini menjadi landasan utama
dalam upaya penghapusan diskriminasi
terhadap perempuan, perjanjian ini mulai
berlaku tanggal 3 September 1981. Pasca CEDAW, berkembang wacana gender
sebagai kritik dan melahirkan Gender
and Development (GAD) sebagai gender

mainstreaming yang lebih radikal, dalam
transformasi penyusunan agenda pembangunan.
Sejalan dengan Khaerul, Azriana
mengatakan bahwa diskriminasi berbasis gender masih berlangsung sampai
sekarang. Diskriminasi berbasis gender
muncul dari konsumsi sosial masyarakat
Indonesia yang memberikan ciri, fungsi,
peran dan tanggung jawab yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. “Ciri,
fungsi, peran dan tanggung jawab yang
berbeda ini menyebabkan ketidakadilan
terhadap perempuan dan menempatkan
perempuan pada posisi relasi kuasa yang
lebih rendah daripada laki-laki,” tambah
Azriana. Konstruksi sosial yang diskriminatif ini juga akan membentuk paradigma
para Penyelenggara Negara dan Aparat
Penegak Hukum, juga mempengaruhi
penyikapan yang dilakukan pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan penanganan kasus kekerasan (pemulihan
korban dan penindakan pelaku).
Azriana juga menjelaskan dalam
Undang-undang Nomor 7 tahun 1984
disebutkan, yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembedaan perlakuan, pengabaian dan juga pembatasan
yang dilakukan atas dasar jenis kelamin
yang menyebabkan perempuan tidak bisa
menikmati dasarnya sebagai manusia sebagaimana laki-laki.
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SSLN PPSA 22

P

Inggris
Setibanya rombongan peserta PPSA
22 di London, kegiatan dimulai dengan
berpartisipasi di acara Gala Evening,
Celebration of 70th Anniversary of
Indonesia-UK Diplomatic Relation yang
dilaksanakan di Cardogan Hall, 5 Sloane
Terrace Belgravia London.
Pada hari kedua, rombongan
SSLN yang didampingi oleh Gubernur
Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus
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Kunjungi Empat Negara

eserta Program Pendidikan
Singkat Angkatan (PPSA)
22 yang terbagi dalam 4
rombongan
melaksanakan
Studi Strategis Luar Negeri
(SSLN) ke 4 Negara yaitu
Inggris, Rusia, Belgia dan Australia
selama 5 hari kunjungan. SSLN sendiri
merupakan salah satu kegiatan utama
dari rangkaian pendidikan yang juga
merupakan
metode
pembelajaran
melalui peninjauan langsung ke pusat
pemerintahan, objek strategis/unggulan
dan lembaga organisasi internasional

yang ada di negara tujuan.
Tujuan dari diaadakannya SSLN
ini adalah untuk membekali peserta
dalam mempelajari dan melengkapi
data-data penugasan Lemhannas RI
tentang kondisi dan prospek hubungan
bilateral negara yang dikunjungi dalam
rangka kepentingan nasional. Selain itu,
diharapkan peserta PPRA mendapatkan
pengkayaan dan pembulatan pemahaman
setelah para peserta menerima ceramah,
membuat kajian serta melaksanakan
diskusi tentang Lingkungan Strategis
Kontemporer.

Widjojo, mengunjungi Defence Solitions
Centre (Famborough) dan dilanjutkan
dengan mengunjungi Qinetic Cody
Technology Park.
Pada hari selanjutnya rombongan
SSLN London mengadakan pertemuan
dengan
Foreign
Commonwealth
Office (FCO) . Setelah itu, rombongan
mengunjungi Joint International CounterTerrorism Unit (JICTU) Home Office dan
juga mengadakan pertemuan dengan
Bussines Energy and Industrial Strategy
(BEIS). Kegiatan hari kedua ditutup
dengan jamuan makan malam bersama
Duta Besar Republik Indonesia London,
Dr. Rizal Sukma di Wisma Nusantara
KBRI London atau Kediaman Duta Besar
Republik Indonesia.
Rombongan SSLN London pada hari
keempat melakukan kegiatan Briefing
bersama Ministry of Defence (MoD).
Sementara itu, hari terakhir Gubernur
Lemhannas beserta rombongan SSLN
London mengunjungi Royal College of
Defence Studies (RCDS).

Rusia
Rombongan Peserta PPSA yang
didampingi
oleh
Wakil
Gubernur
Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko
Syofyan, mengawali studi strategis
dengan mengunjungi Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Moskow. Peserta
PPSA 22 mendapatkan penjelasan
mengenai kondisi Rusia, melakukan
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diskusi dan menghadiri jamuan makan
malam yang disediakan oleh pihak KBRI.
Pada hari selanjutnya studi strategis
dilanjutkan dengan mengunjungi Federal
Service Militery Technical Cooperation
(FSMTC), lalu setelah itu rombongan
mendapatkan paparan dari Pakar
Politik Internasional National Research
University Higher School of Economics
Rusia Prof. Aleksey Maslov bertempat di
Ruang Pertemuan KBRI.
Keesokan
harinya
rombongan
mengunjungi Industri Strategis JSC NOP
dan menerima paparan dari pihak Industri
Strategis JSC NOP. Lalu studi strategis
dilanjutkan dengan mengunjungi General
Staff Academy (GSA) dan diterima oleh
Mayjen TNI Cabuehko. Tidak hanya itu
rombongan juga melakukan kunjungan
budaya ke Kota St. Petersburg dengan
mendatangi St. Isaac Cathedral, Peter
the Great Statue, Mesjid Biru, Kazanskiy
Cathedral, Spit of blood Church, dan
Hermitage Royal Square.
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Belgia
Pada hari pertama SSLN PPRA
59 di Belgia, dengan didampingi oleh
Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen
Pol Dr. Mochamad Iriawan, S.H., M.M.,
M.H, rombongan mengunjungi Objek
Budaya Atomium dan Manekken Pis,
yang kemudian dilanjutkan Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) yang
berada di Brussels.
Pada hari selanjutnya, rombongan
SSLN Belgia mengunjungi Kementerian
Luar Negeri Belgia (Belgian Foreign
Policy Towards Asia), dan disambut
oleh beberapa Direktur Asia Pasifik
Kementerian Luar Negeri Belgia, yakni
Werner Bauwens, Marc Michielsen,
Frank Arnauts dan Filip David. Kemudian
selanjutnya rombongan mengunjungi
European Security and Defence College
(ESDC). Rombongan SSLN Belgia yang
disambut oleh Kepala ESDC, Dirk Dubois.
Keesokan
hari,
rombongan
berkunjung ke Kantor Federal Public
Service Home Affairs.
Setelah itu,
Rombongan juga berkunjung ke CMI di
Liege dan disambut oleh Mr. Xavier Rigo
yang memaparkan tentang Gup John
Crockerill. Perjalanan dilanjutkan ke
Egmont Institute, Joint Researche Fellow,
Egmont Royal Institute for International.
Dan pada hari terakhir, rombongan
berkunjung ke Objek Budaya Royale
Palace Brussels (Palais de Bruxelles),
Magritte Museum dan Royal Greenhouse
of Laeken.

Australia
Studi strategis diawali dengan
kunjungan ke Old Parliement House,
setelah itu rombongan bertolak ke
Kedutaan Besar Republik Indonesia di
Canberra. Peserta PPRA 22 mendapatkan
arahan teknis dan informasi mengenai
kondisi Australia, lalu berkesempatan
untuk berdiskusi dan beramah tamah
dengan Jajaran KBRI Canberra bertempat
di ruang Balai Kartini, KBRI, Canberra.
Keesokan
harinya
rombongan
mengunjungi Departement of Defence,
Department of Foreign Affairs and Trade,
dan Canberra Center.
Hari
selanjutnya
kunjungan
dilanjutkan
dengan
mengunjungi
Department of Home Affair, lalu
dilanjutkan dengan Australian Strategic
Policy Institute untuk mendapatkan data
spesifik tentang kehidupan berbangsa
dan bernegara dari perspektif Pancagatra.
Setelah itu rombongan kembali
bertolak ke KBRI untuk menghadiri
pertemuan dengan Department of
Industry Innovation and Science. Hari
terakhir studi strategis diisi dengan
mengunjungi Opera House, bertemu
dengan Konsulat Jenderal RI di Sydney,
mengunjungi Sydney Tower Eye, dan
mengunjungi Darling Harbour Bridge &
Haymarket.
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Bergandeng Tangan Membangun Negeri,
Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan
Lemhannas RI beserta Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Seminar Kebangsaan bertajuk
“Bergandeng Tangan Membangun Negeri, Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan,” pada Rabu (7/8) di
Hall Basket Senayan, Jakarta.

D

alam Seminar ini hadir beberapa narasumber antara
lain, Gubernur Lemhannas
RI, Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo, Menteri Perhubungan, Ir. Budi Karya Sumadi,
Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Pol.
Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si., Walikota
Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany,
S.H.
Budi Setiyadi selaku ketua panitia
menyampaikan bahwa seminar kebangsaan ini merupakan kegiatan untuk membangun kesadaran warga negara Indonesia
akan pentingnya pemahaman nilai-nilai
yang bersumber dari empat konsensus
dasar bangsa. Empat konsensus dasar,
menurut Budi Setiyadi, masing-masing
memiliki nilai, yakni nilai demokrasi, nilai toleransi dan nilai gotong royong yang
harus kita hidupkan kembali dalam aspek
sosial berbangsa dan bernegara. “lama-kelamaan kita akan menyadari bahwa
apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia
yang kita cintai,” sambung Budi.
Sementara, dalam paparanya, Agus
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Widjojo mengatakan bahwa Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia senantiasa
melihat bahwa kelangsungan hidup suatu
bangsa dilaksanakan kepada keyakinan
bangsa itu untuk mewujudkan cita-cita
leluhurnya. Menurutnya, cita-cita leluhur bangsa Indonesia ditetapkan dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 yang meliputi tiga hal
antara lain, seluruh segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamian
abadi, dan keadilan sosial. “itu semua
merupakan tugas yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia sebagai tugas negara,” tambah Agus.
Untuk mengimplementasikan konsensus dasar bangsa diperlukan sebuah
kesamaan cara pandang dalam bentuk
paradigma nasional yang meliputi ketahanan nasional dan wawasan nusantara.
“Ketahanan nasional dikatakan sebagai
upaya untuk mengatasi ancaman dan
tantangan harus dilakukan berdasarkan

kekuatan kita sendiri,” tambah Agus.
Sedangkan, landasan filosofis pancasila digali dari kekayaan budaya Indonesia dengan memperhatikan ciri bangsa
Indonesia yang penuh ke-bhinneka-an
baik geografis maupun demografis. Tekad
untuk menyatukan kebhinnekaan ini juga
bukan merupakan sesuatu yang muncul
secara tiba-tiba, “jika kita lihat dalam
perjalanan bangsa, telah didengarkan
oleh pemuda Indonesia pada tahun 1928
yang menyatakan bahwa, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah
yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa
yang satu, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan,”
tambah Agus.
Dalam Seminar Kebangsaan yang
dihadiri oleh 2500 peserta dari Kementerian Perhubungan, Lemhannas RI, juga
para relawan, juga hadir sebagai narasumber, yaitu Tenaga Profesional Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert
Mangindaan, dan Mayjen TNI (Purn) Dr.
I Putu Sastra Wingarta.

SEPUTAR KITA

OTONOMI DAERAH SEBAGAI
PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Deputi Bidang Pengkajian Strategik Direktorat Pengkajian Hankam dan Geografi Lemhannas RI
mengadakan Round Table Discussion (RTD) Kajian Jangka Pendek mengenai “Penguatan Otonomi
Daerah dalam mendukung Pertahanan Negara Guna Menjaga Keutuhan NKRI” pada Selasa (13/8) di
Ruang Krisna Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI.

H

adir sebagai narasumber
dalam
RTD
tersebut
adalah Ketua Komisi II
DPR RI Dr. H. Zainudin
Amali, S.E., M.Si., Direktur
Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI Drs. Akmal
Malik, M.Si., dan Staf Ahli Gubernur Jawa
Barat Bidang Pemerintahan, Hukum, dan
Politik Drs. Agus Hanafi, BBA.
Zainudin Amali, dalam kesempatannya,
menjelaskan mengenai peraturan yang
mengatur otonomi daerah mulai dari
masa orde lama sampai masa reformasi.
Pada masa orde lama otonomi daerah
diatur dengan beberapa peraturan, yaitu
UU No. 1 Tahun 1945, UU No.22
Tahun 1948, UU No. 44 Tahun 1950,
UU No.1 Tahun 1957, dan UU No. 18
Tahun 1965. Sedangkan di masa orde
baru hanya ada satu peraturan yaitu UU
No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah. Lalu pada
masa reformasi otonomi daerah diatur
dengan UU No. 22 Tahun 1999, UU No.
32 Tahun 2004, dan UU No. 23 Tahun
2014. “Kalau dilihat dari perjalanan
sejarah, Indonesia sudah menyadari
pentingnya desentralisasi atau otonomi
daerah,” kata Zainudin.
Selanjutnya,
tambah
Zainudin
Amali, dijelaskan mengenai posisi
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legislatif dalam sistem otonomi daerah.
Pertama, legislatif sebagai saluran dan
aktor aktualisasi aspirasi masyarakat,
konsisten dalam melakukan penguatan
terhadap Otonomi Daerah sebagaiman
amanat UUD RI 1945 dan Reformasi
1998 yang sudah dimandatkan dalam
ketetapan MPR. Selanjutnya legislatif
terus melakukan pengawasan terhadap
implementasi UU Pemerintahan daerah,
karena legislatif menyadari bahwa UU
Pemerintahan daerah belum sempurna
dan harus selalu tanggap dengan
kebutuhan zaman tanpa mengabaikan
pilar kebangsaan. Terakhir adalah
melakukan penguatan ekonomi daerah
yaitu dengan meningkatkan stabilitas
politik nasional, harmonisasi kehidupan
yang pluralis dalam bingkai NKRI, serta
memperkuat pertahanan negara.
Sementara, Akmal Malik melihat
ada empat perspektif pentinganya
penyelenggaraan otonomi daerah yaitu
perspektif konstitusional, sosiologis,
geografis, dan beban kerja. “Pertama
adalah perspektif konstitusional yakni
dalam pasal 18, 18a, dan 18b dikatakan
Indonesia terdiri dari provinsi dan provinsi
kabupaten kota. Kedua, perspektif
sosiologis, Indonesia adalah negara
yang sangat majemuk dan hal tersebut
memiliki potensi baik potensi positif

maupun negatif, maka sangat penting
untuk
Indonesia
menyelenggarakan
otonomi daerah. Ketiga, prespektif
geografis, Indonesia harus melakukan
otonomi daerah demi terciptanya daerah
yang teratur dan tersinergi antara satu
dengan yang lainnya. Dan Keempat,
adalah perspektif beban kerja, yaitu ada
38 urusan di pemerintahan negara yang
terbagi 6 urusan dipusat, dan 32 urusan
didesentralisasikan.” Jelas Amal Malik.
Akmal Malik kemudian, menjelaskan
lima tantangan desentralisasi dan
otonomi daerah. Tantangan pertama
adalah
percepatan
terwujudnya
kesejahteraan rakyat yang dapat diatasi
dengan pertumbuhan ekonomi daerah,
pengentasan kemiskinan, dan tersedianya
lapangan pekerjaan. Tantangan kedua
adalah peningkatan kualitas pelayanan
publik yang dapat diatasi dengan
pemerintah daerah yang kreatif dan
inovatif, digitalisasi sistem pemerintahan,
pemantapan pelayanan satu pintu.
Tantangan ketiga adalah demokrasi dan
politik lokal yang sehat yaitu terciptanya
penguatan kapasitas Kepala Daerah
dan DPRD, penguatan tugas pokok dan
fungsi Gubernur, dan transformasi kepala
daerah, DPRD, dan regulasi lokal. Dan
tantangan keempat adalah penguatan
desentralisasi asimetris yang dapat diatasi
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“

Kalau dilihat dari
perjalanan sejarah,
Indonesia sudah
menyadari pentingnya
desentralisasi atau
otonomi daerah
Ketua Komisi II DPR RI
Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M.Si.

dengan penguatan kontrol pusat terhadap
daerah otonomi khusus dan istimewa.
Terakhir adalah penataan daerah
yang efektif yakni dengan antisipasi
pencabutan moratorium, kepentingan
strategis nasional, serta fokus pemekaran
dan penyesuaian daerah.
Sedangkan Staf Ahli Gubernur Jawa
Barat, Agus Hanafi mengatakan bahwa
Jawa Barat, jika ditinjau dari aspek
ketahanan nasional memiliki kekokohan
yang bisa diandalkan. Kemudian Agus
Hanafi menjelaskan mengenai prioritas
pembangunan Jabar Juara. Langkahlangkah yang akan diambil adalah akses
pendidikan untuk semua, desentralisasi
layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi
umat berbasis inovasi, pengembangan
destinasi dan infrastruktur pariwisata,

pendidikan agama dan tempat ibadah
juara, infrastruktur konektivitas wilayah,
gerakan membangun desa, subsidi gratis
golekmah, serta inovasi pelayanan publik
dan penataan daerah.
Selain itu, Agus Hanafi juga
menjelaskan mengenai Sistem Birokrasi
yang akan dibangun untuk mencapai
birokrasi yang bersih, kompeten, dan
melayani. “Akan ada 3 tahapan yang
dimulai dengan Birokrasi 1.0 yaitu
birokrasi pengaturan yang memerlukan
regulator. Selanjutnya adalah Birokrasi
2.0 yakni birokrasi performa yang
sistemnya digerakan dengan regulator
dan fasilitator. Terakhir adalah Birokrasi
3.0 yang adalah birokrasi dinamis
dengan fasilitator dan akselerator,” jelas
Agus Hanafi.
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Selama ini pemerintah
sudah berjuang
keras memperbaiki
infrastruktur, dan
sekarang saatnya
pemerintah harus fokus
untuk meningkatkan
sumber daya manusia
Kepala Badan Litbang Industri
Kementerian Perindustrian
Dr. Ngakan Timur Antara.

UPAYA PENINGKATAN MODAL MANUSIA

MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 GUNA MENDUKUNG

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menjelang akhir pendidikan, peserta PPRA 59 menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertema
“Upaya Peningkatan Modal Manusia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 guna Mendukung Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan” pada Rabu (14/8) di Auditorium Gadjah Mada, Gedung Panca Gatra,
Lemhannas RI.

P

ada seminar ini hadir beberapa narasumber, antara
lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN) Prof. Dr. Bambang P. S. Brodjonegoro,
President Director PT. Toyota Motor Manufacturing
Indonesia Warih Andang Tjahjono, CEO Bukalapak
Achmad Zaky dan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Dr. Ngakan
Timur Antara.
Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo dalam sambutannya menyampaikan hasil temuan
sementara Peserta PPRA 59 yang menunjukkan bahwa upaya
peningkatan modal manusia menghadapi revolusi industri 4.0
guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan belum
menunjukkan penguatan yang optimal, karena dihadapkan
konsekuensi kemajuan revolusi industri 4.0 yang membutuhkan
sumber daya manusia mempunyai kapasitas dan kualitas serta
kemampuan adaptif dalam memberikan potensi besar bagi
transformasi sebuah peradaban.
Sementara Marsma TNI Jorry S. Koloay selaku perwakilan
dari Tim Seminar PPRA menjelaskan bahwa jika dilihat dari data
Human Capital Index (HCI) maupun Programs for International
Assessment (PISA) memperlihatkan bahwa modal manusia
Indonesia dari ukuran dan parameter yang dibuat dapat
dikatakan masih rendah dibandingkan dengan negara-negara
di dunia. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut antara lain, perubahan dalam sistem
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pendidikan di Indonesia, meningkatkan akses dan pemanfaatan
teknologi, juga sinergi antar kelembagaan dalam menjalankan
program Making Indonesia 4.0
Sistem pendidikan di Indonesia memerlukan penyesuaian
terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 terutama
terkait pendekatan literasi dan edukasi untuk meningkatkan
kemampuan inovasi dan keterampilan yang cepat beradaptasi
terhadap perkembangan teknologi. Kemudian menurutnya,
ketersediaan infrastuktur teknologi digital masih banyak terlihat
di seantero Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia,
merupakan ancaman tersendiri dalam mencapai harapan untuk
mewujudkan Making Indonesia 4.0.
Oleh karena itu, Jorry S. Koloay mengatakan bahwa perlu
adanya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi
informasi yang terkait dengan pemerataan jaringan dan
kecepatan pengolahan internet di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta lembaga swadaya
masyarakat harus berperan aktif sesuai porsi dan kewenangan
masing-masing serta harus didukung penuh oleh seluruh
komponen bangsa lainnya untuk bekerja bersama dalam
berupaya meningkatkan kualitas modal manusia.
Sejalan dengan tim seminar PPRA 59, Ngakan menyatakan
ada beberapa inisiatif strategis untuk Making Indonesia 4.0
ini yaitu menyediakan material untuk investor yang dating,
memperbaiki atau menata kembali kantong-kantong industri
kegiatan ekonomi, mengembangkan infrastruktur digital,
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mengakomodasi rencana keberlanjutan,
meningkatkan sumber daya manusia,
membangun ekosistem inovasi, dan
mengoptimalkan peraturan dan kebijakan
industri. “Selama ini pemerintah sudah
berjuang keras memperbaiki infrastruktur,
dan sekarang saatnya pemerintah harus
fokus untuk meningkatkan sumber daya
manusia,” tambah Ngakan.
Bambang juga menyatakan hal
yang sama dengan Ngakan, perlunya
penciptaan ekosistem inovasi dalam
kebijakan dan strategi untuk penguatan
iptek dengan cara penguatan kerjasama
triple helix, perbaikan tata kelola Paten/
Kekayaan Intelektual, Penguatan Science
Techno Park utama, Perintisan Fungsi
Technology Commercialization Office
dalam kerangka manajemen inovasi di
perguruan tinggi, Perintisan Technology
Transfer
Office,
dan
Pembinaan
Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
Selain itu ada beberapa kebijakan dan
strategi lain untuk penguatan iptek,
antara lain Iptek di bidang prioritas
Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
untuk pembangunan yang berkelanjutan,
pengembangan research power house,
juga peningkatan jumlah dan kualitas
belanja litbang.
Bambang juga menyampaikan,
peningkatan daya saing sumber daya
manusia dapat dilakukan melalui
peningkatan
produktivitas
dengan
beberapa cara yaitu pelibatan industri
dalam
pengembangan
vokasi,
peningkatan relevansi dan daya saing
pendidikan tinggi, dan penguasaan
adopsi teknologi dan menciptakan
inovasi melalui penguasaan teknologi
dan inovasi, peningkatan produktivitas
sumber daya manusia dan IPTEK, dan
penciptaan ekosistem inovasi.
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Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak
Setelah melalui dua kali Focus Group Discussion (FGD), Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas
RI Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi mengadakan Kajian Jangka Panjang Round Table
Discussion (RTD) “Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Guna Menyiapkan Generasi
Muda yang Berkarater” pada Rabu, (7/8) di Ruang Krisna Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI.

S

aat ini Indonesia sedang
berada
dalam
situasi
darurat kekerasan terhadap
anak,” ucap Ketua Komisi
Nasional Perlindungan Anak
Aris Merdeka Sirait saat
memulai penjelasannya. Kemudian Aris
menegaskan bahwa kekerasan adalah
segala bentuk perbuatan atau tidakan
terhadap anak yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikis/mental/emosi, dan
penelantaran termasuk pemaksaan dan
merendahkan martabat anak.
“Berdasarkan data yang ada, 82%
predatornya adalah orang terdekat,”
ujar Aris. Bahkan lebih mirisnya lagi
dilaporkan 16% kasus kekerasan
dilakukan oleh anak berusia 14 tahun
dan juga ditemukan anak usia dibawah
12 tahun yang menjadi pelaku kejahatan
seksual terhadap teman sebayanya.
Namun menurut Aris penegakan hukum
untuk penanganan anak korban kekerasan
seksual masih sangat lemah. Terlebih
lagi banyak kasus-kasus kejahatan
seksual terhadap anak yang tidak dapat
dilanjutkan karena lemahnya saksi yang
melihat.
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Selanjutnya
Aris
menyebutkan
beberapa faktor penyebab kekerasan
terhadap anak. Penyebab pertama
adalah masih adanya anggapan dalam
masyarakat bahwa anak merupakan
beban dan masalah dalam keluarga dan
lingkungan sosial. Penyebab selanjutnya
adalah merajalelanya tontonan pornografi
yang mudah diakses dan telah menjadi
candu. Kemudian faktor penyebab juga
datang dari dalam keluarga yaitu pola
asuh yang salah dan menikahkan anak
pada usia dini padahal anak belum siap
menjadi orang tua.
Untuk menanggulangi kekerasan
yang sudah terjadi maka Komnas
Perlindungan Anak melakukan beberapa
tata layanan penanganan kasus yakni
dengan menerima pengaduan dan rujukan
kasus anak sebagai korban kekerasan,
memfasilitasi layanan kesehatan dan
medis serta pemeriksaan psikologis
korban, melakukan re-integrasi sosial
anak pada lingkungan sosial anak, dan
melakukan monitoring korban selepas
dari pemulihan dan pendampingan.
Sementaram, narasumber lainnya
yaitu Wakil Ketua Komisioner Komnas
Perempuan Dr. Dra Budi Wahyuni, M.M.,

M.A., mengatakan bahwa latar belakang
terjadinya kekerasan pada perempuan
adalah adanya budaya patriarki yaitu
menempatkan laki-laki memiliki nilai
yang lebih dibandingkan perempuan.
Selain itu, juga karena adanya konstruksi
gender yaitu pembagian peran antara lakilaki dan perempuan yang tidak imbang
dan dilanggengkannya melalui nilai-nilai
dalam keluarga, sosial, dan berbagai
kebijakan negara.
Menurut Budi harus ada perubahan
yang dilakukan dalam aspek substansi
yaitu produk kebijakan diberbagai aktivitas
pembangunan fisik dan nonfisik, lalu
aspek budaya yakni memastikan bahwa
mengganti budaya yang mengedepankan
nilai-nilai kesetaraan, dan terakhir dalam
struktur yaitu pembuatan UU dan Aparat
Penegak Hukum (APH) yang berpihak
pada pencegahan kekerasan terhadap
perempuan. “Artinya adalah memastikan
ke-3 unsur tersebut mengganti cara
pandang dan memastikan tidak ada lagi
produk kebijakan yang mengarah pada
kekerasan perempuan dan kekerasan
terhadap anak perempuan,” lanjut Budi.
Sedangkan, Dosen Fakultas Hukum
Universitas Indonesia Theresia Dyah
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“

Negara memiliki banyak
instrumen hukum yang
berusaha memberikan
keadilan dan jaminan
perlindungan, namun saat
implementasi tidak jarang
tidak tercapai apa yang kita
idamakan bersama
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Theresia D. Wirastri, S.H., M.A. Ph.D.
Wirastri, S.H., M.A. Ph.D. menyatakan
bahwa negara memiliki kewajiban untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat
berdasarkan prinsip nondiskriminasi dan
kesetaraan gender. “Negara memiliki
banyak instrumen hukum yang berusaha
memberikan keadilan dan jaminan
perlindungan, namun saat implementasi
tidak jarang tidak tercapai apa yang kita
idamakan bersama,” katanya.
“Berdasarkan
World
Economic
Forum, Gender Gap Index Indonesia
tahun 2018 ada di peringkat 85 dari
149 negara,” lanjut Theresia. Ia juga
menjelaskan bahwa Sub-index ekonomi
Indonesia berada pada peringkat 96, lalu
Indonesia berada pada peringkat 79 untuk
akses pada kesehatan, dan peringkat
60 untuk kategori sub-index akses dan
partisipasi politik. Sementara untuk
sub-index akses terhadap Pendidikan
Indonesia berada di peringkat 107, jauh di
bawah ketiga kategori sub-index lainnya.
Artinya, ada gap yang besar dalam
hal akses terhadap pendidikan antara

perempuan dan laki-laki di Indonesia –
lebih besar dari gap di bidang ekonomi,
kesehatan, dan politik. Hal ini antara lain
tercermin dari persentase perempuan
buta huruf sebanyak 6.4 persen – jauh
lebih tinggi daripada persentase laki-laki
buta huruf yang berjumlah 2.8 persen.
“Jika berbicara mengenai kesetaraan
gender maka tidak boleh melupakan
peran produk hukumnya sendiri, maka
harus diciptakan budaya persamaan
di depan hukum, akses keadilan untuk
semua dan mewujudkan generasi
muda yang menjunjung tinggi prinsip
kesetaraan substantif, kemanusiaan, dan
nondiskriminasi” jelas Theresia.
Di sisi lain, dalam pemaparan Staf
Ahli Menteri Bidang Penanggulangan
Kemiskinan Kementerian PPPA Titi Eko
Rahayu, S.E., M.A.P. menyampaikan
hasil Survei Nasional Pengalaman
Hidup Anak dan Remaja tahun 2018
yang menyatakan bahwa 2 dari 3 anak
remaja perempuan atau laki-laki pernah
mengalami salah satu bentuk kekerasan
sepanjang hidupnya. Sedangkan hasil
Survey Pengalaman Hidup Perempuan
Nasional 2016 menyatakan bahwa 1
dari 3 perempuan pada usia 15-64 tahun
mengalami kekerasan oleh pasangan dan
selain pasangan selama hidup mereka.
Kemudian Titi menjelaskan arah
kebijakan untuk menangani Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Kekerasan
Terhadap Anak pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2020 yaitu dengan
dua arah kebijakan. Arah kebijakan
pertama adalah peningkatan kapasitas
kelembagaan perlindungan perempuan
dari kekerasan, termasuk Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
(PTPPO).
Lalu
arah
kebijakan
kedua adalah peningkatan kapasitas
kelembagaan perlindungan anak yang
mendukung pada pemenuhan hak dan
perlindungan khusus anak dari kekerasan.
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Presiden Joko Widodo :

“NEGARA YANG CEPAT,
YANG AKAN JADI PEMENANG”
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Kegiatan Orientasi
dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan
DPD RI terpilih periode 2019-2024 yang diselenggarakan oleh
Lemhannas RI di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Grand
Pancoran, Jakarta, Senin (26/8).

“ K

Tantangan bangsa
Indonesia di masa
depan akan semakin
berat dengan adanya
revolusi industri 4.0,
Masuknya era distruksi,
serta tantangan ekonomi
global yang berubah
dengan cepat
tanpa adanya arah dan
kepastian yang jelas
Presiden Republik Indonesia
Ir. H. Joko Widodo
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egiatan tersebut akan diselenggarakan dalam lima gelombang, empat
gelombang bagi anggota DPR RI dan satu gelombang bagi anggota DPD
RI. Tiap gelombang akan dilaksanakan selama sepuluh hari di Lemhannas
RI dan Puncak, Bogor.
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam
laporannya kepada Presiden mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan
untuk memantapkan anggota DPR RI dan DPD RI periode 2019-2024 sebagai wakil
rakyat berkarakter negarawan, pemimpin transformasional, unggul, dan berwawasan
kebangsaan. Materi utama yang akan disampaikan kepada para peserta nantinya
adalah Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber pada Empat Konsensus Dasar Bangsa
yaitu Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Joko Widodo dalam pidato pembukaannya mengingatkan bahwa tantangan
bangsa Indonesia di masa depan akan semakin berat dengan adanya revolusi Industri
4.0, masuknya era distruksi, serta tantangan ekonomi global yang berubah dengan
cepat tanpa adanya arah dan kepastian yang jelas. Hal-hal tersebut, jelas Joko Widodo,
harus mendorong kita untuk mengambil keputusan dengan cepat. “Hal-hal ini yang
harus membuat kita memutuskan lebih cepat karena semua negara berkompetisi dalam
berbagai aspek dan semua negara mau menjadi pemenang,” tegas Joko Widodo.
Joko Widodo juga menekankan bahwa negara yang akan menjadi pemenang adalah
negara yang cepat. “Negara yang cepat adalah negara yang akan menjadi pemenang.
Bukan negara yang besar. Negara cepat akan mengalahkan negara yang lambat,” jelas
Joko Widodo di hadapan seluruh peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
Oleh sebab itu, jelas Joko Widodo, strategi baru dalam bernegara sangat
dibutuhkan. “Saya mengajak semuanya untuk bergerak lebih cepat, terutama dalam
membuat regulasi. Tanpa regulasi yang cepat, kita akan tertinggal dengan adanya
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revolusi industri 4.0,” jelas Joko Widodo.
Selain cepat, Joko Widodo juga
meminta agar proses pembuatan UndangUndang dapat dilakukan dengan teliti
dan mendetail. “Apakah tidak bisa kita
evaluasi lebih cepat tanpa mengurangi
ketelitian dan kecermatan kita dalam
membuat undang-undang agar kulitasnya
tetap baik?,” tanya Joko Widodo.
Joko Widodo juga menghimbau
agar undang-undang yang sudah ada
dan saling tumpang tindih di deregulasi
dengan berorientasi kepada outcome dan
output agar fleksibel terhadap perubahanperubahan yang ada. “Kita tidak perlu
membuat banyak undang-undang. Cukup
undang-undang yang kita perlukan saja,”
jelas Joko Widodo.
Di akhir pidatonya, Joko Widodo
mengajak anggota DPR RI dan DPD RI
yang hadir dalam kegiatan Pemantapan
Nilai-Nilai Kebangsaan tersebut untuk
bekerja sama dalam menghadapai
tantangan Bangsa Indonesia di masa

depan. “Marilah kita bekerja sama
menghadapi tantangan-tantangan yang
sudah berbeda, tidak seperti dulu,”
pungkas Joko Widodo.
Dalam
pembukaan
tersebut,
hadir pula Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman Jenderal TNI (HOR)
(Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A.
yang memberikan ceramah berjudul
strategi nasional untuk pembangunan
berkelanjutan, Ketua DPR RI Bambang
Soesatyo, serta Ketua DPD RI Oesman
Sapta odang.

“

Tanpa regulasi yang
cepat, kita akan
tertinggal dengan
adanya revolusi industri
4.0
Presiden Republik Indonesia
Ir. H. Joko Widodo
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Galeri
Gubernur Lemhannas RI Menerima Delegasi
dari Jerman
Kunjungan Tim Delegasi dari Jerman ke Lemhannas RI pada Selasa
(2/7) untuk beraudiensi kepada Gubernur Lemhannas RI.

Rapat Koordinasi DPR
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Orientasi dan pemantapan nilai-nilai
Kebangsaan bagi Anggota DPR-RI dan DPD-RI terpilih periode 20192024 Tahun 2019 pada Kamis (18/7) di Ruang Nusantara II, Lemhannas
RI.

Seminar Nasional Kebangsaan

Gubernur Lemhannas Ri CC dengan Kasad New Zeland

Gubernur Lemhannas RI menjadi salah satu narasumber pada acara
Seminar Nasional Kebangsaan “Kebudayaan Indonesia dalam dimensi
Kekinian dan Perspektif Masa Depan”, pada Rabu, (3/7) di Ballroom 1
Hotel J.S. Luwansa, Jakarta.

Courtesy Call Kepala Staf Angkatan Darat New Zealand kepada
Gubernur Lemhannas RI pada Kamis (8/8) di Ruang Nusantara II<
Gedung Trigatra Lt. 1, Lemhannas RI.

52 | Swantara | EDISI 30/SEPTEMBER 2019

Ketua IKAL Hadir di PPRA 59
Ketua Umum IKAL, Jenderal TNI (Purn)
Agum Gumelar memberikan ceramah
kepada para peserta Program Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA) LIX Lemhannas
RI.

Upacara Hut RI
Lemhannas RI menggelar Upacara
Peringatan Hari Ulang Tahun ke 74 Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia pada Sabtu (17/8) di
Lapangan Tengah Lemhannas RI.

Kunjungan Dubes Australia ke
Lemhannas RI
Australian Ambassador to Indonesia, H.E.
Mr. Gary Quinlan, A.O. memberikan Kuliah
Umum “How Indonesia and Australia
can work together” pada Senin (19/8) di
Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI.
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Gubernur Diskusi Dengan Korea
National Defence University
Kunjungan delegasi Korea National
Defence University ke Lemhannas RI pada
Selasa (3/9) dan diterima oleh Gubernur
Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas
Menerima Tamu dari Alumni
Pasca Sarjana UI
Audiensi Ikatan Alumni UI (Iluni)
kepada Gubernur Lemhannas RI pada
Jumat (6/9), di Ruang Tamu Pimpinan,
Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas sebagai
Keynote Speech Acara Meet
Defender Forum Merah Putih Papua
Gubernur Lemhannas RI sebagai Keynote
Speaker dalam acara “Meet Defender Forum
Merah Putih - Papua”pada Selasa (10/9) di
Ruang Syailendra, Gedung Astagatra Lt. III,
Lemhannas RI.
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