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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Om Swasti Astu

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang 
Maha Esa, atas perkenan-Nya Majalah Swantara Edisi ke-31 bulan 
Desember 2019, telah hadir di tengah-tengah kita.

Pada edisi kali ini, Majalah Swantara tampil berbeda. Dalam 
upaya untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi, Majalah 
Swantara menghadirkan beberapa rubrik baru sehingga dapat 
menyajikan informasi dari berbagai sudut pandang yang dapat 
mengedukasi bagi para pembaca, serta dapat memberikan pesan 
yang sarat makna kepada para pembaca. 

Pada edisi ke-30 ini, redaksi mengangkat pemberitaan 
mengenai pelaksanaan Jakarta Geopolitical Forum III/2019. Selain 
itu, juga ada beberapa informasi terkait dengan Pemantapan Nilai-
Nilai Kebangsaan yang dilakukan Lemhannas RI.  Redaksi juga 
mengulas informasi mengenai Uji Sahih Skenario 2045.

Tak lupa kami juga mengangkat visi Presiden RI Ir. Joko 
Widodo pada periode kedua pemerintahannya tahun 2019-2024 
dalam rubrik Laporan Utama. Selain itu juga, rubrik baru opini dan 
esai terbaik juga dapat menjadi pilihan sebagai referensi yang 
menarik bagi para pembaca.

Tak hanya itu, kehadiran rubrik ringan seperti Profil Pejabat dan 
Pegawai, Suara Peserta, Hot News dan Ragam dapat menambah 
khasanah pengetahuan bagi pembaca setia Majalah Swantara ini.

Meski telah melakukan beberapa penambahan rubrik baru, 
namun redaksi menyadari masih jauh dari harapan para pembaca. 
Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan masukan dari para 
pembaca demi eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang 
kami sajikan pada edisi berikutnya.

Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya 
Majalah Swantara Edisi 31 kali ini. Semoga, Majalah Swantara 
tetap berkesan di hati para pembaca. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om

Salam Redaksi
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LAPORAN UTAMA

VISI PRESIDEN RI JOKO WIDODO, 
INDONESIA MAJU

“Demi Allah saya 
bersumpah akan 
memenuhi kewajiban 
Presiden Indonesia 
dengan sebaik-baiknya 
dan seadil-adilnya 
dengan memegang 
teguh UUD dan 
menjalankan segala 
UU dan peraturannya 
dengan selurus-lurusnya 
serta berbakti kepada 
nusa dan bangsa,” ucap 
Joko Widodo ketika 
mengucap Sumpah 
Jabatannya sebagai 
Presiden 2019-2024.

20/10

B
ersama K.H. Ma’ruf Amin 
sebagai Wakil Presiden, 
Presiden Joko Widodo 
memimpin pemerintahan 
untuk lima tahun ke depan. 
Menjadi presiden untuk 
kedua kalinya ini, Joko 

Widodo sebelumnya telah menyampaikan 
visinya dalam pidato visi Indonesia di di 
Sentul International Convention Center 
(SICC) Bogor, Jawa Barat.

Dalam pidatonya, Joko Widodo 
mengatakan bahwa telah menyiapkan 
tahapan-tahapan besar, yaitu pertama, 
pembangunan infrastruktur; kedua, 
pembangunan SDM; ketiga, mengundang 
investasi untuk membuka lapangan 
pekerjaan; keempat, mereformasi 
birokrasi; kelima, menjamin penggunaan 
APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Menatap ke depan, Joko Widodo 
optimis, percaya diri dan berani menghapi 
kompetisi global. Ia juga meyakini jika 
memiliki komitmen bersama akan 
mencapai Indonesia maju, adil dan 
makmur. 

“Saya yakin, semua kita 
berkomitmen meletakkan demokrasi 
yang berkeadaban, yang menunjujung 
tinggi kepribadian Indonesia, yang 
menunjung tinggi martabat Indonesia, 
yang akan membawa Indonesia menjadi 
Indonesia Maju, Adil dan Makmur,” tegas 
Joko Widodo.

Kelima tahapan yang pernah 
disampaikan Joko Widodo sebelumnya, 
kembali ditegaskan kembali usai 
pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 
RI pada Sidang Paripurna MPR RI Minggu, 
20 Oktober 2019 lalu.

Pertama, Pembangunan SDM akan 
menjadi prioritas utama. Membangun 
SDM yang pekerja keras, dinamis, 
terampil, menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta mengundang talenta-
talenta global untuk bekerja sama.

Kedua, Pembangunan infrastruktur 
akan dilanjutkan. Infrastruktur yang 
menghubungkan kawasan produksi 
dengan kawasan distribusi, yang 
mempermudah akses ke kawasan wisata, 
yang mendongkrak lapangan kerja baru, 
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yang mengakselerasi nilai tambah 
perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala 
regulasi harus disederhanakan dan 
dipangkas. Pemerintah akan mengajak 
DPR untuk menerbitkan dua Undang-
Undang Cipta Lapangan Kerja dan  
Undang-Undang Pemberdayaan 
UMKM. Masing-masing Undang-
Undang tersebut akan menjadi 
omnibus law, yaitu satu Undang-
Undang yang sekaligus merevisi 
beberapa bahkan puluhan Undang-
Undang.

Keempat, penyederhanaan 
birokrasi harus terus kita lakukan 
besar-besaran. Investasi untuk 
penciptaan lapangan kerja harus 
diprioritaskan. Prosedur yang panjang 
harus disederhanakan. Birokrasi yang 
panjang harus juga harus dipangkas 
dengan menyederhanakan menjadi 
dua level eselonisasi dan diganti 
dengan jabatan fungsional yang 
menghargai keahlian dan kompetensi.

Kelima, transformasi ekonomi. 
Bertransformasi dari ketergantungan 
pada sumber daya alam menjadi daya 
saing manufaktur dan jasa modern 
yang mempunyai nilai tambah tinggi 
bagi kemakmuran bangsa, demi 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia.

Joko Widodo menargetkan pada 
tahun 2045, Indonesia mampu keluar 
dari Negara yang memiliki pendapatan 
kelas menengah, Indonesia mampu 
menjadi negara maju dengan 
pendapatan yang menurutnya dapat 
mencapai Rp 320 juta per kapita per 
tahun atau Rp 27 juta per kapita per 
bulan.

Untuk mencapai hal tersebut, Joko 
Widodo mengatakan bahwa harus 
disertai kerja keras dan kerja cepat 
serta produktif. Menurutnya, Dalam 
dunia yang penuh risiko, yang sangat 
dinamis, dan yang sangat kompetitif, 
kita harus terus mengembangkan 
cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan 
sampai kita terjebak dalam rutinitas 
yang monoton. “Harusnya, inovasi 
bukan hanya pengetahuan. Inovasi 
adalah budaya,” tegas Joko Widodo.

Bagi Joko Widodo, mendobrak 

rutinitas dan meningkatkan 
produktivitas adalah hal yang menjadi 
prioritas. Menurutnya, jangan lagi kerja 
hanya berorientasi pada proses, tapi 
harus berorientasi pada hasil, hasil 
yang nyata.

Potensi Indonesia untuk keluar 
dari sebuah negara berpenghasilan 
menengah sangat besar. Bonus 
demografi yang dimiliki Indonesia, 
dimana penduduk usia produktif jauh 
lebih tinggi dibandingkan usia tidak 
produktif, menjadi tantangan besar 
dan kesempatan besar, bahkan akan 
menjadi masalah besar jika tidak 
mampu menyediakan lapangan kerja.

Namun, Joko Widodo meyakini 
hal tersebut akan menjadi kesempatan 
dan peluang besar, jika mampu 
membangun SDM yang unggul dengan 
didukung ekosistem politik dan  
ekosistem ekonomi yang kondusif.

Untuk mewujudkan visinya, 
presiden Joko Widodo membentuk 
Kabinet Indonesia Maju. Ada 34 
Menteri dan empat Pejabat setingkat 
Menteri yang ditunjuk langsung dan 
dilantik pada 23 Oktober 2019. Ke 
38 Menteri dan Pejabat setingkat 
Menteri tersebut terdiri dari kalangan 
tekhnokrat dan profesional dengan 
jumlah 22 kursi. Sedangkan 16 

kursi diisi oleh kader Partai politik 
pendukungnya. Tak hanya itu, Presiden 
Joko Widodo juga melantik 12 Wakil 
Menteri pada 25 Oktober 2019.

Sebelumnya Presiden Joko 
Widodo, pada sidang kabinet 
paripurna perdana, di Istana 
Kepresidenan, tanggal 24 Oktober 
2019, mengatakan bahwa tujuan besar 
dari Kabinet Indonesia Maju adalah 
menciptakan lapangan pekerjaan 
seluas-luasnya bagi masyarakat 
Indonesia. “Goal besar setiap 
pekerjaan kita adalah cipta lapangan 
kerja karena ini yang dibutuhkan, 
dinginkan masyarakat,” ucap Joko 
Widodo. 

Harusnya, inovasi 
bukan hanya 

pengetahuan. 
Inovasi adalah 

budaya

“
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Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo, sejak awal 
pembentukannya tidak menargetkan program 100 hari 
pada kabinetnya. Menurutnya, yang dilakukan kabinet 
Indonesia Maju adalah melanjutkan pekerjaan kabinet kerja 
sebelumnya. 

“Ini dalam lima tahun ke depan arahnya kerja, kerja, 
kerja. Ini arahannya. Nggak ada target 100 hari. Ini kan kita 
melanjutkan sebelumnya,” tegas Joko Widodo.

Hal yang pertama dilakukan adalah menekan defisit 
neraca perdagangan, membuka lapangan pekerjaan, dan 
reformasi birokrasi.

“Pertama, kejar defisit neraca perdagangan, defisit 
transaksi berjalan, membuka lapangan kerja. Kemudian juga 
reformasi birokrasi. Reformasi dilakukan secara konkret. Hal-
hal yang ruwet harus disederhanakan. Tentu saja prioritas 
utama kita lima tahun ke depan adalah pembangunan SDM 

sehingga semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita 
garap secara ramai-ramai sehingga memunculkan sebuah 
daya saing, memunculkan sebuah competitiveness 
index yang meloncat lebih baik. Dan paling terakhir, 
penggunaan APBN yang fokus dan terarah,” pungkas Joko 
Widodo.

Jika mencermati visi Presiden Joko Widodo pada 
pemerintahan periode 2019-2024, dalam konteks 
ketahanan nasional, pemerintahan saat ini yang 
menginginkan Indonesia pada tahun 2045 dapat menjadi 
negara maju, tengah memperkuat dari sisi aspek 
demografi dengan memaksimalkan peluang bonus 
demografi yang dimiliki bangsa ini.

Oleh karena itu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo 
mulai mempersiapkan SDM Indonesia yang unggul dan 
berkompeten melalui pendidikan dengan memperkuat 
dari aspek ideologi dan sosial budaya dari SDM tersebut.

Sementara dari aspek ekonomi, Pemerintahan 
juga membuka kesempatan investasi kepada investor 
yang akan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, 
sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. 
Tak hanya itu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo 
juga berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan 
infrastruktur penting bagi rakyat yang dapat membuka 
akses dan peluang ekonomi masyarakat lebih besar di 
periode keduanya. 

Namun demikian, aspek lainnya seperti aspek 
geografi, sumber kekayaan alam, politik dan pertahanan 
keamanan bukannya tidak penting, justru untuk 
memperkuat aspek demografi, ideologi, ekonomi, 
dan sosial budaya, dibutuwthkan situasi politik dan 
pertahanan keamanan yang kondusif sehingga dapat 
mengelola aspek geografi dan sumber kekayaan alam 
dengan baik untuk kepentingan rakyat.

Pura babbara’ sompekku 
Pura tangkisi’ golikku 

Layarku sudah terkembang
Kemudiku sudah terpasang 

Kita bersama 
Menuju Indonesia maju

“

Foto : suaracelebes.com
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F
orum ini bertujuan untuk 
menyediakan tempat 
bagi para praktisioner, 
preofesional dan 
akademisi untuk bertukar 
pandangan dan pemikiran 
mengenai masa depan 

geopolitik dan tatanan dunia,” ujar 
Gubernur Lemhannas RI Letjen 
TNI (Purn) Agus Widjojo di awal 
sambutannya.

Agus Widjojo berharap hasil 
dari diskusi dalam JGF 2019 ini 
dapat memberikan kontribusi bagi 
usaha bersama dalam membangun 
lingkungan regional dan global yang 
damai untuk menopang program 
pembangunan nasional seluruh 
negara. 

JGF sebelumnya yang digelar 
pada tahun 2017 dan 2018 lalu telah 
mencatat bahwa dunia sedang 
menghadapi tantangan keamanan dan 
kemanusiaan yang lebih kompleks dan 
beragam. Hal tersebut disebabkan 
oleh munculnya beberapa hal yang 
belum pernah terjadi sebelumnya 
seperti berkurangnya institusi 
internasional, munculnya politik 
identitas dan ultra nasionalisme, 
munculnya terorisme dan 
radikalisme, gerakan anti globalisasi 
yang mirip dengan disintegrasi 

regional, adanya perubahan iklim 
dan krisis kemanusiaan yang 
berhubungan dengan migrasi dan 
arus pengungsi di banyak negara di 
dunia. Agus menuturkan bahwa hal 
tersebut disebabkan oleh cepatnya 
perkembangan teknologi informasi 
dan meluasnya penggunaan sosial 
media. “Fenomena ini disebut sebagai 
kekacauan global,” jelas Agus.

Agus menjelaskan bahwa 
berakhirnya perang dingin 
menyebabkan munculnya kekacauan 
dunia. Kekacauan itu menyebabkan 
perubahan besar dalam tatanan 
internasional. Perubahan besar 
tersebut ini tidak dapat dihindari 
dan juga menjalar ke berbagai sisi 
kehidupan. Agus menyebut bahwa 
perubahan tersebut, harus diikuti 
dengan ide-ide, pemimpin, dan 
institusi yang lebih baik dan sesuai 
dengan keadaan dunia saat ini.Agus 
menyebutkan bahwa di satu sisi, 
perubahan ini menyebabkan gangguan 
yang tidak pernah ada sebelumnya 
namun di satu sisi juga menghasilkan 
kekuatan baru, harapan baru, dan 
tatanan dunia baru.

“Saya berterimakasih kepada 
perwakilan pemerintah, sektor swasta, 
dan akademisi yang hadir pada hari 
ini  dan membuat saya yakin bahwa 

Lemhannas RI kembali 
menyelenggarakan Jakarta Geopolitical 
Forum (JGF) yang ke-3 kalinya di 
Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, 
Jakarta, Kamis (26/8). JGF 2019 yang 
mengundang delapan narasumber 
dengan tiga topik berbeda dibuka oleh 
Menteri Pertahanan Republik Indonesia 
Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.

JGF 2019 : 
From Dissaray towards 
a New Normal

Hasil dari diskusi dalam JGF 
2019 ini dapat memberikan 
kontribusi bagi usaha bersama 
dalam membangun lingkungan 
regional dan global yang damai 
untuk menopang program 
pembangunan nasional seluruh 
negara. 

dalam momentum yang sangat 
berharga ini, para undangan yang 
telah hadir dapat enganalisa kerangka 
geopolitik dan melihat apa yang 
sebenarnya terjadi di kekacauan dunia 
saat ini serta apa yang kemungkinan 
terjadi dalam tatanan dunia normal 
melalui diskusi mendalam di forum 
ini,” tutur Agus.

Menteri Pertahanan Republik 
Indonesia Jenderal (Purn) Ryamzard 
Ryacudu dalam sambutannya 
menyambut positif atas digelarnya JGF 
2019 ini. “Saya sangat senang bahwa 
kita memiliki acara Jakarta Geopolitical 
Forum ini. Tema JGF 2019 inisayanilai 
sangat relevan dalam kondisi 
kitasaat ini denganadanya banyak 
perubahan di tingkat lokal, regional, 
dan juga global. Banyak dinamika 
yang telah terjadi, banyak komplikasi,” 
ujar Ryamizard dalam sambutan 
pembukaannya.

do
k.

 h
um

as
-lh

n

SEPUTAR KITA



Swantara | EDISI 31/DESEMBER 2019   11

Ryamizard menjelaskan 
dalam sejarah, terdapat fenomena 
negara-negara super power yang 
menimbulkan kekacauan. Pada akhir 
abad ke-19, terjadi konflik antara 
Jerman dan Amerika Serikat dan 
Jepang, dan konflik semacam ini 
kemudian memuncak pada Perang 
Dunia Kedua dan selama Perang 
Dingin dengan adanya konflik antara 
Amerika Serikat dan juga Rusia yang 
telah menimbulkan ketegangan 
di Asia dan juga di Amerika Latin. 
Saat ini, Lanjut Ryamizard, Tiongkok 
menunjukan kebangkitannya dengan 
konsep One Belt One Road yang 
akan berkembang menjadi Belt Road 
Initiative serta konsep kemitraan Trans 
Pasifik (Trans-Pacific Partnership) 
yang saat ini telah berkembang 
kebanyak aspek termasuk sektor 
pertahanan. Ryamizard mengatakan 
bahwa transisi kekuasaan saat ini juga 
menyebabkan kekacauan geopolitik 
regional maupun global.

Ryamizard menyebutkan bahwa 
kawasan Indo-Pasifik adalah pusat 
dari gravitasi keamanan global 
yang saat ini berkembang dan telah 
membentuk suatu tatanan dunia 

baru. Indonesia sebagai salah satu 
negara ASEAN yang juga termasuk 
dalam Kawasan Indo-pasifik, lanjut 
Ryamizard, haruslah menjalin 
kerjasama yang baik dengan negara-
negara di Kawasan Indo-Pasifik salam 
menghadapi tantangan bersama 
dan enjadikan tantangan tersebut 
sebagai sebuah kesempatan untuk 
membangun dunia yang lebih damai.   
Ryamizard juga menuturkan bahwa 
negara-negara di Kawasan Indo-
Pasifik bertujuan untuk menciptakan 
tatanan dunia baru yang sejahtera 
dengan meninggalkan ego sektoral.

Adanya ancaman besar yang 
mengancam kestabilan Kawasan Indo-
Pasifik seperti perang antar negara, 
terorisme, separatisme, bencana 
alam, narkotika, ancaman siber hingga 
ancaman terhadap ideologi hendaknya 
dihadapi dengan kerjasama dan 
persatuanseluruh negara di Kawasan 
Asia-Pasifik yang agar dapat tercipta 
kesejahteraan bagi Kawasan Indo-
Pasifik. 

“Mari kita menghadapi segala 
ancaman dan tantangan bersama-
sama dan mengubahnya menjadi 
peluang untuk bekerjasama, membuat 

wilayah kita menjadi lebih solid dan 
kuat seperti apa yang dikatakan 
Mahatma Gandhi bahwa ”Masa depan 
dunia sangat tergantung pada apa 
yang kita lakukan sekarang”,” jelas 
Ryamizard. 

Di akhir sambutannya, Ryamizard 
berharap Lemhannas RI dapat 
berfungsi sebagai Lembaga yang dapat 
mengevaluasi dan menilai rencana 
aksi yang dikembangkan berdasarkan 
pada hal-hal yang telah terjadi di masa 
lalu, sehingga di masa depan kita 
dapat menjadi lebih Tangguh.“Saya 
juga berharap Lemhanas juga dapat 
mengembangkan indikator pertahanan 
dan keamanan untuk memantau 
situasi geopolitik di wilayah Indo-
pasifik”, Pungkas Ryamizard.

Masa depan dunia 
sangat tergantung pada 

apa yang kita lakukan 
sekarang

MAHATMA GANDHI
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B
erawal dari runtuhnya Uni 
Soviet pada tahun 1990, 
globalisasi yang dikuasai 
oleh Amerika Serikat 
menjadi semakin kuat dan 
di saat yang bersamaan, 
kontradiksi terhadap 

dominasi barat telah bermunculan. 
Pada tahun 1990-2000, terdapat 

beberapa kekuatan baru yang muncul 
seperti Brazil, Rusia, India, Tiongkok 
serta kekuatan lain seperti Turki, Mesir, 
dan Nigeria. Bahkan, jelas Aymeric 
Chauprade, Ph.D., MEP dari Perancis 
yang menjadi salah satu pembicara 
pertama pada Plenary Session I Jakarta 
Geopolitical Forum, beberapa negara 
telah mengklaim posisi mereka dalam 
Dewan Keamanan PBB. 

Chauprade mengungkapkan 
bahwa munculnya dunia multipolar 
saat ini yang mengancam dominasi 
barat dan khususnya dominasi 
Amerika Serikat, merupakan efek 
dari adanya globalisasi. Terancamnya 
dominasi Amerika Serikat oleh 
kemampuan Tiongkok untuk menjadi 
kekuatan utama dunia, baik secara 
ekonomi maupun militer menjadi 
fenomena penting dalam geopolitik 
dunia saat ini. 

Selain itu, terdapat dua fenomena 
yang berkembang secara bersamaan 
yaitu di satu sisi, globalisasi terus 
berlanjut dengan kemajuan ekonomi 
dan digitalisasi ekonomi yang 
membuat jarak terasa lebih dekat. Di 
sisi lain, muncul pertanyaan mengenai 
dominasi barat terhadap globalisasi 
dan penegasan mengenai peradaban 
lain khususnya di Asia-Pasifik. 
Chauprade menyatakan bahwa pusat 
Globalisasi berpindah dari Atlantik ke 
Asia-Pasifik.

Chauprade mengatakan 
bahwa sejak runtuhnya Uni Soviet 
saat itu (kekuatan besar yang 
mengklaim mampu memenangkan 
globalisasi kontra-komunisnya 
dalam menghadapi globalisasi liberal 
dan Barat), Amerika Serikat telah 
menetapkan Tiongkok sebagai lawan 
strategis utamanya. 

Saat ini, banyak yang berfokus 
pada memburuknya hubungan antara 
Presiden Tiongkok Xi Jinping dan 
Presiden Amerika Serikat Donald 
Trump, tetapi dalam kenyataannya 
kebijakan anti-Tiongkok dari 
Presiden Trump adalah bagian dari 
kesinambungan kebijakan luar negeri 
Amerika Serikat yang dikembangkan 
sejak berakhirnya Uni Soviet. 

Pagelaran Jakarta Geopolitical 
Forum III/2019 pada September 
lalu mengangkat beberapa isu 
geopolitik dunia. Yang menjadi 
salah satu isunya adalah 
tatanan dunia yang tak lagi 
bersifat bipolar dengan adanya 
kebangkitan Kekuatan Tiongkok. 

SEPUTAR KITA

JGF 2019
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Sementara itu, pembicara kedua 
pada Plenary Session I, Prof. Stephen 
Smith dari Australia, yang mengatakan 
bahwa dalam dunia multipolar ini, 
akan ada tiga kekuatan besar yaitu 
Tiongkok, Amerika Serikat, dan India 
dalam bidang ekonomi. Indonesia 
juga dinilai akan bangkit tidak hanya 
sebagai pengaruh regional, tetapi juga 
sebagai pengaruh global. 

Fase yang sedang dilalui saat ini 
adalah persaingan strategis antara 
Amerika Serikat dan Tiongkok yaitu 
perang dagang antara Amerika 
Serikat dan Tiongkok. Tiongkok yang 
didorong oleh Amerika Serikat, oleh 
Asia Tenggara, Eropa, bangkit dalam 
bidang ekonomi dengan mengangkat 
enam hingga tujuh ratusan juta 
rakyatnya dari kemiskinan dan tumbuh 
menjadi mitra ekonomi utama dunia 
merupakan sebuah pencapaian yang 
laur biasa.

Smith mengungkapkan 
bahwa Tiongkok akan muncul 
sebagai pemangku kepentingan 
yang bertanggung jawab ke dalam 
komunitas internasional. Dengan 
naiknya Xi Jinping sebagai Presiden 
seumur hidup, Tiongkok menjadi lebih 
tegas  terkait dengan tindakan tertentu 
di Laut Cina Selatan dan penolakan 

untuk mematuhi keputusan Pengadilan 
Arbitrase Permanen di Filipina dan 
Arbitrase Tiongkok atas Laut Cina 
Selatan. Tiongkok yang menjadi 
lebih tegas tersebut  menyebabkan 
kekhawatiran bahwa Tiongkok 
mengekspresikan pandangan untuk 
menjadi kekuatan hegemonik atau 
menjadi kekuatan hegemonik di Indo-
Pasifik. Isu-isu tersebut menyebabkan 
kekhawatiran dan ketidakpastian 
masyarakat internasional. 

Namun, pada saat yang sama, 
secara diplomatis sebagai kebijakan 
Amerika Serikat yang jauh lebih 
tidak pasti, posisi, dan pendekatan 
kebijakan Amerika Serikat yang jauh 
lebih unilateral. Dengan kata lain, 
kebangkitan kepresidenan Donald 
Trump. 

Maka dari itu, Smith 
mengungkapkan bahwa abad ini 
awalnya dinilai sebaga kebangkitan 
Tiongkok serta Abad Tiongkok atau 
Chinas’s Century. Namun, tidak dapat 
dipungkiri bahwa Amerika Serikat akan 
terus menjadi kekuatan ekonomi dan 
strategis besar di tengah kebangkitan 
banyak negara lain seperti India dan 
Indonesia. Smith berpendapat bahwa 
kebangkitan tersebut menyebabkan 
Australia, Indonesia, ASEAN, 

India, Jepang, dan Amerika Serikat 
mengadopsi konsep atau kerangka 
kerja strategis yang sama yaitu Indo-
Pasifik.

Untuk mengatasi perubahan yang 
sedang terjadi, Smith mengatakan 
bahwa negara-negara di dunia harus 
terlebih dahulu “berurusan” dengan 
isu-isu global atau kekacauan global 
yang ada saat ini karena masalah-
masalah kekacauan global ini tidak 
dapat selesaikan oleh satu negara. 
Maka dari itu, Smith menyampaikan, 
seluruh negara di dunia harus 
bekerjasama untuk menyelesaikan 
kekacauan global ini, baik secara 
regional maupun multilateral. 

Smith berpendapat bahwa 
kewajiban semua negara termasuk 
Australia, Indonesia dan India untuk 
meminta Amerika Serikat dan Tiongkok 
untuk menyelesaikan masalah 
mereka dengan cara damai. Smith 
menyebutkan bahwa negara-negara 
di dunia berharap Amerika Serikat dan 
Tiongkok dapat memiliki hubungan 
bilateral yang menguntungkan secara 
ekonomi maupun strategis.
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M
enyinggung 
geoekonomi 
dunia yang 
berkembang saat 
ini, adalah proses 
pembangunan 
Belt and Road 

initiative atau BRI oleh Tiongkok. 
Dr. Jennifer Huang Bouey, Ph.D., 

M.P.H., M.D. yang merupakan peneliti 
senior di RAND Corporation-Amerika 
Serikat, mengungkapkan bahwa 
konsep Belt and Road Service  yang 
selalu berubah-ubah sejak tahun 
2013 tidak dapat dipisahkan dari 
infrastruktur. Sejak 20 hingga 30 
tahun terakhir, wilayah Asia Pasifik 
mengalami pertumbuhan ekonomi 
yang sangat kuat. 

Pada tahun 2040 mendatang, 
pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik 
diproyeksikan  akan mencapai 50 
persen dari PDB global dan mewakili 
40 persen dari konsumsi. Kebangkitan 
Asia tersebut telah disaksikan secara 
nyata oleh negara-negara di dunia. 
Namun, menurut Bouey, terdapat 
kekhawatiran dalam hal infrastruktur 
yang tidak memadai sehingga dapat 
menghambat pembangunan sosial-
ekonomi yang tidak merata dan 
memunculkan banyak masalah.

Belt and Road Initiative telah 
berubah seiring waktu. Bouey 
menjelaskan bahwa Belt and Road 
Initiative awalnya memiliki dua 
komponen, yaitu sabuk (belt). Sabuk 
ekonomi jalan sutra yang terdiri dari 
pengembangan dan pembangunan 
infrastruktur di Asia. Awalnya memiliki 
tiga sabuk, sabuk utara adalah dari 
Tiongkok ke Asia Tengah, Rusia dan 
Eropa. Sabuk pusat bergerak dari Asia 
Tengah ke Asia Barat dan Teluk Persia, 
dan sabuk selatan bergerak menuju 
Asia Tenggara dan Samudera Hindia 
melalui Pakistan.

Tiga sabuk tersebut adalah sabuk 
yang diusulkan oleh Pemerintah 
Tiongkok. Jalan tersebut, jelas Bouey, 
merupakan Jalan Sutra Maritim atau 
Maritime Silk Road abad ke-21 dengan 
dukungan pelabuhan lengkap yang 
menghubungkan perairan berbeda 
seperti Laut Cina Selatan dan Laut 
Pasifik Selatan, dan Samudera Hindia. 
Skema ini, jelas Bouey, dinilai sangat 
ambisius dan besar karena mencakup 
lebih dari 4,4 miliar populasi di 
sepanjang jalur tersebut. 

Terdapat 221 proyek dibangun 
di Asia. Bank Dunia memperkirakan 
bahwa hanya dengan pembangunan 
transportasi di Belt and Road Initiative 

dapat meningkatkan perdagangan 
sekitar 2 -6 persen di seluruh 
dunia. Selain itu, penghasilan global 
diperkirakan meningkat sekitar 
1-2,9 persen. Bouey menyebutkan 
pertumbuhan tersebut akan 
membawa manfaat yang besar di 
Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, 
sebagian besar telah berfokus pada  
pada pembangunan ekonomi yang 
juga merujuk pada pembangunan 
secara menyeluruh termasuk 
pembangunan sosial dan lingkungan. 

Bouey mengatakan bahwa RAND 
lebih merujuk pada sustainable 
development goals (SDG) PBB karena 
PBB dinilai memimpin upaya dalam 
menemukan model pembangunan 
yang dapat diterima oleh dunia global. 
Bouey mengungkapkan bahwa RAND 
lebih melihat pada project identity, 
keterlibatan dari perusahaan lokal, 
serta pengembangan sosial dan 
lingkungan dan mengaitkan faktor-
faktor tersebut dengan SDG PBB.

Bouey memaparkan dua 
contoh studi kasus. Pertama, adalah 
di Pelabuhan Kyauhphyu yang 
merupakan sebuah pelabuhan laut 
dalam di barat Myanmar. Tiongkok 
menilai pelabuhan tersebut sangat 
penting secara strategis karena 

Tak hanya geopolitik, 
geoekonomi juga menjadi salah 
satu isu yang dibahas dalam 
Jakarta Geopolitical Forum 
III/2019 di Rtiz Carlton Mega 
Kuningan, Jakarta. 

Geoekonomi: 
Pembangunan 
Belt and Road 
Initiative (BRI)
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terdapat pipa gas alam dan pipa 
minyak. Selain itu juga akan membantu 
Tiongkok untuk memiliki koneksi dari 
Yunnan hingga Samudera Hindia, 
dan melewati Selat Malaka. Hal 
tersebut sangat penting bagi Tiongkok 
dalam menyediakan konektivitas di 
zona ekonomi Tiongkok-Myanmar, 
Banglades, dan India.  

Berdasarkan 12 kriteria yang 
dijadikan sebagai score cards 
oleh RAND, beberapa faktor 
meliputi konektivitas perdagangan, 
ekonomi lokal, keamanan, identitas, 
pemasukan tenaga kerja, transfer 
teknologi, keberlanjutan keuangan, 
serta kesehatan dan kesejahteraan 
mendapatkan tanda hijau yang berarti 
dapat diterima, sedangkan tanda 
warna kuning untuk kriteria kepatuhan 
terhadap peraturan dengan adanya 
kemungkinan korupsi, keberlanjutan 
lingkungan dan keberlanjutan sosial 
yang harus lebih diperhatikan.

Kedua yaitu di Nairobi-Mumbasa 
Standard Gauge Railway (SGR), 
Bouey mengatakan walaupun kasus 
kedua ini tidak berada di Asia, namun 
pembiayaan pembuatan SGR tersebut 
dilakukan oleh Tiongkok. SGR ini 
merupakan railway pertama dan 
proyek infrastruktur terbesar untuk 

Kenya. Pembangunan SGR dimulai 
pada tahun 2016 dan selesai pada 
tahun 2017. SGR ini diasumsikan akan 
mempersingkat waktu perjalanan dari 
Pelabuhan di Mumbasa ke pedalaman 
Nairobi. Perjalanan tersebut 
menghemat 2.5 jam dan meningkatkan 
GDP lokal hingga 1,5 persen dan 
mengurangi biaya logistik hingga 40 
persen. 

Berdasarkan 12 kriteria score 
cards, RAND memberi tanda warna 
merah yang berarti perlu perhatian 
penuh pada kriteria kepatuhan 
terhadap peraturan dan juga 
kelestarian lingkungan. Proyek ini, 
jelas Bouey, disponsori oleh Bank 
Eskpor Impor Tiongkok yang terdiri 
dari 90 persen oleh Bank Pemerintah 
Tiongkok (China Government Bank) 
dan 10 persen dari Pemerintah Kenya. 
Namun, terkait dengan keberlanjutan 
ekonomi, proyek ini telah cukup 
banyak merugikan Pemerintah Kenya 
dan meningkatkan hutang Kenya 
hingga 55 persen dari GDP mereka. 
Terkait dengan lingkungan, proyek 
ini memunculkan beberapa protes 
lokal karena adanya pembangungan 
120 kilometer jalur kereta yang 
dikhawatirkan dapat mengganggu 
habitat satwa liar dan keanekaragaman 

alam di sekitarnya. 
Berdasarkan dua kasus tersebut, 

Bouey menyebutkan bahwa program 
BRI masih belum memberikan statistik 
yang baik dalam hal transparansi dan 
adanya banyak berita simpang siur 
mengenai perangkap hutang Tiongkok. 
Bouey juga menyampaikan bahwa 
dua kasus tersebut dilihat berdasarkan 
kerangka kerja yang layak dan 
berharap negara mitra dan pemerintah 
Tiongkok dapat memberikan lebih 
banyak data statistik sehingga kasus-
kasus tersebut dapat di evaluasi secara 
mendalam.

Menurut Bouey, program BRI 
sangat sulit untuk didefinisikan, 
dan Pemerintah Tiongkok belum 
memberikan banyak statistik yang 
baik, dalam hal transparansi, kami 
tidak tahu bantuan apa yang mencoba 
untuk skala keseluruhan. Jadi ada 
banyak rumor tentang perangkap 
utang atau masalah lain. Apa yang 
ingin kami promosikan adalah dengan 
melihat setiap proyek menggunakan 
kerangka kerja yang layak, dan kami 
juga berharap bahwa dari negara 
mitra dan Pemerintah Tiongkok dapat 
memberikan lebih banyak statistik 
sehingga kami dapat memiliki evaluasi 
yang baik terhadap program ini.
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RAND lebih merujuk 
pada sustainable 

development goals 
(SDG) PBB karena PBB 
dinilai memimpin upaya 

dalam menemukan 
model pembangunan 
yang dapat diterima 

oleh dunia global 

“
Dr. Jennifer Huang Bouey, Ph.D., M.P.H., M.D.
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A
da dua pendekatan 
yang dapat 
diidentifikasi 
yaitu pendekatan 
anarkis (anarchical 
approach) dan 
pendekatan 

hierarkis (hiearchical approach).
Melalui perdebatan yang ada 

selama 30 puluh tahun terakhir, Prof. 
Sun Xuefeng mengintegrasikan ide-
ide yang muncul dari para pelajar, 
akademisi, dan profesor konsep 
hirearki parsial yang dengan kata lain 
disebut dengan sistem anarkis dengan 
hierarki keamanan di dalamnya. 
Di Asia Timur, hierarki keamanan 
diorganisir oleh Amerika Serikat yang 
disebut dengan hierarki keamanan 
regional (regional security hierarchy) 
yang terdiri dari beberapa negara 
yaitu Jepang, Republik Rakyat Korea, 
dan Australia. Disamping hierarki 
keamanan regional tersebut, terdapat 
pula beberapa negara termasuk 
Tiongkok, Indonesia, dan Vietnam 
yang disebut dengan self-help states. 
Susunan tersebut, jelas Prof. Sun 
Xuefeng merupakan susunan dasar 
sistem hierarki parsial di Asia Timur.

Dalam konteks sistem hierarki 
parsial ini, jelas Prof. Sun Xuefeng, 
akan terlihat hedging di East Asia. 
Hedging sendiri diartikan sebagai 
kompetisi dan kerja sama yang 
terkendali yang dilakukan secara 
bersamaan. Dengan kata lain, strategic 
hedging adalah mengintegrasikan 
elemen kompetisi dan elemen kerja 
sama ke dalam satu kerangka kerja 
yang koheren. 

Sementara itu, prinsip kerjasama 
dalam hedging adalah semua 
kekuatan termsuk negara-negara 
ASEAN, Tiongkok, dan Amerika Serikat 
berkoordinasi mengenai manajemen 
tantangan-tantangan keamanan. 
Bahkan antara Tiongkok dan Amerika 
Serikat juga dapat bekerja sama untuk 
menyelesaikan masalah regional 
seperti di Semenanjung Korea dan 
periode transisi di Afghanistan.

Di akhir papawwrannya, Prof. 
Sun Xuefeng menyebutkan bahwa 
masa depan strategic hedging, jika 
tiongkok kehilangan kekuatannya saat 
ini, strategic hedging akan mengambil 
peran lebih besar seperti yang terjadi 
pada NATO saat Uni Soviet berakhir. 
Sedangkan masa depan sistem hierarki 

parsial dinilai Prof. Sin Xuefeng akan 
berakhir dalam dua skenario yaitu 
Tiongkok menyatu dengan negara 
negara superpower lainnya dalam 
dunia internasional atau hierarki 
keamanan regional Amerika Serikat 
terpecah belah. “Strategic hedging 
Asia Timur akan tetap ada dibeberapa 
waktu ke depan dan akan menjadi 
the New Normal bagi keamanan Asia 
Timur,” pungkas Prof. Sin Xuefeng.

Sementara itu, terkait dengan 
senjata nuklir, narasumber kedua 
dalam tema Internasional Security, 
Maj. Gen. (Ret.) Prof. Vladimir Dvorkin, 
Ph.D. asal Rusia mengungkapkan 
bahwa salah satu ancaman regional 
dan global saat ini adalah penggunaan 
senjata nuklir legal atau ilegal 
dan terorisme nuklir dikarenakan 
terkikisnya prinsip-prinsip stabilitas 
keamanan dan sistem perjanjian 
pengurangan senjata nuklir.

Krisis dalam stabilitas keamanan 
saat ini terbagi menjadi dua. Pertama, 
berakhirnya sistem tradisional dari 
perjanjian antara dua negara adikuasa 
nuklir, Rusia dan Amerika Serikat 
dengan pengurangan senjata serangan 
strategis. Hal ini terkait dengan 

Prof. Sun Xuefeng, Ph.D. yang hadir sebagai 
pembicara pada topik International Security 
memaparkan perdebatan akademik mengenai 
susunan keamanan Asia Timur (East Asian 
Security Order) selama tiga dekade terakhir atau 
setelah berakhirnya Perang Dingin. 

International Security, 
Multipolar dan 
Indonesia
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penghentian perjanjian INF Terbuka, 
ketidakpastian terkait perpanjangan 
perjanjian the New START untuk lima 
tahun kedepan setelah tahun 2021, 
dan adanya prospek untuk mengakhiri 
perjanjian lebih lanjut terkait senjata 
serangan strategis.

Kedua, terkait dengan dunia 
multipolar, adanya perkembangan 
senjata konvensional dan senjata 
nuklir jenis baru yang sangat 
cepat, ancaman siber, dan 
efek ketidakstabilitas regional. 
Ketidakstabilan regional tersebut, jelas 
Dvorkin, diakibatkan oleh tertundanya 
denuklirisasi Semenanjung Korea 
dan penarikan Amerika Serikat dari 
masalah Nuklir Iran. Korea Utara telah 
melakukan serangkaian peluncuran 
rudal yang intensif dengan berbagai 
tipe rudal. Penggunaan serangan siber 
skala besar juga merupakan sebuah 
ancaman baru. 

Dvorkin juga mengungkapkan 
bahwa dasar-dasar stabilitas 
strategis harus dipulihkan seperti 
sistem perjanjian antara Rusia dan 
Amerika Serikat. Kedua negara 
tersebut dinilai memiliki hampir 
90 persen dari senjata nuklir di 
dunia. Upaya yang harus dilakukan 
adalah memperpanjang perjanjian 
the New START. Jika hal tersebut 
dilakukan, jelas Dvorkin, akan ada 
harapan bahwa dalam lima tahun 
kedepan, pihak-pihak terkait dapat 
mempertahankan prinsip-prinsip 
stabilitas strategis sebelumnya 
berdasarkan perkembangan perjanjian 
yang telah ditindaklanjuti. 

Sementara Prof. Jonah Blank, 
Ph.D. dari Amerika Serikat menuturkan 
bahwa multipolar akan menjadi 
tatanan dunia di masa depan. Salah 
satu perbedaan multipolar di masa 
depan dengan multipolar di masa 
lalu adalah tidak adanya negara yang 
eksklusif. 

Blank mengatakan bahwa 
Indonesia merupakan pemimpin 
dari tatanan multipolar. Indonesia 
dianggap layak menjadi salah satu 
Dewan Keamanan PBB karena 
aturan-aturan bagi dunia multipolar 
hampir seluruhnya terkandung dalam 
Pancasila. Indonesia, jelas Blank, 
dianggap dapat memberikan banyak 
pandangan mengenai multipolaritas 
karena Indonesia merupakan negara 
dengan multipolaritas. Perturan-
peraturan mengenai multipolaritas, 
jelas Blank, harus terus menerus 
diperbaharui.

Blank kemudian menggambarkan 
mengenai peran Indonesia dari sudut 
pandang dunia luar. Dilihat dari 
prinsip panduan kebijakan luar negeri 
Indonesia yang telah disimpulkan 
oleh Mohammad Hatta pada tahun 
1948 dalam sebuah ideologi yang 
disebut dengan “Mendayung antara 
Dua karang”. Dalam ideologi tersebut 
Mohammad Hatta menyebutkan 
bahwa kebijakan terbaik untuk 
diadaptasi adalah yang tidak membuat 
Indonesia sebagai objek konflik 
internasional. Di sisi lain, Mohammad 
Hatta menyampaikan bahwa kita harus 
tetap menjadi subjek yang memiliki hak 
untuk menentukan nasibnya sendiri.

Terkait dengan key relationship 
bagi Indonesia, Blank mengungkapkan 
bahwa dalam Buku Putih Pertahanan, 
Amerika Serikat dipandang sebagai 
partner keamanan yang berharga 
namun tidak dianggap sebagai 
sekutu atau disebut dengan “partner 
strategis”. Sebutan tersebut ditujukan 
hanya kepada dua negara yaitu 
Amerika Serikat dan Tiongkok. 
hubungan dengan Tiongkok dinilai 
lebih ambigu karena di satu sisi, kerja 
sama ekonomi antara Indonesia dan 
Tiongkok selalau berkembang  namun 
di sisi lain terdapat ketegangan militer 
antara dua negara tersebut khususnya 
di kepulauan Natuna.

Sementara itu, Blank kembali 
menuturkan, bahwa Rusia dalam Buku 
Putih Pertahanan disebut dengan 
“partner penting” atau mitra lama. 
Korea Selatan, Singapura, Perancis , 
dan Spanyol disebut sebagai “mitra 
menjadi”. Sedangkan Australia,I nggris, 
dan Belanda tidak ditulis sebagai 
partner sama sekali. Blank kemudian 
menjelaskan bahwa beberapa jalan 
kerja sama geopolitik di masa depan 
adalah dengan kesadaran domain 
maritim yang berarti memetakan 
perairan yang mengelilingi Indonesia 
dan mengetahui keberdaan kapal-
kapal di perairan tersebut. 

Dasar-dasar stabilitas 
strategis harus 

dipulihkan seperti 
sistem perjanjian 
antara Rusia dan 
Amerika Serikat

Maj. Gen. (Ret.) 
Prof. Vladimir Dvorkin, Ph.D.
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P
ada tahun 1990-an, 
terdapat 70 juta imigran di 
dunia setelah runtuhnya 
blok timur dan berakhirnya 
perang dingin. Saat ini, 
jelas Bertossi, terdapat 

240 juta imigran internasional di 
dunia. Melonjaknya jumlah imigran 
itu melalui dua proses. Salah satunya 
adalah internasionalisasi migrasi yang 
berarti tidak ada tempat di dunia yang 
tak terhubung dengan perpindahan 
manusia, regionalisasi dan penataan 
wilayah regional. 

Adanya pendapat bahwa dunia 
menghadapi lonjakan jumlah imigran 
juga mendominasi perdebatan di 
Eropa dan Amerika Serikat. Bertossi 
menjelaskan bahwa sejak berakhirnya 
Perang Dingin hingga saat ini, terdapat 
lonjakan jumlah imigran internasional. 
Namun, Bertossi juga mengemukakan 
bahwa jumlah imigran hanyalah 3 
persen dibandingkan dengan total 
populasi dunia. Isu yang juga menjadi 
perdebatan adalah untuk melindungi 
daerah perbatasan wilayahnya bahkan 
sebelum adanya peraturan.

Sementara itu, perdebatan di 
Amerika Serikat dan juga di Uni Eropa 

memperlihatkan krisis pengungsi 
tahun 2015 di Eropa dan bahwa 
negara-negara maju terbebani 
dengan pengungsi dan pencari 
suaka di Eropa. Bertossi kemudian 
mengungkapkan bahwa 85 persen 
dari semua pengungsi di dunia lebih 
memilih Turki menjadi tujuannya. 
Selain itu, Pakistan juga dinilai sebagai 
negara yang menampung banyak 
pengungsi dan pencari suaka dari 
Afganistan. 

Migrasi terutama di Eropa, jelas 
Bertossi, berasal dari benua Afrika. 
Hal tersebut dikarenakan adanya 
alasan-alasan demografik. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa migrasi 
tidak hanya menempuh perjalanan 
yang jauh untuk pindah, tetapi juga 
terkait dengan perpindahan regional. 
Bertossi juga mengungkapkan bahwa 
terdapat pendapat yang menyatakan 
bahwa Afrika menjadi rute migrasi 
internasional dikarenakan kebanyakan 
dari pengungsi merupakan orang 
Afrika. Namun Bertossi berpendapat 
bahwa hal tersebut tidak tepat karena 
jika dilihat berdasarkan asal negara 
dan negara tujuan, Asia menjadi 
negara yang lebih tepat. 

Migrasi dan Pengungsi 

Masih Jadi Isu 
Geopolitik Dunia

“Yang menjadikan migrasi 
sebagai salah satu isu 
besar dalam hubungan 
internasional saat ini 
sejatinya adalah masalah 
politik,” jelas Christopher 
Bertossi, Ph.D, Habil asal 
Perancis yang menjadi salah 
satu pembicara dalam topik 
Migrasi, pengungsi, dan isu 
kemanusiaan lain di Jakarta 
Geopolitical Forum 2019.

JGF 2019
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K e m u d i a n , B e r t o s s i 
mengemukakan salah satu opini 
publik mengenai  salah satu cara 
untuk membendung imigrasi adalah 
adanya pembangunan. Bertossi 
mengungkapkan bahwa walaupun ada 
keterkaitan mengenai pembangunan 
dengan migrasi namun Bertossi 
mengatakan bahwa seseorang 
membutuhkan  modal untuk menjadi 
imigran. Pendapat lain mengenai 
permasalahan penutupan perbatasan 
wilayah. Bertossi mengatakan jika 
melakukan penutupan perbatasan 
dengan cara yang kurang tepat akan 
memunculkan mafia dan penyelundup. 

Sementara itu, Sidney Jones dari 
Amerika yang memaparkan mengenai 
isu-isu terorisme di Asia Tenggara. 
Jones memaparkan bahwa bahaya 
terbesar dalam jangka waktu dekat 
adalah adanya kelompok-kelompok 
Pro-ISIS. Kelompok ini terdiri dari 
koalisi warga negara Filipina yang 
dikenal sebagai “East Asia Wilayah”. 
Sementara di Indonesia, terdapat JAD 
atau “Jamaah Ansharut Daulah” yang 
saat ini sudah tidak lagi beroperasi 
sebagai struktur terpusat. Di Malaysia 
khususnya di Sabah, Malaysia Timur, 
terdapat kelompok-kelompok kecil 
mandiri yang terhubung ke Indonesia 
dan Abu Sayyaf di Filipina. Sejak awal 
berdirinya ISIS, jelas Jones, terdapat 
lebih dari satu organisasi  pro-ISIS.

Jones mengatakan bahwa banyak 
terdapat masyarakat dari Asia Tenggara 
yang berada di kamp-kamp yang 
dimiliki oleh Suriahn Democratic Fores 
atau SDF di Suriah Utara. Masyarakat 
yang berada disana dapat dikatakan 
memiliki peran penting dengan 
terorisme di Asia Tenggara. Jones 
mengungkapkan bahwa walaupun ISIS 
kehilangan wilayah di Timur Tengah, 
namun semangat dari pendukung ISIS 
di Asia Tenggara tidak terlalu banyak 
berkurang. Masih terdapat banyak 
aksi terorisme yang dilakukan atas 
nama ISIS di masing-masing negara di 
Asia Tenggara dan aksi tersebut lebih 
didominasi dilakukan oleh orang-orang 
yang masih berada di Suriah.

Di Indonesia, jelas Jones, 
kelompok ekstrimis terbagi menjadi 
dua yaitu pro-ISIS dan anti-ISIS. Salah 

satu kelompok pro-ISIS adalah JAD. 
Sementara itu, kelompok anti-ISIS 
dipimpin oleh Jamaah Islamiyah. 
Jemaah Islamiyah sejak tahun 2007 
tidak lagi terlibat dalam aksi terorime 
di Indonesia dan di Asia Tenggara. 
Namun, Jamaah Islamiyah terus 
mengirimkan perwakilannya ke Suriah 
untuk melakukan pelatihan dengan 
kelompok yang terafiliasi dengan Al-
Qaeda. Jika dilihat dari sejarah, pada 
tahun 2001 hingga 2010, terdapat 
penurunan jumlah Jamaah Islamiyah 
dan adanya peningkatan kelompok 
militan lain yang terpisah dari Jamaah 
Islamiyah di tahun 2010. 

Jones mengungkapkan bahwa 
Indonesia belum memiliki kebijakan 
yang jelas mengenai apakah anak-
anak dan perempuan Indonesia 
yang masih berada di Afganistan dan 
Suriah, khususnya bagi warga negara 
Indonesia yang sudah diminta untuk 
kembali. Keamanan internasional 
meminta bagi negara-negara terkait 
untuk segera membawa pulang 
warga negara masing-masing. Jones 
mengatakan di akhir paparannya 
bahwa walaupun belum ada kebijakan 
yang menjlaskan mengenai penilaian 
risiko, membawa pulang kembali 
warga negara dari Afganistan atau 
Suriah dan mengadakan program 
rehabilitasi serta pemantauan akan 
lebih baik.

Indonesia belum memiliki 
kebijakan yang jelas 

mengenai apakah anak-anak 
dan perempuan Indonesia 

yang masih berada di 
Afganistan dan Suriah, 
khususnya bagi warga 

negara Indonesia yang sudah 
diminta untuk kembali

SIDNEY JONES
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S
ebanyak 102 anggota 
Kadin mengikuti 
kegiatan tersebut yang 
dibuka oleh Wakil 
Gubernur Lemhannas 
RI Marsdya TNI Wieko 
Syofyan pada Senin 

(21/10), di Ruang Pancasila Gedung 
Trigatra Lemhannas RI.

“Dalam membangun bangsa agar 
mampu bersaing dengan bangsa lain 
yang lebih maju guna meningkatkan 
kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat, perlu dibangun kekuatan 
nasional yang dijiwai dan disemangati 
oleh kesadaran kebangsaan sebagai 
landasan moral pengabdian bagi 
Bangsa Indonesia,” ucap Wieko dalam 
sambutannya.

Wieko juga menegaskan bahwa 
tema “Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan yang Bersumber dari 
Empat Konsesnsus Dasar Bangsa guna 
Meningkatkan Kualitas Kehidupan 
Bermasyarakat, Berbangsa, dan 
Bernegara” sangat tepat dan relevan 
bila dikaitkan dengan eksistensi, tugas, 
dan tanggung jawab peserta selaku 
anggota Kadin.

Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan ini diharapkan dapat 

menciptakan pola pikir anggota Kadin 
yang komprehensif, integral dan 
holistik dengan berdasarkan nilai-nilai 
kebangsaan. Tak hanya itu,  anggota 
Kadin yang ikut dalam Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan tersebut dapat 
terbentuk sikap antisipatif, kooperatif, 
dan sinergik terhadap kepentingan 
rakyat serta berperan aktif dalam 
menyelesaikan masalah bangsa secara 
profesional dan proporsional serta 
berkomitmen terhadap kelangsungan 
pembangunan ekonomi yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara, Ketua Umum 
Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani 
mengungkapkan bahwa kegiatan 
pemantapan nilai-nilai kebangsaan 
tersebut sangat penting bagi anggota 
Kadin. “Semarak kebangsaan harus 
diaktualisasikan terhadap berbagai 
paham regional dan global sehingga 
semarak kebangsaan tidak hanya 
mampu mengukuhkan ketahanan 
nasional namun juga menjadi 
pendorong pada ketahanan regional 
dan internasional,” jelas Rosan.

Rosan mengingatkan kepada 
para psesrta, bahwa banyak ilmu 
yang dapat diserap selama masa 
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 

yang kemudian harus diaktualisasikan 
dalam kehidupan nyata. 

“Ikuti pelatihan ini dengan baik 
dan disiplin sehingga peserta akan 
memperoleh amunisi dan wawasan 
untuk bersama dengan semua 
pemangku kepentingan, pemerintah, 
pengusaha dan masyarakat, yang 
selanjutnya dapat menjadi bagian 
dari berbagai upaya bangsa dalam 
melaksanakan pembangunan ekonomi 
yang berkualitas dan berkeadilan 
yang pada gilirannya nanti dapat 
menciptakan ketahanan nasional atas 
dasar nilai-nilai kebangsaan tersebut,” 
ajak Rosan.

Kegiatan yang berlangsung 
selama tujuh hari tersebut, anggota 
Kadin diberikan pembekalan materi 
mengenai nilai-nilai kebangsaan yang 
berdasar pada empat konsensus 
dasar bangsa, wawasan nusantara, 
ketahanan nasional, kepemimpinan 
nasional, dan kewaspadaan nasional. 
Sedangkan metode pembelajaran 
yang digunakan yaitu melalui  metode 
ceramah dan tanya jawab, diskusi 
kelompok dan antarkelompok, 
pembinaan peserta, dan outbond. 

Setelah mengadakan 4 kali penyelenggaraan, Lemhannas RI 
kembali mengadakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 
bagi Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk 
kelima kalinya. 

SEPUTAR KITA

Anggota KADIN ikuti 
Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan
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K
unjungan yang diawali 
dengan courtessy 
call tersebut diterima 
oleh Wakil Gubernur 
Lemhannas RI Marsdya 
TNI Wieko Syofyan 
yang didampingi oleh 

Kepala Biro Kerja Sama Laksma TNI 
Budi Setiawan dan Direktur Pengkajian 
Ideologi dan Politik Berlian Helmy 
bertempat di Ruang Tamu Gubernur.

Mewakili Gubernur Lemhannas 
RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, 
Wieko mengucapkan selamat 
datang dan memberikan sedikit 
pengenalan mengenai Lemhannas 
RI. “Lemhannas RI adalah lembaga 
pemerintah non kementerian yang 
bertanggung jawab pada Presiden,” 
kata Wieko menjelaskan. Tidak lupa 
dalam courtesy call tersebut Wieko 
menyampaikan harapannya agar 
di masa depan hubungan antara 
NIDS Jepang dan Lemhannas RI bisa 
semakin erat. 

Usai courtessy call, kunjungan 
dilanjutkan dengan paparan dan 
diskusi di Ruang Gatot Kaca Gedung 
Asta Gatra Lemhannas RI.  “Pandangan 
Indonesia mengenai Belt and Road 
Initiative (BRI) tidak hanya berdasarkan 
filosofi,” ungkap Direktur Bidang 
Pengkajian Berlian Helmy membuka 
paparannya. 

Berlian menjelaskan bahwa 
Indonesia memandang Belt and Road 
Initiative (BRI) tidak hanya berdasarkan 
filosofi BRI itu sendiri, namun lebih 
kepada strategi untuk bertahan dalam 

persaingan global yang semakin ketat. 
Menurutnya, wilayah Indonesia berada 
ditengah-tengah antara jalur strategis 
Belt and Road Initiative (BRI), Free and 
Open Indo-Pacific (FOIP), dan ASEAN 
Outlook on Indo-Pacific (AOIP). Hal 
tersebut akan sangat menguntungkan 
Indonesia jika bisa dimanfaatkan 
dengan baik.

Selain hal tersebut, Berlian juga 
menjelaskan bahwa Indonesia sebagai 
salah satu negara pendiri ASEAN ingin 
berkontribusi membangun ASEAN 
menjadi organisasi yang memiliki 
kekuatan tidak hanya di dalam lingkup 
regional namun juga di wilayah dunia. 

Memasuki sesi tanya jawab, 
Peneliti NIDS Yuko Manabe 
menanyakan bagaimana sikap 
Indonesia melalui ASEAN dalam 
melaksanakan sistem pertahanan 
dan bagaimana respon dari negara 
sahabat? 

Menanggapi pertanyaan 
tersebut, Berlian menjawab bahwa 
peran Indonesia dalam mempererat 
hubungan persahabatan ASEAN 
adalah dengan tetap menjaga 
solidaritas ASEAN. “Indonesia 
berusaha menyeimbangkan antara 
tanggung jawab komando dan 
ketertarikan komando dalam bersikap,” 
jawabnya. 

Melalui ASEAN, Indonesia memilih 
untuk meningkatkan konektivitasnya 
antara Indo-Pasifik dan Asia-Pasifik. 
Menurut Berlian hal tersebut tentunya 
akan menjadi pekerjaan rumah dan 
tantangan bagi Indonesia kedepannya, 

karena ada beberapa pihak yang 
tidak mau berkontribusi dalam 
melaksanakan sistem pertahanan 
melalui ASEAN.

Kemudian Tenaga Profesional 
Bidang Diplomasi dan Hubungan 
Internasional Marsda TNI (Purn) 
Surya Dharma, S.IP., menambahkan 
bahwa saat ini di ASEAN terdapat 
fenomena ketidakselarasan antara 
kepentingan masing-masing negara 
ASEAN. Kesulitan yang sedang 
dihadapi Indonesia yaitu membujuk 
negara-negara sahabat untuk ambil 
andil dalam regional baik Asia-Pasifik 
maupun Indo-Pasifik.

Melihat dinamika yang terjadi, 
Surya Dharma mengungkapkan 
keingintahuannya tentang apa yang 
sedang terjadi antara Jepang dengan 
Tiongkok, Australia, dan India saat 
ini. Menanggapi hal tersebut, Hideo 
menjelaskan bahwa saat ini, Jepang 
tengah berupaya ikut berunding 
dengan tiga negara lainnya yaitu 
Amerika Serikat, Australian, dan India 
untuk membuat sebuah program 
alternatif dari program yang telah 
dibuat oleh Tiongkok. 

Program yang dimaksud Hideo 
adalah program ekonomi One Belt 
One Road (OBOR) atau yang juga 
dikenal dengan istilah Belt and Road 
Initiative (BRI). Lanjutnya, Jepang juga 
tengah melakukan upaya pendekatan-
pendekatan dengan beberapa negara 
sahabat termasuk Indonesia untuk 
meminimalisir pengaruh Tiongkok.

Peneliti Senior The National Institute for Defense Studies 
(NIDS) Jepang Hideo Tomikawa bersama beberapa 
delegasi The National Institute for Defense Studies (NIDS) 
Jepang melakukan kunjungan pada Rabu (23/10), di Kantor 
Lemhannas RI.

The National Institute for 
Defense Studies (NIDS) 
Kunjungi Lemhannas RI
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P
elaporan tersebut bertujuan untuk 
mengetes apakah skenario yang 
disusun pada 2015 dan diterbitkan 
pada 2016 masih sahih atau 
memerlukan perubahan sesuai 
dengan dinamika yang sedang 
terjadi di masyarakat.

“Ini adalah sebagai sosialisasi didalam 
kelompok kerja mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugas kelompok kerja,” ujar 
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) 
Agus Widjojo. 

Dalam kesempatan ini Agus juga 
berpesan bahwa hal yang paling mendasar 
adalah untuk menyamakan presepsi 
mengenai pengertian perencanaan skenario. 
“Harus dimengerti betul definisi operasional 
perencanaan skenario, terkadang kita hanya 
mendengar suatu istilah lalu memperjuangkan 
sendiri definisi harafiah,“ kata Agus. 

Menurut Agus dengan memiliki 
pengertian yang sama, selanjutnya akan 
masuk ke dalam peran yang seragam untuk 
saling memperkaya arah dari penyelesaian 
tugas kelompok kerja.

“Skenario 2045 adalah apa yang mungkin 
terjadi di tahun 2045. Skenario 2045 bukan 
visi dan bukan pula rencana,” kata Tenaga 
Profesional Bidang Pemerintahan Dalam 

Negeri Drs. Edijan Tanjung, M.Si. selaku 
moderator. 

Lebih lanjut Edijan menjelaskan bahwa 
aktor utama dalam skenario 2045 adalah 
birokrat, politikus, pelaku bisnis, pemuka 
masyarakat dan akademisi yang dianggap 
mewakili sistem yang sedang bergerak dan 
menjadi narasumber dalam penyusunan 
skenario.

Selanjutnya Tenaga Profesional Bidang 
Ekonomi dan Strategi Lemhannas RI Dr. 
Panutan Sakti Sulendrakusuma, S.E., M.T., 
Akt., menjelaskan bahwa skenario 2045 yang 
disusun Lemhannas RI pada tahun 2013, kini 
pada tahun 2019 akan divalidasi apakah masih 
sahih atau memerlukan perubahan. 

“Kesempatan ini digunakan untuk 
melaporkan dan sekaligus ada diskusi 
mengenai tujuan daripada uji sahih 
tersebut,” ujar Panutan. Selanjutnya Panutan 
menjelaskan bahwa yang Lemhannas RI 
lakukan adalah skenario eksternal yaitu 
deskripsi mengenai berbagai kemungkinan di 
masa depan. Oleh karena itu kata kunci dalam 
skenario 2045 yang disusun Lemhannas RI 
adalah dapat terjadi.

Kemudian Panutan juga menjelaskan 
bahwa dalam buku Skenario 2045 yang telah 
disusun Lemhannas RI terdapat 4 skenario 

Setelah 
meluncurkan 

buku “Skenario 
Indonesia 2045” 

pada tahun 
2016, kini tim 

penulis kembali 
melakukan 
pelaporan 

pada Gubernur 
Lemhannas RI 
bertempat di 

Ruang Krisna, 
Senin (7/10). 

Tim Penulis Skenario 2045 
Melakukan Uji Sahih dan Pelaporan 
pada Gubernur Lemhannas RI

Foto
humas-lhn
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yaitu skenario mata air, skenario 
sungai, skenario kepulauan, dan 
skenario air terjun. 

“Skenario mata air berbicara 
mengenai generasi yang akan 
ada di tahun 2045,” kata Panutan. 
Lebih detil Panutan menjelaskan 
bahwa hal tersebut dianalogikan 
berasal dari mana mata airnya, akan 
mempengaruhi jernih atau tidaknya 
air. Skenario kedua adalah skenario 
sungai yaitu mengenai masalah 
ekonomi. Sungai dianggap mengalir 
untuk memberikan kehidupan namun 
didalamnya tetap ada sampah dan hal 
lainnya, hal tersebut mengilustrasikan 
ekonomi yang membawa 
kesejahteraan namun tidak terlepas 
dari masalah. 

Skenario selanjutnya adalah 
skenario kepualauan yakni bisa 
dibayangkan bagaimana kapal 
berlayar diantara kepulauan. 
Terakhir adalah skenario air terjun. 
Air terjun dianggap sebagai sumber 
daya alam yang bisa menghasilkan 
energi tanpa merusak lingkungan, 
“Skenario air terjun adalah skenario 
dengan tuntutan pembangunan agar 
lebih berwawasan lingkungan,” kata 
Panutan.

Kemudian uji sahih dilanjutkan 
dengan pemaparan masing-masing 
skenario. Skenario pertama adalah 
skenario mata air yang menjelaskan 
bahwa menuju tahun 2045 penduduk 
Indonesia akan didominasi dengan 
generasi yang berpendidikan tinggi, 
menguasai iptek, intensif penggunaan 
media sosial, dan terpapar nilai-nilai 
global. Sebagai akibat dari akulturasi, 
kebudayaan Indonesia terdesak dan 
terancam punah oleh budaya populer 
yang berasal dari luar. 

Hal tersebut menyebabkan jati 
diri dari bangsa mulai berkurang. 
Namun, beragam prinsip-prinsip 
demokrasi dan keadilan sosial 
tumbuh yakni munculnya pencapaian 
kesejahteraan bersama yaitu kesatuan 
negara yang dibagun atas dasar 
pemanfaatan bersama. Birokrasi 
di tingkat pusat berjalan dengan 
transparan, cepat dan adil dengan 
kualitas institusi dan manusia baik. 

Lalu dapat disimpulkan bahwa 
Indonesia Tahun 2045 akan lebih 
sejahtera dengan adanya penyebaran 
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 
meskipun realitas sosial politik 
ditingkat pusat masih tinggi.

Selanjutnya tim skenario kedua 
yakni skenario sungai menuliskan 
bahwa Indonesia akan masuk ke 
kelompok negara ekonomi tinggi di 
dunia dengan kondisi kesejahteraan 
yang lebih stabil. Muncul pengusaha 
besar yang telah mampu menciptakan 
transformasi masyarakat yang lebih 
makmur sekaligus egaliter. Kondisi 
tersebut juga mampu memungkinkan 
terjadinya keseimbangan kemajuan 
antarwilayah, antarsektor, dan 

kokoh walaupun masih ada kelompok 
masyarakat yang mengembangkan 
ideologi lain sebagai dasar negara. 

Kemudian Indonesia akan tetap 
menjalankan politik luar negeri bebas-
aktif ditengah terjadinya pergeseran 
pusat grafitasi geopolitik dunia dari 
asia-pasifik menjadi indo-pasifik. 
Indonesia memiliki posisi yang sangat 
strategis sehingga dapat berperan aktif 
dalam menjaga stabilitas di kawasan 
Indo-Pasifik dan memanfaatkannya 
untuk dapat memperjuangakan 
kepentingan masyarakat.

Terakhir adalah skenario air terjun. 
Pada skenario air terjun digambarkan 
pada tahun 2045 Indonesia akan 
memiliki bonus demografi, yaitu 

antargolongan. Sementara hal yang 
masih akan mengganggu adalah 
kosupsi perseorangan atau bersama 
tetap menjadi tantangan yang besar. 
Namun secara keseluruhan ketahanan 
Indonesia pada tahun 2045 sudah 
cukup tangguh.

Skenario kepulauan 
menggambarkan setelah 100 tahun 
merdeka, Indonesia pada tahun 2045 
akan tetap eksis diperadaban modern. 
Pancasila sebagai dasar negara 
dan ideologi negara diterima oleh 
masyarakat dan persatuan Indonesia 
dengan kebhinekaannya akan semakin 

komposisi masyarakat didominasi 
oleh penduduk dengan usia produktif. 
Dari sisi keadaan alam, intensitas 
iklim ekstrim semakin sering terjadi 
dan menjadi ancaman bagi Indonesia 
sebagai negara kepulauan. Namun, 
disisi lain perkembangan teknologi 
akan semakin maju. Indonesia akan 
membangun infrastruktur transportasi 
dan teknologi dengan komunitas 
internasional.
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P
emantapan yang 
berlangsung selama 
tujuh hari tersebut akan 
diisi dengan ceramah 
dan tanya jawab, 
diskusi kelompok dan 

antarkelompok, pembinaan peserta, 
dan outbond. Tujuan dari pemantapan 
tersebut adalah untuk meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan peserta 
tentang nilai-nilai kebangsaan yang 
bersumber pada 4 konsensus dasar 
bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, 
Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 

Selain itu, juga bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman dan 
pengetahuan peserta tentang konsepsi 
wawasan nusantara, ketahanan 
nasional, kewaspadaan nasional, 
dan kepemimpinan nasional serta 
dapat menjadi agen perubahan 
untuk mengimplementasikan 
sekaligus menyebarluaskan nilai-nilai 
kebangsaan.

Direktur RCRS Tandean 
Rustandy dalam sambutannya 
menyatakan bahwa sebagai 
warga negara Indonesia dan juga 
anggota RCRS sangat penting untuk 
mengerti bahwa pentingnya untuk 
hidup berbangsa dan bernegara 
yang baik. 

Menurut Tandean, sebagai warga 
Indonesia bukan saja harus menguasai 
tentang takut kepada Tuhan, tetapi 
harus bisa menjadi terang dan garam 
dalam masyarakat. “Kita harus sangat 
bersyukur karena para pendahulu 
memiliki fundamental dan cara 
berpikir yang sangat luar biasa maka 
kita bisa memiliki Pancasila dan UUD 
1945,” kata Tandean.

Dalam kesempatan yang sama 
Gubernur Lemhannas RI Letjen 
TNI (Purn) Agus Widjojo mengajak 
seluruh peserta untuk memanfaatkan 
kegiatan pemantapan nilai-nilai di 
Lemhannas RI. “Saya ingin mengajak 
seluruh peserta untuk memanfaatkan 
kesempatan ini sebagai momentum 
perenungan dan introspeksi 
diri terhadap kualitas wawasan 
kebangsaan guna merefleksikan 
kesadaran bahwa nilai-nilai 
kebangsaan yang telah dimiliki sangat 
penting untuk dijaga keberadaannya,” 
ucap Agus.

Mengenai misi RCRS yakni 
mendorong peran sosial agama dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara juga berbicara 
mengenai kebebasan beragama, 
Agus berpendapat bahwa dalam 
hal kebebasan beragama mencakup 

Reformed Center for 
Religion and Society (RCRS) 
Ikuti Taplai Kebangsaan 

Sebanyak 92 anggota Reformed 
Center for Religion and Society 
(RCRS) mengikuti pemantapan 
nilai-nilai kebangsaan yang 
dibuka oleh Gubernur 
Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) 
Agus Widjojo pada Senin (11/11) 
di Ruang Pancasila Gedung 
Trigatra Lemhannas RI. 

Letjen (Purn) 
Agus Widjojo 
Gubernur Lemhannas RI
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kebebasan memeluk agama dan 
kebebasan menjalankan ajaran agama. 

Selain itu, Agus mengatakan 
bahwa RCRS telah terpanggil untuk 
mempersiapkan pemimpin bangsa 
yang bermoral dan beretika, serta 
berdedikasi tinggi melalui program-
programnya. 

“RCRS mempersiapkan 
kader generasi penerus dengan 
menggali potensi dan talenta yang 
masih terpendam, penanaman arti 
kepemimpinan sebagai penatalayan, 
serta memberikan wawasan 
kebangsaan untuk mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang adil dan 
makmur,” lanjut Agus.

Agus juga menjelaskan bahwa 
seorang penatalayan diharapkan 
dapat memberikan kontribusi secara 
langsung dalam membangun tata 
nilai budaya yang memancarkan 
ciri-ciri khas kepribadian dan nilai-
nilai kebangsaan bangsa Indonesia 
yang kelak mempercepat terciptanya 
kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang berdaulat, bersatu, adil dan 
makmur. 

Selain itu, seorang penatalayan 
diharapkan memiliki wawasan 
kebangsaan agar mampu 

mengedepankan kepentingan bangsa 
dan negara di atas kepentingan pribadi 
maupun kelompok.

“Saya berharap agar kesempatan 
ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin 
dengan melakukan tukar pendapat dan 
diskusi secara komprehensif terkait 
berbagai permasalahan, sehingga para 
peserta semakin memiliki wawasan 
luas dalam mengimplementasikan 
nilai-nilai kebangsaan,” tutup Agus.

RCRS 
mempersiapkan 
kader generasi 
penerus dengan 
menggali potensi 
dan talenta yang 
masih terpendam

AGUS WIDJOJO
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D
alam laporannya, 
Deputi Pendidikan 
Pimpinan Tingkat 
Nasional Mayjen TNI 
Karsiyanto menyatakan 
bahwa tujuan dari 

penataran tersebut adalah untuk 
membekali dan memantapkan para 
istri/suami dalam peranannya sebagai 
pendamping pimpinan tingkat nasional 
di daerah dan meningkatkan wawasan 
tentang etika yang dapat menjadi 
teladan bagi keluarga besar unit kerja 
maupun masyarakat.

Istri/Suami Peserta P3DA X
Ikuti Penataran di Lemhannas RI
Jelang berakhirnya Program 
Pemantapan Pimpinan 
Daerah Angkatan (P3DA) X, 
Lemhannas RI mengadakan 
penataran bagi istri/suami 
Peserta P3DA X yang dibuka 
pada Selasa (12/11) dan 
berlangsung selama 6 hari.

“Diharapkan para istri/suami 
sebagai pasangan pemimpin tingkat 
nasional di daerah semakin meningkat 
wawasan dan pengetahuannya serta 
paham tentang peranan pendamping 
pimpinan tingkat nasional di daerah 
dan menjadi teladan,” ujar Karsiyanto.

Sementara, Gubernur Lemhannas 
RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo 
mengatakan bahwa penataran ini 
dapat dipahami sebagai makna moral 
dan etika kebangsaan yang dapat 
diimplementasikan dalam pola pikir, 
pola sikap dan pola tindak dalam 
kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut Agus mengatakan 
bahwa hakikat penataran ini adalah 
untuk menyiapkan para istri/suami 
agar lebih memantapkan peranan 
dalam membantu istri/suami baik 
dalam hubungan kedinasan maupun 
dalam kehidupan keluarga dan 
bermasyarakat.

Agus berharap penataran ini 
dapat berjalan dengan lancar dan 
mencapai sasaran yang diinginkan. 

“Diperlukan kesungguhan dan 
kerja sama yang lebih erat antara 
penyelenggara, pemberi ceramah, 
wakil ketua dan pengurus perista di 
lingkungan Lemhannas RI dan para 
peserta penataran,” himbau Agus.

Agus juga menyatakan bahwa 
karakter yang baik dan kuat dapat 
dibangun dari keluarga, karena 
keluarga adalah kunci utama dan 
pertama dalam membangun karakter 
bangsa. Pendekatan keluarga untuk 
menyukseskan kebijakan pemerintah 
tentang revolusi mental adalah 
membangun keluarga berkualitas, 
tangguh, dan tidak bergantung pada 
orang lain. “Sangat diharapkan agar 
ke depan melahirkan modal bangsa 
yang bermanfaat bagi pembangunan 
nasional,” tambah Agus.

“Saya mengajak ibu dan bapak 
sekalian memotivasi diri menjadi 
teladan bagi diri sendiri dan bagi 
lingkungan di daerahnya,” pungkas 
Agus.
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N
ota kesepahaman tersebut sebelumnya 
sudah ditandatangani Presiden The Korea 
National Defense University Letnan General 
Lee Seok Gu dan dibawa oleh pihak KNDU 
Prof. Son Kyengho dan Oh Jung Min ke 
Indonesia.

Dalam nota kesepahaman tersebut tertulis bahwa 
Lemhannas RI dan KNDU menginginkan peningkatan 
hubungan persahabatan kedua belah pihak dan selalu 
memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dalam 
bidang-bidang terkait. Selanjutnya juga tertulis bahwa 
kedua belah pihak sepakat untuk menyadari hubungan yang 
lebih erat diantara para peserta akan bermanfaat untuk studi 
dan penelitian akademik. Kesepahaman yang terakhir adalah 
menyatakan kerjasama dalam nota kesepahaman tersebut 
sesuai dengan kebijakan hukum dan aturan masing-masing 
pihak.

“Saya yakin ini akan menjadi peluang besar bagi 
hubungan kedua institusi,” ujar Agus Widjojo. Selanjutnya 
Agus menjelaskan bahwa Lemhannas RI mengharapkan 
Korea untuk mengirimkan peserta untuk mengenyam 
pendidikan di Lemhannas RI. Agus juga menanyakan apakah 
pembelajaran di KNDU berbasis Bahasa Inggris atau Bahasa 
Korea.

Prof. Son Kyengho menjawab pertanyaan Agus Widjojo 
dan menjelaskan bahwa KNDU melaksanakan pendidikan 
dengan menggunakan bahasa korea, namun untuk peserta 
manca negara akan didahului dengan pembelajaran Bahasa 
Korea selama 1 tahun. “Kami akan mengusahakan mengirim 
partisipan pendidikan dalam kesempatan berikutnya,” kata 
Prof. Son Kyengho menanggapi harapan Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas 
RI Letjen TNI 
(Purn) Agus Widjojo 
menandatangani Nota 
Kesepahaman antara 
Lemhannas RI dengan 
The Korea National 
Defense University 
(KNDU) bertempat 
di Ruang Tamu 
Gubernur, Senin 
(18/11).

Lemhannas RI Tandatangani 
Nota Kesepahaman dengan 
The Korea National Defense University
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H
adir dalam Audiensi 
tersebut, yaitu Wakil 
Gubernur Lemhannas 
RI Marsdya TNI Wieko 
Syofyan, Tenaga 
Profesional Bidang SKA 

(Sumber Kekayaan Alam) dan Tannas 
Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, 
D.E.A., Kepala Pusat Laboratorium 
Marsma TNI Ade Dian Suryacandra, 
dan Kepala Biro Humas Brigjen TNI 
Sugeng Santoso.

Tim Peneliti Fakultas Psikologi 
Unpad yang dipimpin oleh Guru Besar 
Fakultas Psikologi Unpad Prof. Dr. 
Zulrizka Iskandar, M. Sc. menjelaskan 
bahwa latar belakang penelitian 
tersebut adalah timbulnya rasa gelisah 
dan prihatin dengan kondisi bangsa 
dan negara. 

“Pada 2014 ada rasa gelisah 
dan prihatin dengan kondisi bangsa 
dan negara, karena pada saat itu 
banyak sekali terjadi konflik, korupsi 
meningkat dan berbagai masalah yang 
merugikan,” ujar Zulrizka. 

Menurut Zulrizka, masalah 
merugikan yang dimaksud adalah 
merugikan dalam hal pembangunan 
karena pembangunan membutuhkan 
sinergi yang baik dan jika terus terjadi 

konflik akan ada kesulitan dalam 
pembangunan.

“Kami mencoba melakukan 
suatu diagnosa dalam penelitian ini 
mengenai bagaimana kondisi bangsa 
ini,” tegas Zulrizka. Kemudian Zulrizka 
menjelaskan bahwa tujuan penelitian 
ini adalah untuk menyatukan bangsa. 
“Supaya kita solid betul dan bisa maju 
bersama,” tegas Zulrizka. 

Menurut Zulrizka, penelitian ini 
juga bertujuan untuk menyiapkan 
generasi berikutnya, oleh sebab 
itu sampel penelitian ini adalah 
masyarakat yang berumur 15 sampai 
35 tahun. Ia menjelaskan bahwa 
penelitian tersebut berbasis pada 
disiplin ilmu. Penelitian ini akan 
mendiagnosa masalah disuatu daerah 
dan nantinya akan mencari jalan 
keluar atas masalah tersebut.

Selain itu, Zulrizka menyampaikan 
bahwa maksud audiensi dengan 
Gubernur Lemhannas RI adalah 
untuk meminta pandangan situasi 
dan kondisi bangsa yang mungkin 
akan digunakan dalam penelitian 
tersebut. Tidak menutup kemungkinan 
bahwa setelah audiensi, tim peneliti 
akan melakukan tinjauan ulang atas 
proposol yang sudah disusun apakah 

Gubernur Lemhannas RI 
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo 
menerima kunjungan Tim 
Peneliti Fakultas Psikologi 
Universitas Padjajaran (Unpad). 
Kunjungan tersebut merupakan 
Audiensi mengenai Penelitian 
tentang Ketahanan Bangsa 
yang sedang dilakukan oleh 
Tim Peneliti Fakultas Psikologi 
Unpad. 

Agus Widjojo: 

Apapun yang Dilaksanakan Hendaknya 
Mendidik dan Mencerahkan Bangsa
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sudah sesuai atau masih terdapat 
kekeliruan. “Ini adalah satu studi yang 
direncanakan untuk 5 tahun kedepan,” 
ujar Zulrizka.

Menanggapi penjelasan atas 
penelitian yang dilakukan, Letjen TNI 
(Purn) Agus Widjojo memberikan 
pertimbangan apakah penelitian ini 
dapat dikelola dengan baik atau tidak 
karena luasnya lingkup penelitian. 
Menurut Agus apakah tidak lebih baik 
jika dilakukan pembatasan yang terkait 
dengan disiplin ilmu dan mendalami 
pembatasan tersebut. “Semakin luas 
penelitian, semakin sulit mencapai 
kedalaman,” ujar Agus. 

Agus menjelaskan bahwa dalam 
masyarakat sebenarnya ada beberapa 
transisi yang terjadi dalam waktu 
bersamaan. Salah satunya adalah 
transisi politik yang struktural dan 
jelas terlihat berubah dari otoritarian 
menuju demokrasi. Tetapi sebenarnya 
di dalamnya terkandung tantangan 
transisi kultural karena budaya kultural 
paternalisitk. Masyarakat sekarang 
adalah masyarakat yang tidak bisa 
hidup tanpa pemimpin dan cenderung 
mendukung pemimpin secara fanatik. 
Masyarakat sekarang juga cenderung 
melepas hak dan tanggung jawab 
pada pemimpin dan menyalahkan 
pemimpin jika terjadi hal yang tidak 
diinginkan. “Kita terkecoh untuk 
mencari pemimpin yang sempurna,” 
jelas Agus.

Kemudian, Agus juga menjelaskan 
bahwa masyarakat masih 
mengharapkan demokrasi menjanjikan 
pemimpin yang sempurna, padahal 
demokrasi tidak pernah menjanjikan 
hal tersebut. Menurutnya, demokrasi 
pada dasarnya adalah kedaulatan 
rakyat. “Demokrasi tidak pernah 
menjanjikan pemimpin yang 
sempurna, yang dijanjikan adalah 
pemimpin yang sah berkata saya 
mewakili suara rakyat,” ujar Agus. 

Tantangan terbesar dari penelitian 
tersebut, menurut Agus adalah pada 
makna dari data-data yang diperoleh. 
“Apa arti dari data tersebut? Mengapa 
data tersebut terjadi? Bagaimana 
supaya membuat data tersebut 
menjadi lebih baik? Hal tersebutlah 

yang menjadi tantangan untuk 
menggunakan disiplin ilmu,” tegas 
Agus. 

Agus juga menegaskan bahwa 
setelah hal tersebut, selanjutnya 
yang harus dipecahkan adalah 
bagaimana mengatasi keadaan yang 
terjadi, bukan sekedar menentukan 
bagaimana kondisi bangsa namun juga 
untuk menyelami dan membongkar 
mengapa kondisi tersebut terjadi.

“Penelitian apapun yang dilakukan 
harus selalu berorientasi untuk menuju 
pada masa depan, jangan terbelenggu 
oleh kebesaran masa lalu,” lanjut 
Agus. Selanjutnya Agus memberikan 
suatu contoh yakni Indonesia memiliki 
gatra yaitu aspek. Tiap-tiap aspek 

memiliki nilai yang nantinya akan 
dikumulatifkan dan menghasilkan nilai 
ketahanan nasional. 

Dari hal tersebut, Agus dapat 
menyimpulkan bahwa ketahanan 
nasional bukan disiplin ilmu tersendiri, 
melainkan hasil dari nilai beberapa 
gatra. Tidak lupa Agus mengingatkan 
bahwa apapun penelitian yang akan 
dilaksanakan hendaknya punya 
karakteristik untuk mendidik dan 
mencerahkan bangsa untuk merangkul 
masa depan.

“Saya harap penelitian tersebut 
menelurkan temuan-temuan konkrit 
dan bermanfaat untuk membawa 
bangsa ke masa depan,” harap Agus.
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Sebanyak 64 anggota 
Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo) mengikuti 
Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan selama tujuh hari 
dan dibuka oleh Gubernur 
Lemhannas RI pada Senin 
(25/11), di Lemhannas RI. 

K
egiatan Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan 
tersebut akan diisi 
dengan ceramah 
dan tanya jawab, 
diskusi kelompok dan 

antarkelompok, pembinaan peserta, 
dan outbond. Hasil yang ingin dicapai 
adalah meningkatnya pemahaman 
dan pengetahuan peserta mengenai 
nilai-nilai kebangsaan yang bersumber 
pada 4 Konsensus Dasar Bangsa yaitu 
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal 
Ika, dan NKRI. 

Selain itu, capaian lain yang 
diharapkan adalah meningkatnya 
pemahaman dan pengetahuan peserta 
mengenai konsepsi wawasan nusantara, 
ketahanan nasional, kewaspadaan 
nasional dan kepemimpinan nasional. 
Dengan demikian dapat terwujud 
anggota Apindo yang bermoral, beretika, 
dan berkarakter serta berwawasan 
kebangsaan dalam mewujudkan dunia 
perekonomian yang kuat dan berdaya 
saing serta mampu memecahkan 
berbagai persoalan bangsa khususnya 
yang terkait dengan ekonomi dan nilai-
nilai kebangsaan.

Apindo sendiri merupakan 
organisasi tempat berkumpulnya 
pengusaha-pengusaha dan 
perusahaan-perusahaan yang 

merupakan penggerak ekonomi 
bangsa dengan fokus utama pada 
pengembangan sumber daya 
manusia, penciptaan lapangan kerja, 
dan investasi. Apindo yang memiliki 
anggota lebih dari 14.000 pengusaha 
dan perusahaan lintas sektoral baik 
dari skala usaha kecil, menengah, dan 
besar, membuat apindo memegang 
peran yang sangat strategis bagi 
kemajuan perekonomian bangsa.

Ketua Apindo, Haryadi Sukamdani 
mengatakan bahwa tantangan Apindo 
saat ini adalah menyusutnya lapangan 
kerja di Indonesia. Data menunjukkan 
bahwa penduduk miskin yang tercatat 
sebagai penduduk penerima bantuan 
yang berada dalam lingkup BPJS 
Kesehatan sudah mencapai hampir 
37% dari populasi penduduk di 
Indonesia. 

Menurut Haryadi apa yang 
menjadi tantangan Apindo saat 
ini, merupakan proses akumulasi 
dari sekian banyak persoalan-
persoalan bangsa. ”Oleh karena 
itu, kami berharap bahwa dengan 
mengikuti program Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan peserta akan 
lebih memahami tanggung jawab 
sebagai pelaku ekonomi terhadap 
kelangsungan masa depan dan 
kemajuan bangsa,” kata Haryadi.

Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan 
Bagi Asosiasi Pengusaha Indonesia
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Sementara, Gubernur Lemhannas 
RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, 
melihat Apindo memiliki peran dan 
fungsi penting dalam mengadakan 
kerja sama dengan pemerintah, serikat 
pekerja/buruh, dan lembaga donor 
bisnis swasta. Menurut Agus, dalam 
menjalin dan membina hubungan 
yang baik dan serasi dibutuhkan 
kemampuan dan profesionalisme 
untuk menunjang kegiatan dan 
memperjuangkan aspirasi kepentingan 
Apindo.

Agus juga menilai bahwa, 
Apindo juga berperan penting dalam 
menciptakan suasana hubungan 
industrial yang kondusif antara 
pengusaha, pemerintah, dan pekerja/
buruh dengan melakukan upaya-
upaya pembinaan dan pemberdayaan 
terhadap pengusaha di bidang 
hubungan industrial. 

Upaya tersebut diantaranya 
adalah dengan mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan 
meningkatkan daya saing pelaku usaha 
Indonesia dan menciptakan lapangan 
pekerjaan seluas-luasnya bagi 
masyarakat Indonesia. 

“Oleh karena itu, dengan 
pemahaman terhadap wawasan 
kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan, 
diharapkan Apindo mampu 
mengedepankan kepentingan bangsa 
dan negara di atas kepentingan pribadi 
maupun kelompok,” ujar Agus.

Apindo juga berperan 
penting dalam 

menciptakan suasana 
hubungan industrial 
yang kondusif antara 

pengusaha, pemerintah, 
dan pekerja.

AGUS WIDJOJO
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U
sai pengukuhan 
seluruh pengurus 
komisariat provinsi, 
Agum mengatakan 
bahwa saat ini IKAL 
telah memiliki 26 

komisariat provinsi, dan masih ada 
8 komisariat provinsi yang belum 
dilantik. Diharapkan seluruh komisariat 
provinsi sudah dilantik sebelum 
Musyawarah Nasional IKAL pada 
Juni 2020. “Saya sangat berharap 
saudara-saudara bisa menerima ini 
sebagai suatu bentuk kepercayaan dan 
kehormatan serta tekadkan dalam hati 
masing-masing akan berusaha untuk 
tidak mengecewakan kepercayaan dan 
kehormatan,” ucap Agum.

Menurut Agum, para alumni 
Lemhannas RI harus selalu peduli 
terhadap perkembangan kondisi dan 
situasi bangsa dan negara. Anggota 
IKAL tidak boleh apatis atas hal yang 
terjadi pada bangsa. Sedangkan 
yang dimaksud dengan berwawasan 
negara adalah apapun yang Anggota 
IKAL pikirkan dan katakan harus 
berorientasi pada kepentingan 
bangsa dan negara. “Sebagai 
sebuah organisasi, IKAL memiliki 
dua ciri yakni berwatak pejuang dan 

berwawasan negarawan,” ujar Agum. 
Menyinggung keadaan negara 

yang baru saja menyelenggarakan 
pemilu, Agum mengingatkan bahwa 
seluruh Anggota IKAL harus yakin 
bahwa tidak ada presiden yang 
menginginkan rakyatnya sengsara. 
Namun, setiap pemimpin memiliki 
seni yang berbeda dalam mengenal 
masalah yang dihadapi rakyatnya 
dan seni mencari solusi untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. 
“IKAL selalu melakukan aktivitas untuk 
menggali pemikiran dalam merespon 
masalah-masalah yang muncul dalam 
negara ini,” tegas Agum.

Anggota IKAL, menurut Agum, 
memiliki tanggung jawab untuk 
mengawal perjalanan bangsa menuju 
masa depan, diantaranya adalah 
mengawal pemerintahan hasil 
pemilu. Namun, dalam mengawal 
pemerintahan jangan diartikan 
sebagai keterlibatan dalam lingkaran 
kekuasaan. 

Agum menilai, menjadi oposisi 
juga dapat menjadi bagian dari 
mengawal, tetapi harus menjadi 
oposisi yang proporsional. Kemudian 
Agum juga mengajak Anggota IKAL 
untuk mengawal bangsa dari ancaman 

Ketua Umum Ikatan Keluarga 
Alumni Lemhannas (IKAL) 
Jenderal TNI (Purn) Agum 
Gumelar kembali mengukuhkan 
4 Komisariat Provinsi pada 
Jumat (29/11) di Lemhannas 
RI. Empat Komisariat Provinsi 
tersebut adalah Komisariat 
Provinsi Papua Barat, 
Komisariat Provinsi Gorontalo, 
Komisariat Provinsi Jambi, dan 
Komisariat Provinsi Bengkulu. 

Pembentukan Komisariat Provinsi,  
Upaya Lemhannas RI bersama IKAL 
dalam membina ketahanan nasional
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kamu radikal, yakni menjaga dari 
pihak-pihak yang ingin mengganti 
Pancasila. “Kita harus bela NKRI, harus 
bela Pancasila,” tutup Agum

Dalam kesempatan yang sama, 
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI 
(Purn) Agus Widjojo memberikan 
selamat kepada Pengurus IKAL 
Komisariat Provinsi yang baru 
saja dilantik dan dikukuhkan. “Ini 
merupakan amanat dan kepercayaan,” 
kata Agus. 

Agus juga menegaskan bahwa 
tujuan IKAL komisariat provinsi yang 
selama ini sudah terbentuk adalah 
untuk mengonsolidasikan seluruh 
anggota IKAL di provinsi setempat 
sehingga dapat memberikan kontribusi 
positif kepada bangsa dan negara 
melalui berbagai kegiatan. 

“Saya berharap peran seluruh 
Anggota IKAL, baik secara individu 
maupun melalui komisariat provinsi, 
dapat memberikan sumbangsih tenaga 
dan pemikirannya untuk mendukung 
agenda pembangunan dan pencapaian 
visi pemerintah presiden Joko 
Widodo,” ujar Agus. 

Menurut Agus, apapun kontribusi 
positif dan konstruktif dalam 
mendukung agenda pembangunan 
nasional pada dasarnya merupakan 

upaya bersama Anggota IKAL untuk 
membantu dan membina ketahanan 
nasional yang tangguh di daerah 
Anggota IKAL berada.

Dengan bertambahnya komisariat 
provinsi, Agus menaruh harapan besar 
untuk mampu melahirkan gagasan dan 
karya nyata sebagai bagian dari upaya 
Lemhannas RI bersama IKAL dalam 
membina ketahanan nasional yang 
tangguh. 

“Semoga para Pengurus 
IKAL Komisariat Provinsi mampu 
mengemban amanat dan tugasnya 
dalam memberikan pengabdian 
terbaik kepada masyarakat, bangsa, 
dan negara,” tutup Agus.

Saya berharap peran seluruh 
Anggota IKAL, baik secara 
individu maupun melalui 
komisariat provinsi, dapat 
memberikan sumbangsih 
tenaga dan pemikirannya 
untuk mendukung agenda 
pembangunan dan 
pencapaian visi pemerintah 
presiden Joko Widodo
AGUS WIDJOJO
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PROFIL PEJABAT

W
ieko Syofyan 
meski telah 
menjadi seorang 
Perwira Tinggi 
berpangkat 
Marsekal Madya 

TNI Angkatan Udara (AU), namun ia 
dikenal sebagai sosok yang bersahaja. Ia 
bukan berasal dari keluarga militer, kedua 
orang tuanya yang berasal dari Sumatera 
Barat, merantau ke Ibu Kota Jakarta di 
tahun 1950an seperti banyaknya budaya 
masyarakat Minangkabau saat itu.

Lahir dari pasangan H. Syofyan 
Munir (Alm) dan Hj. Zahmi Amir, Wieko 
merupakan anak kedua dari empat 
bersaudara. Wieko yang lahir di Jakarta, 

pada tanggal 4 April 1964, menghabiskan 
masa-masa kecilnya di Tebet, Jakarta 
Selatan, sebelum ia bergabung menjadi 
seorang Prajurit TNI. Nama Wieko sendiri 
merupakan nama pemberian dari keluarga 
yang merupakan kependekan dari operasi 
Dwiekora, yaitu operasi seruan komando 
dari Presiden Sukarno, saat itu Indonesia 
sedang menentang berdirinya negara 
Federasi Malaysia. Mungkin itu pula yang 
menjadikan tumbuh berkembangnya 
Wieko menjadi Prajurit TNI. 

Memulai pembicaraan mengenal profil 
Wieko, ia mencoba mengenang saat saat 
orang tuanya mendidik Wieko kecil hingga 
menjadi saat ini, “Keberadaan kita, sudah 
tentu tidak lepas dari bagaimana orang tua 

Selalu Optimis  
Jalankan 
Segala 
Sesuatu

WIEKO SYOFYAN

Marsekal Madya TNI

Wieko Syofyan
Wakil Gubernur 
Lemhannas RI

Foto
red-swantara

MARSEKAL MADYA TNI
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mendidik, saat kecil dulu, saya penuh 
dengan kegiatan-kegiatan yang saya 
yakini sekarang menjadi bekal dalam 
mengarungi jalan hidup”, ucap Wieko 
mengenang. 

Sejak usia 5 tahun, Wieko 
kecil sudah dikenalkan dengan 
berbagai kegiatan, diantaranya dunia 
renang, sampai dengan bergabung 
dalam Club Tirta Taruna, salah satu 
perkumpulan renang yang ada saat 
itu. Di mulai dari pukul 05.00 pagi, 
ia harus sudah merasakan dinginnya 
air kolam renang, dan dilanjutkan 
sore hari ia harus melanjutkan latihan 
yang diprogramkan club renang Tirta 
Taruna. 

Sejak usia dini itu pula, Wieko 
kecil sudah dikenalkan dunia bela diri 
Karate, perguruan bela diri Karate 
Inkado merupakan perguruan bela diri 
karate tempat bergabungnya Wieko 
kecil sampai dengan meraih sabuk 
hitam (dan satu) saat masih duduk di 
bangku SMP. 

Kegiatan ekstra kurikuler lainnya, 
seperti les seni alat musik Biola, les 
Bahasa Inggris dan juga Agama, ikut 
mewarnai kesibukan Wieko kecil 
masa itu. Kesibukan yang dimulai 
dari sehabis subuh sampai dengan 
malam hari, menjadikan ia lupa akan 
waktu dan ini pula yang menjadikan 
terbentuknya rasa yang selalu optimis 
di dalam menghadapi sesuatu. 

“Latar belakang dan kegiatan 
yang dibekali oleh orang tua tersebut 
menjadikan rasa percaya diri semakin 
tumbuh berkembang seiring dengan 
perjalanan waktu yang harus dihadapi,” 
ucap Wieko.

Berawal dari prestasi Wieko 
kecil di dunia renang, raihan medali 
perak saat mengikuti kejuaraan renang 
tingkat nasional di tahun 1974 sampai 
dengan mengikuti beberapa kejuaraan 
renang di dalam maupun luar negeri, 
menjadikan ia mendapat kesempatan 
mengenal beberapa kota yang harus 
ditempuh menggunakan pesawat 
udara. Dari seringnya menggunakan 
pesawat udara inilah Wieko kecil 

seorang penerbang.
Melihat Wieko memiliki keinginan 

untuk menjadi seorang penerbang, 
Ayah Wieko-lah yang pertama kali 
mengenalkan Akabri Udara kepadanya. 
“Untuk menjadi penerbang, di Akabri 
juga bisa,” ucap Wieko menirukan 
perkataan Ayahnya. Mulai saat itulah ia 
mencoba mengenal lebih jauh tentang 
Akabri Udara.

Dengan berbekal dari info yang 
didapat, Wieko mendaftar dan 
mengikuti tes Akabri. Dari satu tes 
ke tes lainnya dilalui tanpa beban, 
sampai dengan ia harus berangkat ke 
Magelang untuk mengikuti tes tingkat 
pusat. Perasaan sebagai anak yang 
dibesarkan di Ibu Kota, Wieko kecil 
merasa berat untuk meninggalkan 
itu semua, perasaan optimis untuk 
dapat melalui tes yang akan dihadapi 
terpengaruhi dengan kenyataan hidup 
yang harus dijalani. Wieko berhasil 
lulus sampai dengan tahap pantuhir 
dan akhirnya berhasil menjadi prajurit 
TNI.

mulai mempunyai cita-cita untuk 
menjadi seorang Penerbang.

“Lokasi tempat pertandingan 
di beberapa kota dan harus 
menggunakan pesawat udara, wah 
enak juga ya jalan-jalan naik pesawat, 
bukannya pertandingan renangnya 
yang saya pikirkan, tapi justru 
penerbangannya yang saya nikmati. 
Sehingga waktu itu saya berpikir, wah 
enak kalau saya bisa jadi seperti ini 
(red: Penerbang), bisa makan pagi, 
siang dan malam di kota-kota yang 
berbeda. Nah itu yang menjadikan 
saya berkeinginan jadi seorang 
penerbang”, kenang Wieko.

Setelah lulus SMA, Wieko 
awalnya tidak pernah terpikir untuk 
menjadi seorang TNI, mengingat 
tidak ada satu orangpun dari keluarga 
yang memiliki latar belakang militer. 
Seperti layaknya kebanyakan pelajar 
saat itu, yang terpikir oleh Wieko 
adalah bagaimana dapat melanjutkan 
pendidikan di perguruan tinggi, 
atau dapat meraih cita-cita menjadi 
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Dalam meniti karir sebagai 
prajurit TNI AU, Wieko mengaku 
hanya berbekal keinginan melakukan 
yang terbaik, “Dalam berkarir, saya 
tidak memiliki ambisi yang terlalu 
besar, saya hanya menjalankan semua 
itu seoptimal yang saya mampu,” kata 
Wieko.

Hingga berpangkat Mayor, 
Wieko yang berkarir sebagai 
seorang penerbang helikopter TNI 
AU, menjalankan semua tugas yang 
diberikan sesuai dengan selayaknya 
perjalanan karir di TNI AU. Dimulai dari 
dinas perwira penerbang di Skadron 
Udara 7, Lanud Atang Senjaya, Bogor 
(sekarang di Lanud Surya Dharma, 
Kalijati), berlanjut berdinas di Skadron 
Udara 8, Lanud Atang Senjaya, Bogor 

dan di Skadron Udara 17, Lanud Halim 
Perdanakusuma, Jakarta. 

Tepat di tanggal 24 April 
1999, terjadi suatu peristiwa yang 
menjadikan sejarah hidup yang tidak 
dapat terlupakan oleh seorang Wieko. 
Di hari Sabtu pagi ketika itu, pesawat 
Helikopter Super Puma Kepresidenan 
dengan no H-3322 yang diterbangkan 
oleh pilot Wieko dalam misi check 
spot rencana kunjungan Presiden 
RI, di wilayah Ciamis, Tasikmalaya, 
mengalami crash. “Penerbangan 
waktu itu, saya membawa tim dari 
Setneg, Setmil dan Paspampres 
dengan jumlah 10 orang,” ucap pria 
yang lebih suka mendengarkan lagu 
dari pada menyanyikan lagu itu 
sendiri. 

Dari ketinggian 300 feets, 
helikopter yang mendapatkan masalah 
pada baling-baling belakang (tail 
rotor fail) tersebut mulai tidak dapat 
di kontrol secara normal, menjadikan 
helikopter berputar-putar di ketinggian 
tersebut tanpa terkendali. Sesaat 
Wieko berpikir, selesai ia saat itu. 
“Saya hanya dapat menyebut nama 
besar Tuhan, Allahu Akbar,” cerita 
Wieko penuh haru. 

Namun Tuhan memiliki kehendak, 
Wieko bersama seluruh penumpang 
helikopter mendarat dengan selamat. 
“Alhamdulillah, helikopter mendarat 
di sawah yang berair, mendarat 
menyerupai pendaratan normal, 
banyak orang yang menyebutkan 

Dalam berkarir, 
saya tidak memiliki 
ambisi yang terlalu 
besar, saya hanya 

menjalankan semua itu
seoptimal yang saya 

mampu

“
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suatu mukjizat, Tuhan Maha Kuasa,” 
ucap Wieko mengenang peristiwa itu.

Peristiwa crash helikopter 
tersebut merubah jalan hidup karir 
Wieko, semula berada di jalur operasi 
penerbangan, Wieko selanjutnya 
masuk ke jalur operasi pengamanan 
TNI AU. Ia menyadari bahwa semua 
itu sudah yang terbaik dan tetap 
optimis kepada jalan yang harus 
ditempuh dalam menjalankan karir 
sebagai seorang prajurit TNI AU.

Perjalanan karir Wieko 
selanjutnya, pria yang menikahi Ratna 
Muarlisa S.Psi., dan berputra satu 
orang, Airmendy Farrel Muhammad, 
penuh dengan dinamika. Di mulai dari 
penugasan sebagai Komandan Lanud 
Tanjungpandan, Belitung (sekarang 
Lanud Hanandjudin, Belitung) di 
tahun 2003, Pabandya Binsisintel 
Paban I Spamau (2005), Paban A13 
Dit A Bais TNI (2006), Atase Udara 
KBRI Den Haag, Belanda (2006), 
Paban III Intelud Spamau (2009), 
Paban IV Hublu Spamau (2011), 
sampai ia mendapatkan promosi 
pangkat bintang satu sebagai Atase 
Pertahanan RI di Canberra, Australia 
(2013). Sekembali dari Australia, 
Wieko dipercayakan sebagai Kepala 
Dinas Penerangan TNI AU (2016) dan 
di tahun yang sama itu pula, Wieko 
mendapat promosi jabatan bintang 
dua sebagai Waka Bais TNI (2016). 

Perjalanan hidup dan karir Wieko 
mengalir sedemikian rupa, pria yang 
menyukai lagu New York New York - 

Frank Sinatra ini, sangat menikmati 
karunia yang didapatinya. Buah hati 
satu-satunya yang masih berusia 11 
tahun dan masih duduk di kelas 5 SD, 
menjadi penawar kepenatan setelah 
kembali dari kerja kantor, 

“Mungkin teman-teman seusia 
saya sudah memikirkan calon mantu 
atau cucu, namun saya masih 
menikmati masa-masa bermain 
dengan anak, masih bermain kuda-
kudaan dan tembak-tembakan dengan 
putra saya,” canda Wieko.

Meski memiliki kesibukan yang 
cukup tinggi, namun Wieko selalu 
menyempatkan waktu untuk keluarga 
di dalam menikmati hari-hari liburnya.

Melihat karirnya saat ini, 
Wieko yang kini menjabat sebagai 
Wakil Gubernur Lemhannas RI dan 
sebelumnya sebagai Wakil Kepala 
Staf Angkatan Udara (Wakasau), 
tidak pernah mengira akan mendapat 
kesempatan untuk meraih jabatan 
bintang tiga tersebut. 

“Saya bekerja selalu nothing to 
lose, lakukan semua yang terbaik 
tanpa memperhitungkan untung 
ruginya,” pria yang juga Alumnus 
Program Pendidikan Singkat 
Angkatan (PPSA) 21 Lemhannas RI ini 
mengenalkan apa yang dijalankannya 
selama ini.

Karmanye Vadikaraste Mafalesu 
Kadatjana, moto Korpaskhasau, yang 
maknanya, Jangan kamu pikirkan apa 
hasilnya, jangan meminta sesuatu 
karena pekerjaan kamu, lakukan saja 

semua itu yang terbaik, “Itu bagus 
sekali,” Wieko mengenalkan moto 
hidupnya yang dipegang selalu sampai 
sekarang ini. Berdasarkan dari itu 
semua, Wieko selalu optimis dalam 
menjalankan segala sesuatu, karena apa 
yang dilakukan secara ikhlas dan baik, ia 
yakin akan menghasilkan yang terbaik.

Ketika ditanya harapannya oleh 
Redaksi Majalah Swantara sebagai 
Wakil Gubernur Lemhannas RI, 
Wieko mengungkapkan, Lemhannas 
sebagai Lembaga dibawah 
Presiden RI harus menjadi Lembaga 
yang dapat di banggakan, dapat 
memberikan kontribusi kepada 
bangsa dan negara sesuai tugas dan 
fungsinya. “Hal tersebut telah dapat 
dibuktikan, dengan pembekalan 
nilai-nilai kebangsaan kepada tokoh-
tokoh masyarakat sampai dengan 
pimpinan kementrian dan lembaga 
pemerintahan, semoga Lemhannas 
akan selalu eksis menyumbangkan 
pemikirannya kepada negeri ini.”

Menutup wawancara, Wieko 
berharap dapat melakukan sesuatu 
yang bermanfaat bagi lingkungan dan 
orang lain.

”Sesuatu yang sangat sederhana 
kok’, kita tidak perlu memiliki pangkat 
tinggi, kedudukan, kekayaan, 
kepintaran dan lainnya, cukup menjadi 
orang yang bermanfaat bagi orang lain 
itu sudah cukup dan mulia dihadapan 
Tuhan,” kata Wieko mengakhiri 
wawancaranya. 

Saya bekerja selalu 
nothing to lose, 
lakukan semua 
yang terbaik tanpa 
memperhitungkan 
untung ruginya

“
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PROFIL PEGAWAI

T
ak banyak yang 
mengetahui, pria yang 
akrab disapa Ruddy 
ini di masa mudanya 
merupakan seorang 
anak remaja yang 

nakal, bahkan pernah merasa bosan 
ketika harus bersekolah setiap hari. 
Ketika duduk di bangku SMA, ia 
pun mengaku sering menghindari 
pelajaran dan berkelahi dengan 
teman-teman sebaya. Baginya 
hal tersebut adalah suatu yang 
membanggakan dan membuatnya 
terlihat keren. 

Namun, terlepas dari semua 
kenakalan masa remaja tersebut, 
ia tetap seorang yang bertanggung 
jawab akan pendidikan yang 
ditempuhnya dan pada akhirnya 
menemukan definisi keren yang 
sesungguhnya seiring berjalannya 
waktu. “Arti keren yang sesungguhnya 
yakni seharusnya kita menuju pada 
hal-hal yang tepat, bukan pada 
persepsi sendiri,” jelasnya.

Sepanjang karirnya, Pria lulusan 
S1 Psikologi Universitas Gunadarma 
ini mengaku tidak dapat bertahan 
lama dalam menjalani suatu lingkup 
pekerjaan karena seringkali diliputi 
rasa bosan. Pekerjaan demi pekerjaan 
dilalui hanya dalam hitungan bulan 
dan kemudian memutuskan untuk 
resign. 

Bahkan ketika sudah menempati 
posisi bergengsi pun tidak luput 

dari kebiasaan tersebut. Satu hal 
yang akhirnya menggugahnya dari 
kebiasaan tersebut adalah keprihatinan 
orang tua mengenai masa depannya. 
Akhirnya ia diarahkan untuk mendaftar 
menjadi PNS di Lemhannas RI dan 
diterima setelah menjalani serangkaian 
proses seleksi yang cukup ketat. 

Mengemban tugas sebagai abdi 
negara membuat pria kelahiran Depok, 
26 Oktober 1988 silam ini merasa 
bahwa pekerjaan ini membuatnya 
harus lebih menjadi pribadi yang 
profesional dan sepenuh hati dalam 
menjalani pekerjaan mengingat 
tuntutan dinamika profesionalitas yang 
terus berkembang di Lemhannas RI. 

Hal tersebut, membuatnya 
berkeinginan untuk melanjutkan 
studinya dalam rangka meningkatkan 
kapasitas dan kompetensi seiring 
tuntutan tersebut. Dinamisnya 
pelbagai aturan dari Kementerian 
PAN RB mengenai kebijakan ASN 
seperti penerapan sistem Merit, Talent 
Management, dan aturan mengenai 
jabatan fungsional dirasa sangat perlu 
didukung dengan kemampuan diri 
yang terus ditingkatkan untuk mampu 
menjawab seluruh tantangan tersebut. 

Namun dalam kenyataannya, ia 
harus menunda keinginannya tersebut 
karena baru saja mendapatkan 
amanah sebagai Kepala Sub Bagian 
Perawatan Personel Bagian Sumber 
Daya Manusia per 1 November 2019 
yang lalu. “Sekarang dengan posisi 
yang baru ini harus saya jalani dahulu, 
Ini adalah amanah yang harus saya 
jalankan sebaik-baiknya.” Tegasnya.  

Baginya dalam menjalani 
pekerjaannya saat ini, yang terpenting 
adalah bekerja dengan baik dan 
dilandasi oleh keikhlasan. Walaupun 
tenaga dan pikiran telah diupayakan 
dengan ekstra baginya dengan adanya 
keikhlasan maka akan timbul sebuah 
energi positif sehingga kita tidak 
merasa lelah dengan beban pekerjaan 
yang ada. 

“Ketika kita bekerja dengan keras 
baik secara fisik maupun pikiran 
telah kita keluarkan ekstra, tapi kalo 
kita ikhlas, kita ga akan ngerasa 

Di sela-sela kesibukannya, 
Ruddy Puspono (31) 
yang saat ini menjabat 
sebagai Kepala Sub Bagian 
Perawatan Personel Bagian 
Sumber Daya Manusia Biro 
Umum Sekretariat Utama 
Lemhannas RI menerima 
Tim Redaksi Swantara untuk 
melakukan obrolan santai di 
Ruang Kerjanya. 

Menjadi 
Pribadi yang 
Profesional 
dan Sepenuh 
Hati dalam 
Bekerja

RUDDY PUSPONO

Foto
red-swantara
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capek.” Jelasnya. Dengan begitu, 
pekerjaan akan menemui hasil yang 
terbaik. Selain itu, menjadi seorang 
PNS hendaknya selalu ditanamkan 
kesadaran moral bahwa kita 
mengampu peran menjadi pelayan 
masyarakat. 

Ruddy menegaskan bahwa segala 
macam pekerjaan seluruhnya harus 
berorientasi kepada kepentingan 
masyarakat sejalan dengan prinsipnya 
yakni sebaik-baik manusia adalah 
manusia yang paling bermanfaat 
untuk orang lain. “Jangan sesekali 
berpikir untuk mengambil keuntungan 
pribadi dari pekerjaan yang dijalani 
bahkan jika diperlukan korbankanlah 
diri kita demi pekerjaan tersebut.” 
Tutupnya.

Tak disangka, hasil kerja kerasnya 
membuahkan apresiasi yang lebih. 
Ia dinobatkan sebagai pegawai 
teladan Tingkat Golongan III/Perwira 
Pertama pada tahun 2019 untuk 
pertama kalinya di Lemhannas RI. 
Sebuah apresiasi yang tidak pernah 
terbayangkan sebelumnya. 

Pemilihan Pegawai Teladan 
ini didasarkan pada beberapa 
parameter penilaian diantaranya 
yakni Sosiometri, Wawancara 
dan Karya Tulis. Sosiometri dalam 
hal ini merupakan suatu metode 
pengambilan suara seperti pemilihan 
umum. Penilaiannya berdasarkan 
jumlah suara yang diperoleh. Ia 
tergelitik menceritakan bahwa karya 
tulis yang dibuatnya tidak sekompleks 
karya tulis kompetitornya karena 
hanya memuat kerangka-kerangka 
berpikir dengan penjelasan singkat 
dan ringan. Tak disangka, karya 
tulisnyalah yang mendapat nilai 
tertinggi. Begitupun dengan hasil 
wawancara, ia mendapatkan nilai 
yang tinggi dari semua parameter 
penilaian tersebut dan membuatnya 
ditetapkan sebagai pegawai teladan.

Mendapat predikat sebagai 
pegawai teladan nyatanya tidak 
mudah. Baginya, pegawai teladan 
adalah sebuah tambahan tanggung 
jawab yang harus dipegang teguh 
setiap harinya, setiap kata-kata dan 

perilaku menjadi cerminan layak 
atau tidaknya penghargaan tersebut 
diberikan kepadanya. 

Hal tersebut, membuatnya 
semakin terpacu untuk memperbaiki 
segala kekurangan serta meningkatkan 
kualitas-kualitas diri sebagai 
suatu wujud tanggung jawab atas 
kehormatan tersebut. Atas predikat 
tersebut ia mengucapkan rasa syukur 
dan terima kasihnya kepada seluruh 
personel dan pimpinan Lemhannas 
RI atas kepercayaan dan apresiasinya 
dalam melaksanakan tugas. 

Meski sebagai seorang PNS, 
Ruddy menggemari beberapa 
kegiatan olahraga yakni beladiri, 
futsal, bulutangkis dan tinju. Hobinya 
tersebut terlihat sekali ketika di 
ruangannya, terpajangnya deretan 
sarung tinju beragam warna yang 
tersusun rapi diatas meja. 

Aktivitas yang padat tidak 
membuatnya terhalang dalam 
menekuni hobinya. Ia mengungkapkan 
bahwa terdapat energi berlebih di 
dalam dirinya yang perlu disalurkan 
melalui kegiatan-kegiatan positif, salah 
satunya adalah dengan berolahraga. 

Mendapat penempatan di 
bagian Sumber Daya Manusia 
Lemhannas RI, membuatnya merasa 
beruntung, karena menjadi salah 
satu penentu arah kebijakan utama 
terkait pengembangan dan pola karir 
di Lemhannas RI yang salah satu 
tantangannya adalah membangun 
sistem merit, “Kita tahu ada 
Undang-undang ASN, ada PP 11 yang 
amanatnya adalah kita membangun 
merit sistem. Dimana penempatan 
jabatan, pengembangan dan pola karir 
berbasis kompetensi dan profesional,” 
imbuhnya. 

Dalam waktu dekat ia 
berkeinginan mengimplementasikan 
berbagai pendekatan merit tersebut di 
Lemhannas RI, salah satu contohnya 
adalah assessment pegawai. 
Kemudian dalam jangka Panjang ia 
berkeinginan untuk mengadaptasi 
sistem talent management yang 
sudah banyak dilakukan di berbagai 
institusi-institusi pemerintahan. 

Talent management atau manajemen 
bakat merupakan suatu sistem 
yang dirancang untuk mengelola 
kemampuan dan kompetensi pegawai 
dalam suatu organisasi. Dimulai 
dengan melakukan pemetaan pegawai 
sesuai dengan kompetensinya 
kemudian diberikan treatment yang 
tepat.  

Membawahi Subbagian 
Perawatan Personel yang mempunyai 
tugas melaksanakan perawatan 
personel yang meliputi, urusan 
tanda jasa, pelayanan kesejahteraan 
personel, pembinaan mental, 
ijin, cuti, nikah, rujuk dan cerai 
serta urusan pensiun dan urusan 
kematian di lingkungan Lemhannas 
RI membuatnya tertantang membuat 
berbagai terobosan baru dalam sistem 
tata kerja sub bagian watpres. 

Salah satunya yakni membuat 
suatu lingkup pekerjaan bersifat 
terbuka, tidak hanya dikerjakan 
oleh satu orang sehingga pekerjaan 
tersebut tidak terkendala ketika orang 
tersebut berhalangan masuk. Ia ingin 
menjadikan hal tersebut menjadi suatu 
budaya agar semua pekerjaan dapat 
tertangani dengan baik tanpa adanya 
kendala satu dua orang. Sehingga 
semua orang akan saling bertanggung 
jawab dan timbul inisiatif mengerjakan 
pekerjaan tersebut meski itu bukan 
lingkupnya. 

Harapan terbesar seorang 
Ruddy bagi Lemhannas RI adalah 
membangun sistem tata kerja 
yang baik sehingga diperoleh 
hasil yang maksimal dalam upaya 
penyederhanaan birokrasi dan 
pelayanan publik. Baginya, pengaruh 
yang besar dari suatu institusi ditandai 
dengan produk-produk bermutu yang 
dihasilkan. 

Oleh sebab itu, menurut Ruddy 
perlu banyak inovasi terutama 
pengembangan-pengembangan 
program yang bisa dimulai dari lingkup 
kita masing-masing, dalam hal ini 
kesekretariatan. “Kita bisa berbuat 
dimana kita berada, tapi memiliki efek 
yang luas.” Pungkasnya. 
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Y
ogyakarta sebagai 
ibukota Daerah 
Istimewa Yogyakarta, 
luasnya 32,5 km2 
atau hanya 1,02% 
dari luas DIY. 
Jumlah penduduk 

413.961 jiwa tersebar di 14 kecamatan 
dan 45 kelurahan. Visi 2017-2022 
adalah meneguhkan kota Yogyakarta 
sebagai kota nyaman huni dan 
pusat pelayanan jasa yang berdaya 
saing kuat untuk keberdayaan 
masyarakat dengan berpijak 
pada nilai keistimewaan. Dengan 
misi diantaranya Meningkatkan 
kesejahteraan dan keberdayaan 
masyarakat, Memperkuat ekonomi 
kerakyatan dan daya saing Kota 
Yogyakarta, Memperkuat moral, 
etika dan budaya masyarakat Kota 
Yogyakarta, Meningkatkan kualitas 
pendidikan, kesehatan, sosial dan 
budaya, Memperkuat tata kota dan 
kelestarian lingkungan, Membangun 

sarana dan prasarana publik dan 
permukiman, Meningkatkan tata kelola 
pemerintah yang baik dan bersih. 
Dalam misinya yang kedua, Yogyakarta 
menetapkan misi untuk memperkuat 
ekonomi kerakyatan dan daya saing 
Kota Yogyakarta melalui program 
pemberdayaan masyarakat.  

Gandeng Gendong
Dalam tataran konsep, Program 

“Gandeng Gendong” adalah program 
yang ditujukan untuk peningkatan 
pendapatan, pengentasan kemiskinan 
dan penataan lingkungan di kampung 
dan kelurahan. Program ini merupakan 
program kerjasama antar pemangku 
kepentingan yaitu pentahelix atau 5 
K, yaitu : Pemerintah Kota sebagai 
Perumus Kebijakan, Perencanaan, 
Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan 
Program; Korporat sebagai 
penggunaan dan Pengembangan 
Produk Lokal, Promosi, Fasilitasi 
(Forum CSR) dan penjualan; Kampus 
sebagai dukungan bagi Penguatan 
SDM pelaku UKM dan penataan 
wilayah baik melalui penelitian 
maupun pengabdian masyarakat; 
Komunitas sebagai kelompok 
masyarakat yang peduli dengan 
pemberdayaan masyarakat bertindak 
sebagai konsolidasi inter dan antar 
komunitas bagi pelaksanaan program 
serta melaksanakan sosialisasi pada 
warga; dan Kampung sebagai Basis 
Pelaksanaan dan Pengembangan 
Program.

Pada tataran konsep tersebut, 
Pemkot Yogya dengan berlandaskan 
bahwa Pancasila sebagai ideologi 
terbuka, melakukan interpretasi 
dan reinterpretasi yang kritis untuk 
memecahkan persoalan atau 
menghasilkan solusi, berupa nilai 
keadilan dalam kesejahteraan. 

Pemerintah kota Yogyakarta, 
dalam upaya mengatasi 
permasalahan pembangunan 
tersebut diatas (tingginya 
angka Gini ratio dan kantong 
kemiskinan di kawasan 
destinasi wisata), dan 
dalam upayanya untuk 
mewujudkan pembangunan 
ekonomi yang sesuai dengan 
dasar negara, falsafah, 
cita moral, dan paradigma 
pembangunan Indonesia, 
yaitu pancasila, dan yang 
bisa dirasakan langsung oleh 
masyarakat setempat, maka 
dirumuskanlah program 
“Gandeng Gendong”.

Gandeng Gendong 
dan Pengembangan Sinergi 
Potensi Kampung Drs. Heroe Poerwadi, MA,  

Wakil Walikota Yogyakarta
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online, melalui aplikasi “Jogja Smart 
Service” fitur “Nglarisi”. Pemerintah 
Kota Yogyakarta tahun 2019, 
menganggarkan sajian makan minum 
senilai Rp.48.412.012.058,-, dan 
sampai akhir September, pembelian 
telah mencapai Rp. 1.021.211.400,-.

Bangunan sosial berupa kerjasama 
usaha yang dilakukan oleh para 
pelaku usaha atas dasar kesetaraan, 
merupakan perwujudan nilai Pancasila 
kebersamaan, gotong royong, dan 
solidaritas yang semestinya bisa 
tumbuh di setiap kampung dan kota 
dimanapun di Indonesia. Sebab 
itulah yang merupakan norma relasi 
bangsa Indonesia yang asli, yang 
tentunya tidak asing bagi setiap warga 
Indonesia.

Dodolan Kampung 
Bentuk lain Program Gandeng 

gendong adalah kegiatan “Dodolan 
Kampung” yaitu mensinergikan 
seluruh potensi yang ada di kampung 
untuk menjadi sebuah kawasan wisata 
belanja, wisata budaya, wisata kuliner, 
kerajinan dan oleh-oleh. 

“Dodolan kampung” adalah 
kerjasama para pelaku usaha warga 
kampung setempat, untuk menata 
dan menyesuaikan usaha, menjadi 
kawasan usaha yang terletak di 
kampung tersebut, kemudian di-
branding menjadi Kampung Wisata, 
Kampung sayur, Kampung Lele 
Cendol, Kampung Budaya, Kampung 
Kerajinan dan lain-lain. Kegiatan 
tersebut sudah merata di 45 kelurahan, 
sehingga nantinya bisa menjelma 
menjadi kekuatan ekonomi daerah 
yang berbasis dari usaha warga di 
kampung-kampung di Yogyakarta.

Dengan kondisi tersebut, program 
“Gandeng Gendong” diharapkan 
mampu mengurangi dan mengatasi 
kesenjangan pendapatan masyarakat, 
memperkuat industri wisata sebagai 
penopang perekonomian Kota 
Yogyakarta, dan bisa meningkatkan 
pendapatan masyarakat sekitar 
destinasi. 

“Dodolan Kampung” telah 
menunjukkan bahwa, perbedaan atau 
persamaan usaha tidak harus bersaing 

secara negatif, karena jika dikelola 
malah bisa menghasilkan kekuatan 
yang menguntungkan. Nilai persatuan 
dari Pancasila menuntun untuk saling 
membantu dan menolong, untuk 
saling menguatkan, memperkuat 
ketahanan bangsa dalam ikatan sosial 
budaya dan sosial ekonomi.

Program “Gandeng Gendong” 
mampu menggerakkan sektor 
ekonomi yang berbasis gotong royong 
dan manfaatnya dirasakan langsung 
masyarakat. Nilai-nilai Pancasila 
terbukti bisa diaktualiasasikan dalam 
menyelesaikan pesoalan sosial dan 
ekonomi masyarakat. 

Nilai keadilan bisa diaktualisasikan 
dalam bentuk berbagi, pemerataan 
peran dan pendapatan, rasa 
kebersamaan, saling menjaga dan 
mendorong untuk kemajuan. Warga 
yang berkecukupan menggandeng 
dan menggendong warga yang 
pendapatannya masih rendah, sebagai 
ungkapan pemerataan pendapatan. 

Ekonomi Berbasis Gotong Royong
Melalui program “Gandeng 

Gendong”, nilai persatuan muncul 
dengan adanya kemajuan ekonomi 
kampung/daerah yang berbasis 
gotong royong, persatuan membangun 
usaha, dan persatuan membangun 
kekuatan kampung. 

Di Perkotaan, Pembangunan 
berbasis potensi kampung dan 
kebersamaan, perlu digalakkan lebih 
luas. Ekonomi Gotong royong yang 
melibatkan masyarakat, korporasi 
dan pemangku lainnya, yang berbasis 
saling menguntungkan, bukan karitatif 
dan menguatkan ideologi Pancasila, 
bisa diterapkan dalam kehidupan 
masyarakat dan kegiatan usaha 
ekonomi lainnya.

Ekonomi yang berbasis 
kebersamaan dan gotong royong, 
memberi harapan untuk mengatasi 
kesenjangan pendapatan dan 
kemiskinan yang terjadi di kota 
Yogyakarta, hendaknya nantinya bisa 
diterapkan lebih luas di Indonesia 
yang masih punya permasalahan yang 
sama.

Dalam kehidupan masyarakat 
yang dinamis tersebut, ideologi 
pancasila ditampilkan mampu sigap 
merespon dan menanggapi dengan 
inovasi, kreasi dan kompetisi dalam 
bentuk nilai kebangsaan semua 
buat semua, semua buat satu dan 
satu buat semua. Pentahelix atau 
5K adalah bentuk inovasi dan kreasi 
untuk menyelesaikan permasalahan 
kota.  Sekaligus juga menghidupkan 
refungsionalisasi lembaga pemerintah 
untuk bisa menjalankan fungsinya 
dalam nilai kerakyatan, kemufakatan 
dan kebijaksanaan. Selain itu, dengan 
melibatkan elemen lainnya seperti 
Korporasi, kampus, komunitas dan 
kampung berarti tawaran bekerjasama 
tersebut menguatkan kedewasaan 
masyarakat dan elemen lainnya dalam 
kerja demokratisasi masyarakat yang 
mengajak bertindak berdasarkan 
keputusan dan tanggungjawab pribadi, 
sehingga karena atas dasar kesadaran, 
maka program tersebut bisa lestari.

Dalam tataran pelaksanaannya, 
warga dilatih oleh chef-chef hotel, 
kampus, kemudian diberi ijin P-IRT 
oleh Dinkes, terus membentuk 
kelompok usaha yang melibatkan 
keluarga miskin. Selanjutnya menjalin 
kerjasama untuk penyediaan 
jamuan makan minum rapat yang 
diselenggarakan oleh pemerintah dan 
masyarakat di Kota Yogyakarta, dan 
di sejumlah Hotel dan toko jejaring. 
Termasuk hasil kerajinan masyarakat 
lainnya. Bahkan sejumlah Kelurahan 
berhasil terbentuk kerjasama antara 
kelompok usaha UMKM dengan hotel, 
toko jejaring, dan potensi kampung 
lainnya, menjadi sebuah gerakan yang 
saling menguntungkan.

Sejak awal September kelompok 
usaha tersebut bisa dipesan secara 
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K
anselir Jerman Angela 
Merkel segera mengambil 
jarak dari tanggapan 
Presiden Prancis itu dan 
menegaskan pentingnya 
aliansi pertahanan yang 

dibentuk di era perang dingin itu. 
Menurut sumber-sumber pemerintah 
Jerman, Menteri Luar Negeri Heiko 
Maas sedang menyusun proposal 
untuk mengatasi sengketa itu.

Bulan Oktober lalu, Amerika 
Serikat sempat dikecam aliansinya 
karena menarik pasukan keluar dari 
Suriah, tanpa lebih dulu berkonsultasi 
dengan NATO. Langkah tersebut 
memang membuka jalan bagi 
Turki, yang juga anggota NATO, 
untuk melakukan invasi militer ke 
wilayah Suriah yang dikuasai oleh 
milisi Kurdi. Anggota NATO di Eropa 
barat, terutama Jerman, Prancis dan 
Inggris, mengecam keras penarikan 
pasukan AS. Jerman bahkan sempat 
mempertimbangkan pengiriman 
pasukannya sebagai petugas 
perdamaian di perbatasan Turki-
Suriah.

Sejak berakhirnya era perang 
dingin, diskusi tentang relevansi NATO 
memang selalu timbul tenggelam, 
terutama karena “lawan mainnya”, 
yaitu Pakta Warsawa, sudah bubar 
seiring bubarnya Uni Soviet. Misi 

NATO yang dulu dibentuk terutama 
untuk menghadapi ancaman dari “Blok 
Timur” dirasa sudah tidak relevan lagi.

Presiden AS Donald Trump 
sendiri pernah menyimpulkan bahwa 
NATO tidak diperlukan lagi, sambil 
mengkritik anggota NATO lainnya, 
terutama Jerman, karena anggaran 
militernya terlalu kecil. Sejak itu, 
Jerman berulangkali menegaskan akan 
meningkatkan anggaran militer sampai 
batas 2% PDB.

Pekan sebelumnya, Sekretaris 
Jenderal NATO Jens Stoltenberg 
bereaksi dan meluncurkan angka-
angka baru yang menunjukkan bahwa 
sembilan anggotanya sekarang sudah 
mencapai target pembelanjaan 
pertahanan sebesar 2 persen dari PDB.

Sementara itu, Turki di bawah 
pemerintahan Presiden Recep Tayyip 
Erdogan telah lama menjadi mitra 
yang sulit. Saat ini AS dan Turki 
terlibat sengketa pembelian teknologi 
senjata, setelah AS mengecam invasi 
ke kawasan Kurdi di Suriah dan 
menerapkan sanksi pembatasan bisnis 
senjata.

Recep Tayyip Erdogan segera 
membalas langkah Presiden Donald 
Trump dengan membeli teknologi 
pertahanan rudal dari Rusia, sekalipun 
AS mewanti-wanti agar hal itu tidak 
dilakukan, dengan alasan teknologi 

Rusia tidak kompatibel dengan 
peralatan NATO.

Minggu sebelumnya, Recep 
Tayyip Erdogan menyerang Presiden 
Prancis Emmanuel Macron atas 
kritiknya terhadap NATO dan 
mengatakan, yang “mati otak” bukan 
NATO, melainkan Presiden Prancis.

Acara peringatan 70 tahun 
pendirian NATO akan dimulai dengan 
pertemuan makan pagi antara 
Presiden AS Donald Trump dan Sekjen 
NATO Jens Stoltenberg. Donald Trump 
juga dijadwalkan bertemu dengan 
Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Sedangkan konsultasi antara para 
pemimpin NATO akan dilangsungkan 
hari Rabu (4/12). Mereka antara lain 
akan membahas ancaman NATO saat 
ini dan ancaman di masa depan.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara 
NATO dibentuk April 1949 sebagai 
aliansi pertahanan bersama. Artinya, 
serangan terhadap satu anggotanya 
dianggap sebagai serangan terhadap 
seluruh anggota NATO. Ketika 
dibentuk, anggotanya 12 negara. 
Sekarang bertambah menjadi 29 
negara anggota, termasuk beberapa 
negara Eropa timur yang dulu menjadi 
anggota Pakta Warsawa.

Sumber: detik.com

LONDON - KTT dua hari di 
London yang bertujuan untuk 
“memperkuat kerja sama politik 
dalam NATO” kelihatannya 
tidak akan berjalan harmonis 
seperti yang dibayangkan. 
Kontroversi terutama dipicu 
oleh pernyataan Presiden 
Prancis Emmanuel Macron 
beberapa minggu sebelumnya, 
yang menyebut NATO sudah 
“mati otak”.

Pemimpin NATO 
Bertemu di London 
Peringati 70 Tahun Pendiriannya

foto : AFPPOOLYUI MOK
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T
jahjo mengatakan ide PNS bisa 
bekerja di rumah atau tak perlu 
berkantor merupakan hal yang 
menarik. Ia mengaku sudah 
membahas gagasan ini dengan 
para jajarannya di Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

“Intinya kan kecepatan untuk bekerja. 
Dengan dia di rumah kan juga bisa bekerja. 
Jangan di rumah pulang, istirahat. Orang 
di rumah juga bisa kerja, saya bisa kerja 
di mobil,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (21/11) .

Namun, kata Tjahjo, tak semua PNS 
bisa bekerja dari rumah. Menurutnya, ada 
beberapa posisi di instansi pemerintah 
yang tak bisa bekerja dari rumah. Tjahjo 
menyebut nantinya juga perlu aturan 
untuk PNS bisa bekerja di rumah. Ia juga 
mengatakan akan ada sanksi untuk PNS 
yang melakukan pelanggaran ketika bekerja 
dari rumah. “Jangan sampai dia sering tugas 
di rumah, kerja di luar enggak ada artinya,” 
tuturnya.

Sejumlah instansi pemerintah bakal 
menjadi proyek percontohan (pilot project) 
untuk uji coba pegawai negeri sipil (PNS) 
kerja dari rumah alias flexy working space. 
Itu masuk ke dalam konsep Flexible Working 
Arrangement (FWA) atau pengaturan kerja 
yang fleksibel yang sedang disiapkan.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil 
Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto 
menjelaskan ada 7 instansi pemerintah 
pusat yang bakal jadi proyek percontohan. 
Namun yang dia sebutnya baru 6 instansi.

“Itu tadi yang sudah ada di dalam tadi, 
ada BKN, KemenPAN-RB, LAN, Bappenas, 
Kemenkeu, Kementerian PUPR. FWA kita 

mulai dari instansi pusat duluan tapi tidak 
semuanya,” kata dia di KemenPAN-RB, 
Jakarta, pada Selasa (3/12).

Waluyo juga menjelaskan tidak 
semua PNS di masing-masing instansi 
tersebut bakal bekerja dari rumah. Mereka 
akan memilih unit kerja yang mana 
yang siap dijadikan pilot project. “Nanti 
masing-masing instansi dari 7 itu akan 
menyampaikan mana-mana yang bisa,” 
sebutnya.

Pada konsep kerja FWA ini, PNS tidak 
sekedar dimungkinkan bekerja dari rumah 
melainkan juga mendapat tambahan libur 
(flexibel working time). Namun dari sisi 
jam kerja tak berkurang. Pasalnya yang 
diterapkan adalah konsep compressed 
work, di mana jumlah hari kerja per dua 
minggu dikurangi dan jumlah jam kerja 
perhari otomatis akan menjadi lebih 
panjang. “Kita luruskan pemahaman 
tentang FWA. FWA itu tidak berarti semua 
ASN tidak ke kantor, bukan ya. Tetapi ada 
satu flexibel working time,” tambahnya.

Sementara, Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku 
sedang merancang kebijakan skema kerja 
Aparatur Sipil Negara atau PNS tanpa harus 
ke kantor. Suharso mengatakan pihaknya 
bakal menguji coba konsep kerja itu pada 
1 Januari 2020 mendatang pada 1.000 
PNS di lingkungan Bappenas. Menurutnya, 
jika kebijakan ini berhasil, maka bukan 
tidak mungkin konsep kerja tanpa kantor 
diterapkan di ibu kota baru.

Sumber: cnnindonesia.com dan detik.com

Menteri 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokorasi 
(MenPAN-RB) 
Tjahjo Kumolo 
mengatakan 
memungkinkan 
pegawai negeri sipil 
(PNS) bekerja dari 
rumah. Ia menyatakan 
seseorang yang bekerja 
tak harus selalu harus 
diartikan menetap di 
kantor.

PNS dimungkinkan 
Bekerja dari Rumah

ilustrasi : uzone.id
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N
egeri di Atas Awan 
yang diketahui 
berada di ketinggian 
901 mdpl,  ramai 
dikunjungi 
wisatawan baik dari 
dalam maupun luar 

Banten. Pertama kali, wisata Negeri di 
Atas Awan Lebak Banten ini seperti 
yang dilansir oleh Tribuntravel.com, 
ditemukan oleh pekerja yang tengah 
memperbaiki jalan provinsi yang 
menghubungkan Lebak utara dan 
selatan pada Bulan September 2018.

Negeri di Atas Awan, merupakan 
julukan wisata ini setelah sempat 
viral di media sosial. Sejak menjadi 
tempat wisata, lokasi wisata tersebut 
memiliki beberapa spot foto yang 
bisa digunakan untuk mengabadikan 
pesona keindahan alam. Wisatawan 
juga bisa menikmati hamparan awan 
putih yang tampak begitu indah 
bahkan ketika matahari terbit dari balik 
gunung.

Negeri di Atas Awan Lebak Banten 
dengan hamparan awan putih bersih 
menjadi favorit wisatawan dalam 
maupun luar daerah. Tidak sedikit 
wisatawan yang mengabadikan 

keindahan Negeri di Atas Awan Lebak 
Banten melalui foto. Keberadaan 
Negeri di Atas Awan Lebak Banten 
yang kembali viral di media sosial 
beberapa waktu terakhir, mampu 
membuat tempat ini ramai dikunjungi 
wisatawan terlebih saat liburan akhir 
pekan. 

Menurut Sukamdi, salah satu 
pengelola Gunung Luhur, hamparan 
awan itu tidak muncul setiap saat. 
“Biasanya, hamparan awan muncul 
setiap pukul 05.30 hingga pukul 
08.00 WIB. Namun saat hujan turun, 
hamparan awan tidak akan terlihat 
karena tertutup kabut,” kata Sukmadi 
kepada Kompas.com.

Sukamdi berani membandingkan 
keindahan Negeri di Atas Awan 
Gunung Luhur dengan samudera 
awan di Gunung Bromo dan Dieng. 
Cara menuju Desa Citorek Untuk 
mengunjungi Negeri di Atas Awan di 
Kabupaten Lebak tidak sulit. Aksesnya 
bisa ditempuh dengan kendaraan 
pribadi maupun umum. Patokan 
awalnya adalah menuju Rangkasbitung 
dengan kendaraan pribadi atau 
umum. Setelah itu, dari Rangkasbitung 
mengambil rute Cipanas-Lebak 

Gedong-Citorek hingga Gunung Luhur 
sejauh 70 kilometer. 

Pemerintah Kabupaten Lebak 
tengah mengajukan sebagian 
wilayahnya menjadi Geopark Nasional. 
Termasuk di dalamnya terdapat 
Gunung Luhur yang dijuluki negeri di 
atas awan. Bupati Lebak Iti Octavia 
Jayabaya mengatakan, geopark 
tersebut bernama Bayah Dome, di 
mana wilayahnya meliputi pesisir 
Pantai Sawarna di selatan Kabupaten 
Lebak hingga ke kawasan utara yang 
terdapat kekayaan alam berupa batu 
kalimaya. Di dalam wilayah geopark 
terdapat sejumlah tempat wisata mulai 
dari laut, air terjun, geosite, budaya 
kasepuhan hingga yang terbaru, negeri 
di atas awan Gunung Luhur. 

Seluruh wisata tersebut, menurut 
Iti, akan terintegrasi satu sama lain. 
“Nanti akan terintegrasi, kita konsep 
pariwisata ecotourism, jadi bagaimana 
hutan akan tetap terjaga tapi 
masyarakat tetap bisa mendapatkan 
nilai ekonomi,” kata Iti kepada Kompas.
com di Pendopo Kabupaten Lebak, 
Jumat.

Sumber: Tribuntravel.com. Kompas.com

Sempat viral di media sosial, 
Gunung Luhur yang memiliki 
pesona keindahan Negeri 
di Atas Awan terus menyita 
perhatian masyarakat untuk 
berkunjung ke puncak Gunung 
Luhur, Desa Citorek Kidul, 
Kecamatan Cibeber, Kabupaten 
Lebak, Banten.

Gunung Luhur
Negeri Diatas Awan
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R
iset itu telah 
dipublikasikan di jurnal 
JAMA Pediatrics pada 
4 November 2019. 
Temuan itu didapat 
setelah para peneliti 
menganalisis hasil 

pemindaian otak anak usia antara tiga 
sampai lima tahun serta seberapa 
sering mereka terpapar layar barang 
elektronik.

Mereka menemukan bahwa anak-
anak yang terpapar televisi dan gawai 
selama lebih dari satu jam sehari tanpa 
pendampingan dari orang tua memiliki 
tingkat perkembangan yang lebih 
rendah pada white matter, sel otak 
yang berfungsi mengirimkan sinyal 
dan memungkinkan sel-sel ini untuk 
berkomunikasi satu sama lain, di otak 
mereka. Padahal, bagian itu memiliki 
peran penting dalam keterampilan 
bahasa, literasi dan kognitif. 

“Ini adalah studi pertama yang 
dokumentasikan adanya hubungan 
antara seringnya penggunaan layar 
dengan struktur serta keterampilan 

otak yang lebih rendah pada anak-
anak usia prasekolah,” papar John 
Hutton, pemimpin riset sekaligus 
seorang dokter anak dan peneliti klinis 
di Cincinnati Children’s Hospital, Ohio, 
Amerika Serikat, sebagaimana dilansir 
Medical Daily. “Ini penting untuk 
diketahui, karena otak berkembang 
sangat cepat dalam lima tahun 
pertama kehidupan.”

Hutton mencatat bahwa otak 
masih sangat plastis pada masa kanak-
kanak. Ini berarti setiap perubahan 
atau keterlambatan perkembangan 
pada otak anak dapat menyebabkan 
masalah yang bisa bertahan sepanjang 
hidup si anak itu.

Dalam penelitian tersebut, Hutton 
dan timnya menganalisis otak 47 otak 
anak-anak sehat menggunakan MRI 
khusus yang disebut difusi tensor 
imaging. Alat ini memungkinkan para 
peneliti untuk melihat secara dekat 
white matter di otak setiap responden.

Anak-anak yang menjadi 
responden dalam penelitian ini juga 
menerima tes kognitif. Sementara 

Sebuah riset terbaru 
mengungkap bahaya televisi 
dan smartphone bagi anak. 
Menurut riset, terlalu sering 
menggunakan smartphone 
dan menonton televisi bisa 
membuat perkembangan otak 
anak-anak jadi terhambat.

Riset Ungkap Bahaya Anak 
Terlalu Sering Nonton TV dan 
Main Smartphone

orang tua mereka diminta untuk 
menjawab sejumlah pertanyaan yang 
disediakan oleh American Academy of 
Pediatrics. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa melihat layar televisi atau 
gawai selama lebih dari satu jam 
sehari menyebabkan white matter 
yang tidak teratur dan kurang 
berkembang di otak anak-anak. 
Hutton mengatakan mayoritas peserta 
menghabiskan dua hingga lima jam 
sehari menggunakan gawai.

Para peneliti mengatakan orang 
tua dan portabilitas layar saat ini 
berkontribusi pada waktu anak-anak 
melihat layar televisi atau gawai. 
Mereka juga mengungkap bahwa 
anak-anak yang menghabiskan 
waktu sekitar lima jam untuk melihat 
layar memiliki orang tua yang waktu 
rata-rata menggunakan ponsel 
atau tablet selama 10 jam, atau 
memperbolehkan anak-anak mereka 
untuk menggunakan perangkat di 
tempat tidur, selama makan, di mobil 
atau bahkan taman bermain.  
  Sumber: Kumparan.com



46 | Swantara | EDISI 31/DESEMBER 2019

Terkesannya Senior Manager Ikut 
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaaan

Ir. Angga Primadi Purbianto, M.M.T., I.P.P.  
Ketua Komite Tetap Arsitektur dan Desain 
Bidang Infrastruktur dan Konstruksi, Kadin Surabaya

SUARA PESERTA

S
eorang Senior Manager 
di salah satu Bank 
Swasta sangat terkesan 
mengikuti  Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan 
bagi Anggota Kadin di 
Lemhannas RI. Adalah 

Ir. Angga Primadi Purbianto, M.M.T., 
I.P.P. yang  juga menjabat Ketua Komite 
Tetap Arsitektur dan Desain Bidang 
Infrastruktur dan Konstruksi, Kadin 
Surabaya.

Dengan mengikuti Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota 
Kadin, Angga mengaku dapat 
menambah wawasan terutama terkait 
dengan kebangsaan dan menambah 
jaringan pertemanan (networking) 
yang menurutnya juga tak kalah 
bermanfaatnya.

“Saya dapat mengetahui lebih 
jauh tentang nilai-nilai kebangsaan 
dan itu sangat bermanfaat bagi saya 
pribadi maupun kegiatan saya di 
organisasi, perusahaan dan tempat-
tempat usaha dan bisnis yang lain,” 
ucap pria yang telah malang melintang 
di bidang konstruksi, arsitektur dan 
perbankan.

Meski sangat terkesan sekali, 
namun menurutnya lama Pemantapan 

Nilai-Nilai Kebangsaan dirasa kurang 
lama karena hanya berlangsung 
seminggu. Menurut Angga, idealnya 
lama penyelenggaraan dapat 
berlangsung dua minggu. 

“Dengan waktu yang lebih 
panjang akan dapat lebih menggali 
pengetahuan-pengetahuan tentang 
materi-materi nilai-nilai kebangsaan 
yang hanya diberikan tidak lebih 
dari dua jam. Waktu sangat pendek 
untuk menyelesaikan makalah yang 
menurutnya masih banyak yang bisa 
digali dan dituangkan,” jelasnya.

“Dalam waktu satu minggu ini, 
sehari masih belum kenal semua, 
dua hari mulai mengenal semua, tiga 
hari sudah mulai akrab, empat hari 
dekat, lima hari mau pulang, enam 
hari pulang,” tambah Angga sedikit 
bergurau.

Yang lebih berkesan lagi bagi 
seorang Angga adalah pengajar-
pengajarnya selama Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan merupakan 
orang-orang yang berkompeten di 
bidangnya, yang tidak diragukan lagi 
pengetahuan dan pengalamannya 
tentang kebangsaan, menurutnya 
sebagai peserta belajar dengan orang 
yang tepat.

Sebagai seorang pengusaha, 
Angga menaruh harapan kepada 
Kabinet Indonesia Maju Periode 
2019-2024 yang komposisinya sudah 
cukup baik. Ia berharap ke depan, 
pemerintah dapat memberikan 
sesuatu yang lebih baik kepada 
masyarakat dan benar-benar 
dirasakan oleh rakyat dan lebih banyak 
memberikan pemberdayaan terutama 
kepada pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan sumber daya manusia 
yang lebih unggul untuk indonesia 
maju

Dengan waktu yang lebih 
panjang akan dapat lebih 
menggali pengetahuan-
pengetahuan tentang materi-
materi nilai-nilai kebangsaan 
yang hanya diberikan tidak 
lebih dari dua jam. Waktu 
sangat pendek untuk 
menyelesaikan makalah 
yang menurutnya masih 
banyak yang bisa digali dan 
dituangkan,

“
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Banyak Hal yang Didapat, 
Bersyukur Ikuti P3DA

H. Novi Rahman Hidayat, S.Sos., M.M.  
Bupati Kabupaten Nganjuk

D
engan mengikuti 
P3DA Lemhannas 
RI ini banyak sekali 
manfaat yang saya 
dapat, manfaat 
persaudaraan, 
manfaat pertemanan, 

manfaat relasi, dan tentunya manfaat 
ilmu yang luar biasa yang bisa menjadi 
inspirasi bagi peserta P3DA,” ucap 
Bupati Kabupaten Nganjuk, H. Novi 
Rahman Hidayat, S.Sos., M.M. yang 
tengah mengikuti Program Pemantapan 
Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) X 
Lemhannas RI.

Menurut Bupati yang akrab 
disapa Mas Novi ini, Lemhannas RI 
merupakan tempat untuk pendidikan 
dan pengkaderan para pemimpin 
nasional. Ia juga berharap Lemhannas 
RI dapat membuat kajian mengenai 
materi-materi 4 konsensus dasar dapat 
diinternalisasikan secara luas di seluruh 
sistem pendidikan di Indonesia.

Karena menurut 
Mas Novi yang 
putra asli 
Nganjuk, 
materi yang 
terdapat di 
Lemhannas 

Sering-seringlah para 
menteri berkoordinasi 
kepada Bupati dan 
Walikota sehingga 
bisa menyamakan 
dan menyelesaikan 
permasalahan yang ada di 
negeri kita dan tentunya 
berharap kinerja kita 
dapat menjadi lebih baik 
lagi dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya

“

RI pada dasarnya dapat membentuk 
suatu kultur pembangunan negara 
yang kuat melalui pembentukan 
karakter anak bangsa yang memiliki 
jiwa pancasila dan NKRI serta memiliki 
kecirikhasan sebagai warga yang 
memahami Bhinneka Tunggal Ika. 
“Harapan saya, untuk membuat kajian 
dan mendorong 4 konsensus dasar 
bangsa untuk menjadi suatu mata 
pelajaran di SD, SMP dan SMA,”  ucap 
Ayah empat orang anak ini. 

Menaruh harapan pada kabinet 
Indonesia Maju periode 2019-2024, 
Mas Novi berharap para menteri 
dapat berkolaborasidan berkoordinasi 
langsung untuk memberikan 
pembinaan dan arahan kepada 
pemimpin di daerah. Selain itu, ia juga 
berharap para menteri dapat lebih 
bisa memahami kendala-kendala 
yang ada dibawah, sehingga dalam 
membuat suatu peraturan-peraturan 
dapat menyelesaikan permasalahan di 
daerah.

“Sering-seringlah para menteri 
berkoordinasi kepada Bupati dan 
Walikota sehingga bisa menyamakan 
dan menyelesaikan permasalahan 
yang ada di negeri kita dan tentunya 
berharap kinerja kita dapat menjadi 

lebih baik lagi dibandingkan 
dengan tahun-tahun 

sebelumnya,” pungkas 
Mas Novi mengakhiri 

wawancaranya.
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ESAI TERBAIK

Cegah Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial 
Guna Menjaga Keutuhan NKRI
Kolonel Kav Erwin Djatniko,  
Pamen Denma Mabesad (Alumnus PPRA 59)

FILTERING
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BLOCK

REPORT

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan 
informasi dari zaman ke zaman telah melahirkan 
berbagai media termasuk media online, dengan 
kemudahan serta efektif dan efisiennya penggunaan 
media online ini telah menjadikan media online sebagai 
wadah dalam penyebaran informasi yang sangat 
berpengaruh terhadap masyarakat. 

M
edia online ini 
tidak hanya 
merubah 
dalam cara 
penyampaian 
informasi akan 
tetapi juga telah 

merubah cara masyarakat dalam 
mengkonsumsi dan menyebarkan 
informasi tersebut. Saat ini 
penyebaran informasi atau berita 
melalui media online tidak hanya 
bisa dilakukan oleh situs-situs berita 
yang sudah dikenal oleh masyarakat, 
namun juga bisa dilakukan oleh siapa 
saja, termasuk pengguna internet 
dapat berperan dalam penyebaran 
suatu informasi. Sayangnya banyak 
informasi atau berita yang disebarkan 
baik secara individu maupun 
kelompok lebih banyak mengenai 
berita-berita yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya 
atau terindikasi hoax. Hoax merupakan 
informasi atau berita yang berisi hal-
hal yang belum pasti atau yang benar-
benar bukan merupakan fakta yang 
terjadi alias berita bohong atau palsu.

Berdasarkan survei online 
yang dilakukan oleh Mastel (2017) 
mengungkapkan bahwa dari 1.116 
responden yang disurvei, 44,3% 
diantaranya menerima berita hoax 
satu kali setiap hari dan 17,2% 
menerima lebih dari satu kali dalam 
sehari. Hal ini terjadi, karena media 

sosial merupakan arus utama yang 
dapat diandalkan sebagai Interaksi 
Komunikasi Hoax. Bahkan dari 
hasil surveinya ada 32 media yang 
dapat dipercaya ikut terkontaminasi 
penyebaran hoax tersebut. Jenis Hoax 
yang banyak dan sering diterima 
masyarakat adalah berita di bidang 
sosial politik (Pilkada, pemerintah) 
yang mencapai sebesar 91,80%, 
kemudian diikuti oleh masalah SARA 
sebesar 88,60%.1

Dalam kaitan tersebut diatas, 
masyarakat masih belum menyadari 
secara jeli tentang pengaruh media 
sosial yang telah mengubah dan 
mempengaruhi cara bertindak kita 
dalam berpolitik, termasuk juga cara 
kita memikirkan dan merasakan 
perkara-perkara politik sehingga 
melahirkan antropologi yang merubah 
wajah NKRI. Hal ini terjadi karena 
merupakan dampak dari reformasi 
yang telah bergulir yang melahirkan 

kebebasan dalam semua sendi 
kehidupan, termasuk kebebasan 
dalam pemberitaan segala informasi 
yang diartikan secara sempit oleh 
masyarakat. Saat ini penyampaian 
informasi yang negatif, berita-berita 
bohong (hoax) dan berita-berita yang 
bersifat provokasi tentang masalah 
konflik merupakan hal biasa yang 
dapat kita lihat dan kita baca setiap 
hari. Bila hal ini dibiarkan, maka 
akan dapat menimbulkan konflik 
dan perpecahan diantara kita, yang 
tentunya akan berdampak pada 
keutuhan NKRI. Dari penjelasan 
tersebut, dengan melihat fakta-fakta 
dari potensi media sosial yang dapat 
menyebarkan informasi yang negatif, 
berita-berita bohong (hoax) dan 
berita-berita yang bersifat provokasi 
tentang masalah konflik, maka 
akan sangat membahayakan bagi 
kelangsungan hidup Bangsa Indonesia. 
Oleh karenanya rumusan masalah 

- H O A X -
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HOAX

HOAX

HOAX

Ancaman perpecahan 
yang ditimbulkan dari 
media sosial dengan 
banyaknya berita bohong 
dan palsu serta informasi 
yang menyesatkan itu 
mewajibkan kita untuk harus 
selalu waspada.

dari uraian diatas adalah “Bagaimana 
mencegah berita bohong (hoax) di 
media sosial guna menjaga keutuhan 
NKRI ?”

Pembahasan
Dalam perspektif hukum, hoax 

atau berita bohong diartikan sebagai 
usaha untuk menipu atau mengakali 
pembaca/pendengarnya untuk 
mempercayai sesuatu, padahal sang 
pencipta berita palsu tersebut tahu 
bahwa berita tersebut adalah palsu.2 
Salah satu contoh pemberitaan palsu 
yang paling umum adalah mengklaim 
sesuatu barang atau kejadian dengan 
suatu sebutan yang berbeda dengan 
barang/kejadian sejatinya.3

Menurut Robert Nares istilah 
hoax muncul pada akhir abad ke-
18 sebagai kontaksi kata kerja yang 
memusatkan perhatian, yang berarti 
“menipu”. Menipu khalayak umum 
untuk keuntungan kepentingan 

kelompok, pribadi dan semata-mata 
demi menciptakan kegaduhan di 
tengah-tengah masyarakat. Setiap 
individu ataupun kelompok yang 
menyebarkan hoax menciptakan 
emosional, perasaan, pikiran, 
bahkan tindakan-tindakan yang bisa 
menjurus ke vandalisme (destruction). 
Sangat di khawatirkan apabila 
informasi yang beredar dengan 
konten negatif berkembang biak 
dan menjadi opini di masyarakat, 
hal ini jelas akan menciptakan 
interpretasi buruk dan menimbulkan 
disintegrasi di masyarakat. Contoh 
yang paling mudah adalah betapa 
sangat mudahnya pertentangan dan 
perselisihan yang menjurus ke arah 
perpecahan terjadi pada saat Pilkada 
digelar sejak tahun 2010 yang lalu, 
dimana media sosial memainkan 
peran yang sangat besar. Sudah 
merupakan hal yang biasa untuk 
memenangkan tokoh yang didukung, 
para pendukungnya saling menyerang 
secara maya melalui media sosial. 
Bermula dari sekedar mengangkat 
keunggulan jago masing-masing, 
lalu berkembang menjadi kampanye 
negatif dan kemudian kampanye 
hitam (black campaign) dengan 
cara mengungkap keburukan lawan 
masing-masing, hingga dibuat-
buat namun tampak nyata ataupun 
sebaliknya hal-hal baik tentang 
jagoannya masing-masing.

Negara telah sepakat bahwa 

dalam Pilkada Serentak dan Pemilu 
harus dilaksanakan dengan berbagai 
alasan, dan alasan yang paling masuk 
akal adalah efesiensi waktu serta biaya 
penyelenggaraan yang memang luar 
biasa besarnya. Di balik itu semua, 
media sosial juga bekerja dengan 
berbagai cara dan muatan yang 
dibawanya. Pada saat inilah, potensi 
faktor-faktor pengganggu bangsa 
bekerja baik dari dalam ataupun dari 
luar Indonesia.

Sejak setahun terakhir, istilah 
Hoax menjadi sangat dekat dan 
nyata dengan kehidupan kita, begitu 
juga dengan istilah ujaran kebencian 
sebagai perkembangan dari istilah 
hasut-menghasut atau dalam Bahasa 
Belanda pada khazanah hukum, 
haatzai artikelen. Hal yang menjadi 
tujuannya adalah menciptakan rasa 
benci, permusuhan, tidak percaya 
atau paling ringan adalah tidak mau 
menerima perbedaan di antara 
bangsa ini. Coba kita lihat kembali 
bangsa kita yang membentang dari 
Sabang sampai Merauke begitu 
luas dan indahnya. Hal ini terwujud 
karena kesepakatan yang hakiki dari 
para Founding Fahter sejak awal 
dan kemudian dirangkai dalam satu 
kesatuan menjadi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

Ancaman perpecahan yang 
ditimbulkan dari media sosial dengan 
banyaknya berita bohong dan palsu 
serta informasi yang menyesatkan 
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itu mewajibkan kita untuk harus 
selalu waspada. Terlebih lagi pada 
ancaman yang sampai saat ini masih 
belum dapat dihilangkan, yaitu teror, 
paham radikal, kekerasan komunal, 
peredaran narkoba, perusakan nilai 
moral melalui pornografi dan lain-
lain yang semakin canggih, saling 
terkait satu sama lainnya dan sulit 
diidentifikasi. Sebagaimana yang telah 
disampaikan oleh Menkopolhukam 
dan diulang kembali pada saat 
acara ILC di TV One pada tanggal 26 
Maret 2019, Beliau menyampaikan 
bahwa masyarakat akan dirugikan 
dengan banyaknya penyebaran 
berita yang tidak jelas yang akan 
membuat masayarakt menjadi 
bingung. Kebingungan masyarakat 
ini akan dapat dimanfaatkan oleh 
pihak yang tidak bertanggung jawab 
untuk menanamkan kebencian, 
sehingga akan berpeluang 
menimbulkan terjadinya perpecahan 
dan permusuhan.4 Kita sebagai 
warga negara Indonesia yang cinta 
akan kerukunan, persatuan dan 
kesatuan diantara kita semua, perlu 
menghentikan penyebaran hoax dan 
fitnah yang dapat memecah bangsa, 
terutama yang beredar melalui media 
sosial.

Dari penjelasan yang disampaikan 
diatas, guna mengantisipasi berita 
bohong (hoax) di Media sosial 
yang masih dilakukan yang dapat 
mengganggu keutuhan NKRI, maka 
diperlukan adanya langkah-langkah 
dan upaya untuk menangkalnya. 
Adapun upaya yang dapat dilakukan 
adalah melalui pendekatan 
kelembagaan, teknologi dan literasi. 
Pendekatan kelembagaan yang 
dilakukan adalah dengan terus 
menggalakkan komunitas anti 
hoax. Adapun dari sisi pendekatan 
teknologi, dengan menggunakan 
aplikasi hoax cheker yang bisa 
digunakan oleh masyarakat, maka 
kita dapat mengecek kebenaran 
berita yang berindikasi hoax dan 
tidak. Sedangkan pendekatan literasi 
yang dapat dilakukan adalah dengan 
menggalakkan gerakan anti berita 
hoax maupun sosialisasi kepada 

masyarakat mulai dari lingkungan 
pendidikan, lingkungan pekerjaan 
hingga masyarakat umum, hal ini 
dilakukan bukan saja oleh pemerintah 
tetapi juga harus dilakukan oleh 
seluruh lapisan masyarakat termasuk 
institusi-institusi non pemerintah 
lainnya.

Penutup
Simpulan. 

Media Sosial merupakan sarana 
yang utama dan efektif dalam 
arus penyebaran informasi, baik 
penyebaran informasi atau berita yang 
berisi konten positif maupun konten 
termasuk hoax. Pemberitaan konten 
negatif termasuk hoax tentunya 
akan membahayakan kerukunan, 
persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh 
karenanya dibutuhkan kedewasaan 
dan kesadaran para pengguna media 
sosial guna memiliki solidaritas 
sosial kebangsaan yang kuat dalam 
menggunakan media sosial agar dapat 
menciptakan kewaspadaan nasional 
yang tangguh. Sehingga kerukunan, 
persatuan dan kesatuan serta 
keutuhan NKRI tetap terjaga.

Saran.
a. Perlu adanya peningkatan 

kampanye anti hoax dalam 
mendukung konten-konten 
positif bagi masyarakat secara 
terus menerus oleh pemerintah 
maupun swasta.

b. Perlu adanya badan/lembaga 
yang independen untuk 
melakukan pengecekan apakah 
berita tersebut bersifat hoax atau 
tidak sekaligus mengelola aplikasi 
pengecekan hoax yang terakses 
ke seluruh media online.

c. Perlu dibuatnya literasi digital 
bagi pelajar dan masyarakat 
umum secara berkesinambungan 
terutama dalam penyaringan 
konten-konten berita bohong 
(hoax) dan fake news yang 
beredar dimasyarakat.
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Penataran Istri dan Suami Peserta PPSA 22

Lemhannas RI menyelenggarakan penataran bagi istri dan suami 
Peserta PPSA 22. Berlangsung selama enam hari, dimulai pada Selasa 
(10/9) sampai Selasa (17/9), penataran istri dan suami Peserta PPSA 
22 diikuti sebanyak 76 peserta di Lemhannas RI.

Penutupan PPSA 22 Lemhannas RI                   

Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 22 Lemhannas RI secara 
resmi ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) 
Agus Widjojo bertempat di Ruang Dwi Warna Gedung Pancagatra, 
Rabu (18/9). 

Security College of Korea National Defense 
University (KNDU) Kunjungi Lemhannas RI 

Sebanyak 23 delegasi Security College of Korea National Defense 
University (KNDU Security College) yang dipimpin oleh Prof. Kwon 
O-Sung mengunjungi Lemhannas RI pada Selasa (23/9), di Gedung 
Trigatra Lantai 1, Lemhannas RI.

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Lemhannas RI

Galeri

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari didampingi oleh 
sejumlah Anggota Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 
Lembaga Ketahanan Nasional RI, Selasa (24/9). Kunjungan tersebut 
diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) 
Agus Widjojo dan sejumlah pejabat Lemhannas RI.
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Pertemuan Rutin Perista 
Sosialisasikan Pentingnya 
Etika Berbusana dan 
Pergaulan

Perista Lemhannas RI mengadakan 
kegiatan pertemuan rutin dengan tema 
“Etika Berbusana dan Pergaulan” dengan 
narasumer Pengurus Pusat PIA Ardhya 
Garini Urusan Usaha Seksi Ekonomi 
Devi Hari Mursanto pada Kamis (24/10) 
di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung 
Pancagatra, Lemhannas RI. 

Peningkatan Kapasitas 
Tenaga Pendidik Guna 
Meningkatkan Kualitas Mutu 
Pendidikan

Gubernur Lemhannas RI Letjen 
TNI (Purn) Agus Widjojo membuka 
kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga 
Pendidik (Kependidikan) yang diikuti 
120 peserta pada Senin (28/10), di 
Ruang NKRI, Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Terima 
Kunjungan Atase Pertahanan 
Malaysia

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) 
Agus Widjojo didampingi oleh Wakil 
Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI 
Wieko Syofyan, Kepala Biro Kerja Sama dan 
Hukum Laksma TNI Budi Setiawan, dan 
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Brigjen 
TNI Sugeng Santoso  menerima kunjungan 
Brigjen Dato’ Dr. Mohd Kenali bin Basiron 
yang didampingi Commander Izam dari 
Atase Pertahanan Malaysia, Kamis (31/10).
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Ngopi Bareng Gubernur 
Lemhannas RI Bersama 
Influencer

Lemhannas RI menggelar pertemuan 
dengan para influencer dalam sebuah 
acara bertajuk “Ngopi Bareng Gubernur 
Lemhannas RI bersama Influencer”, Kamis 
(21/11)

Kunjungan The China 
Institute of International 
Studies di Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI 
(Purn) Agus Widjojo RI menerima 
kunjungan Rong Ying Wakil Ketua 
The China Institute of Interonational 
Studies (27/11) di Lemhannas RI

Ulang Tahun ke-48 Korps 
Pegawai Republik Indonesia 
(KORPRI)

Lemhannas RI melaksanakan upacara 
bendera dalam rangka memperingati Hari 
Ulang Tahun ke-48 Korps Pegawai Republik 
Indonesia (KORPRI) di Lapangan Tengah 
Lemhannas RI, Jumat (29/11). Wakil 
Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI 
Wieko Syofyan selaku inspektur upacara 
membacakan sambutan Presiden Republik 
Indonesia Joko Widodo selaku Penasihat 
Nasional KORPRI.
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