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Salam Redaksi
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-32, 
Maret 2019, telah hadir di tengah-tengah kita.

Pada edisi kali ini, Majalah Swantara menghadirkan beberapa 
rubrik yang menyajikan informasi dari berbagai sudut pandang 
yang dapat mengedukasi bagi para pembaca, serta dapat 
memberikan pesan yang sarat makna kepada para pembaca. 

Dalam edisi kali ini redaksi mengangkat salah satu visi 
Presiden RI Ir. Joko Widodo yakni penyederhanaan birokrasi 
dalam rubrik Laporan Utama yang dapat dijadikan referensi para 
pembaca. Selain itu juga, rubrik opini dan esai terbaik juga dapat 
menjadi pilihan sebagai referensi yang menarik.

Tak lupa,  redaksi juga mengangkat pemberitaan seputar 
kegiatan Lemhannas RI diantaranya program pendidikan reguler 
angkatan (PPRA) 60 yang digelar sejak 21 Januari 2020.  Selain 
itu, juga ada beberapa informasi terkait dengan Pengkajian 
Strategis dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang dilakukan 
Lemhannas RI.  

Tak hanya itu, juga menghadirkan rubrik Profil Pejabat 
dan Pegawai, Suara Peserta, Hot News dan Ragam yang dapat 
menambah khasanah pengetahuan bagi pembaca setia Majalah 
Swantara.

Tak ada gading yang tak retak, redaksi menyadari Majalah 
Swantara ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, redaksi 
mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi 
eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang disajikan pada edisi 
berikutnya.

Tak lupa redaksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya 
Majalah Swantara Edisi 32 kali ini. Semoga, Majalah Swantara 
tetap berkesan di hati para pembaca. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om
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LAPORAN UTAMA

P
enyederhanaan birokrasi 
harus terus kita lakukan 
besar-besaran... 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,” ucap Presiden 
RI Joko Widodo saat memberikan 
pidato kenegaraannya usai pelantikan 
Presiden dan Wakil Presiden RI pada 
Sidang Paripurna MPR RI Minggu, 20 
Oktober 2019.

Penyederhanaan birokrasi 
tersebut merupakan salah satu 
agenda besar dari reformasi birokrasi 
yang tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional 2020 – 2024. Pada 
dasarnya reformasi birokrasi tersebut 

MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG 
DINAMIS, LINCAH (AGILE), DAN 
PROFESIONAL 

merupakan kelanjutan dari tahun 
2015 – 2019 yang menyasar delapan 
area perubahan, yaitu pertama mental 
aparatur dan manajemen perubahan; 
kedua, pengawasan; ketiga, 
akuntabilitas; keempat, kelembagaan; 
kelima, tata laksana; keenam, sumber 
daya manusia aparatur sipil negara; 
ketujuh, peraturan perundang-
undangan; dan kedelapan, pelayanan 
publik.

Reformasi birokrasi yang 
diinginkan Joko Widodo adalah 
birokrasi yang memiliki kecepatan 
melayani dan memberi izin, birokrasi 
yang menghapus pola pikir linier, 
monoton dan terjebak di zona 
nyaman, dan birokrasi yang adaptif, 
produktif, inovatif dan kompetitif. Oleh 
karena itu, pada reformasi birokrasi 
pada tahun 2020 – 2024, tujuannya 
adalah mewujudkan birokrasi yang 
bersih dan akuntabel, birokrasi yang 
kapabel dan pelayanan publik yang 
prima.

Beberapa tujuan dalam 
mewujudkan birokrasi yang bersih 
dan akuntabel, yaitu, pertama, 
menguatnya integritas dan budaya 
anti korupsi; kedua, terciptanya 

Reformasi birokrasi 
yang diinginkan 
Joko Widodo 
adalah birokrasi 
yang memiliki 
kecepatan melayani 
dan memberi izin, 
birokrasi yang 
menghapus pola 
pikir linier, monoton 
dan terjebak di 
zona nyaman, dan 
birokrasi yang 
adaptif, produktif, 
inovatif dan 
kompetitif.
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pengawasan yang independen, 
profesional, dan sinergis; ketiga, 
terselenggaranya birokrasi yang 
netral dan imparsial; keempat, 
menguatnya manajemen kinerja 
dalam sistem pemerintahan yang 
efektif, efisien, dan akuntabel; kelima, 
meningkatnya fairness, transparansi, 
profesionalisme, dan nondiskriminatif 
dalam sistem pemerintahan; dan 
keenam, terwujudnya sistem hukum 
yang harmonis dan kondusif dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 

Sementara, tujuan yang diinginkan 
dengan mewujudkan birokrasi yang 
kapabel, yakni, pertama, tertatanya 
kelembagaan instansi pemerintah 
yang berbasis kinerja dan prinsip 
efisiensi; kedua, terciptanya bisnis 
proses yang sederhana, mudah, dan 
berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi; ketiga, meningkatnya 
profesionalisme ASN berbasis sistem 
merit; dan keempat, meningkatnya 
kepemimpinan transformatif untuk 
memperbaiki kinerja birokrasi. 
Sedangkan tujuan dari pelayanan 
publik yang prima, diharapkan 
dapat meningkatnya penciptaan 
inovasi dalam pelayanan publik dan 
menguatnya pelayanan publik yang 
responsif serta berdaya saing.

Menindaklanjuti hal tersebut, 
pemerintah melalui Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN 
RB) sebagai leading sector dalam 
pelaksanaan reformasi birokrasi secara 
nasional, telah melakukan berbagai 
sosialisasi kepada kementerian/
lembaga dan instansi pemerintah 
lainnya. Namun yang menjadi “PR 
Besar” saat ini bagi Kemen PAN RB 
adalah melakukan penyederhanaan 
birokrasi sesuai mandat yang 
disampaikan oleh Joko Widodo dalam 
pidatonya usai pelantikan dirinya. Joko 
Widodo menyebut jabatan struktural 
akan disederhanakan menjadi dua 
level. Hal ini dilakukan semata-mata 
untuk mewujudkan birokrasi yang 
dinamis, lincah (agile), dan profesional 
dalam upaya meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi untuk mendukung kinerja 
pemerintah yang melayani.

Penyederhanaan Birokrasi

Pada akhir tahun 2019, Menteri 

oleh kebijakan penyederhanaan 
birokrasi dan sosialisasi kepada 
seluruh pegawai terkait dengan 
kebijakan penyederhanaan birokrasi 
sehingga dapat menyesuaikan diri 
dengan struktur yang dinamis, agile 
dan profesional dalam meningkatkan 
kinerja organisasi dan pelayanan 
publik. Dan hasil identifikasi dan 
pemetaan jabatan yang dilakukan 
telah diserahkan ke Kemen PAN RB 
pada akhir tahun 2019 lalu.

PAN RB, Tjahjo Kumolo telah 
melakukan diskusi bersama  Kepala 
BKN Bima Haria Wibisana, Ketua 
Komisi Aparatur Sipil Negara Agus 
Pramusinto, Kepala LAN Adi Suryanto 
dan Guru Besar Fakultas Ilmu 
Administrasi UI Prof. Eko Prasodjo 
sebagai salah satu tim reformasi 
birokrasi nasional.

Selain itu, juga telah dikeluarkan 
Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 
384, 390, dan 391 Tahun 2019 
tertanggal 13 November 2019, yang 
ditujukan kepada Menteri Kabinet 
Indonesia Maju, Gubernur, serta para 
Walikota dan Bupati tentang Langkah 
Strategis dan Konkret Penyederhanaan 
Birokrasi. Dalam surat edaran 
tersebut tertuang sembilan langkah 
strategis yang harus dilakukan untuk 
penyederhanaan birokrasi. 

Berdasarkan sembilan langkah 
strategis tersebut, kementerian/
lembaga, pemerintah provinsi, 
dan kabupaten/kota sudah 
mengidentifikasi unit kerja eselon III, 
IV dan V yang dapat disederhanakan 
dan dialihkan jabatan strukturalnya 
sesuai peta jabatan di lingkungan 
instansinya masing-masing. Setelah 
itu, juga telah dilakukan pemetaan 
jabatan dan pejabat struktural 
eselon III, IV dan V yang terdampak 
penyederhanaan birokrasi dan 
sekaligus mengidentifikasi kesetaraaan 
jabatan-jabatan tersebut dengan 
jabatan fungsional yang akan diduduki 
dan memetakan jabatan fungsional 
yang dapat dan dibutuhkan untuk 
menampung peralihan pejabat 
struktural eselon III, IV dan V yang 
terdampak dari penyederhanaan 
birokrasi. 

Kementerian/lembaga, 
pemerintah 

provinsi, 

dan 
kabupaten/kota, juga 

melakukan penyelarasan 
kebutuhan anggaran terkait 
dengan penghasilan pada 
jabatan yang terdampak 
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Sementara proses jabatan 
struktural eselon III, IV dan V 
ke jabatan fungsional dilakukan 
berdasarkan hasil pemetaan 
yang diharapkan didasari oleh 
profesionalitas, bebas KKN, 
terhindar konflik kepentingan 
dengan tetap menerapkan prinsip 
kehati-hatian, sejalan dengan tata 
kelola pemerintahan yang baik 
dan berpedoman pada ketentuan 
peraturan dan perundang-undangan. 
Sedangkan tata cara pengalihan 
jabatan Struktural Eselon III, IV, dan V 
menjadi jabatan fungsional diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Menteri PANRB 
melalui pengangkatan inpassing/
penyesuaian kedalam jabatan 
fungsional secara khusus.

Namun menurut Tjahjo Kumolo, 
tidak semua jabatan eselon III, IV, 
dan V dapat serta merta dialihkan 
ke jabatan fungsional. Pengecualian 
penyederhanaan birokrasi tersebut 
jika memenuhi salah satu dari tiga 
kriteria, yaitu, pertama, memiliki 
tugas dan fungsi sebagai Kepala 
Satuan Kerja dengan kewenangan dan 
tanggung jawab dalam penggunaan 
anggaran atau pengguna barang/
jasa; kedua, memiliki tugas dan 
fungsi yang berkaitan dengan 
kewenangan/otoritas, legalisasi, 
pengesahan, persetujuan dokumen, 
atau kewenangan kewilayahan; dan 
ketiga, untuk kriteria dan syarat lain 
yang bersifat khusus berdasarkan 
usulan masing-masing kementerian/
lembaga-- pemerintah provinsi, dan 
kabupaten/kota, kepada Menteri 
PANRB sebagai bahan pertimbangan 
penetapan jabatan yang diperlukan 
kedudukannya sebagai pejabat 
struktural eselon III, IV, dan V.

Kemen PAN RB, melalui 
Deputi bidang SDM Aparatur 
Kementerian PAN RB, Setiawan 

Wangsaatmaja menyatakan bahwa 
formulasi kebijakan, pemetaan 
jabatan di instansi pemerintah, serta 
implementasi pengangkatan jabatan 
fungsional ditargetkan selesai pada 
Juni 2020. Kemudian, pertengahan 
tahun 2020 hingga Desember 2020 
akan dilakukan pengangkatan jabatan 
fungsional di kementerian/lembaga, 
serta pemetaan dan pengangkatan 
pejabat fungsional di daerah. Dan 
setelah tahun 2020, akan dilakukan 
monitoring.

Menurut setiawan, tindak lanjut 
dari penyederhanaan birokrasi 
adalah penataan organisasi dan 
pola kerja yang baru. Tentunya nanti 
akan berpengaruh pula dengan 
penataan formasi dan peta jabatan 
yang terkait dengan pola karir. Selain 
itu, pengalihan jabatan ini juga 
dibarengi dengan pola pengembangan 
kompetensi serta manajemen kinerja.

Struktur birokrasi di instansi 
pemerintah berpengaruh pada 
Global Competitiveness Index, yang 
menempatkan Indonesia di posisi 50. 
Salah satu indikator indeks tersebut 
adalah human capital dan innovation 
ecosystem. Dari sisi human capital, 
sebenarnya Indonesia masih saling 
kejar dengan Vietnam dan Thailand. 
“Inilah yang kita khawatir kalau 
birokrasi tidak disederhanakan, kita 
bisa terkejar oleh Vietnam,” ucap 
Setiawan.

Dinamis, Agile dan Profesional

Kembali merujuk pada tujuan 
akhir dari penyederhanaan birokrasi 
yang diharapkan terciptanya birokrasi 
yang dinamis, agile dan profesional 
dalam mendukung kinerja pemerintah, 
upaya yang dilakukan tidak hanya 
menyederhanakan struktural menjadi 
hanya dua level eselon, namun juga 
perlu merubah pola pikir dan budaya 

kerja para birokrat yang berdasarkan 
data dari BKN, Juni 2019 sejumlah 
4.286.918 orang, dimana sekitar 
77,40% berasal dari instansi daerah.

Tentunya bukan pekerjaan 
mudah dengan waktu singkat dapat 
merubah pola pikir dan budaya 
kerja yang selama ini dianggap oleh 
sebagian kalangan “bertele-tele”. 
Tetapi untuk mengarah ke perubahan 
pola pikir dan budaya kerja yang 
lebih dinamis, agile dan profesional, 
butuh adanya kemauan dan gebrakan 
dari pemerintah, yang diawali 
oleh Presiden Joko Widodo untuk 
menyederhanakan birokrasi.

Kemen PAN RB sendiri, segera 
menindaklanjuti keinginan Joko 
Widodo dengan mengeluarkan Surat 
Edaran tentang Langkah Strategis dan 
Konkret Penyederhanaan Birokrasi. 
Dibawah koordinasi Kemen PAN RB, 
kementerian/lembaga, pemerintah 
provinsi, dan kabupaten/kota telah 
melakukan langkah strategis untuk 
penyederhanaan birokrasi di masing-
masing institusinya hingga Juni 2020 
ini.

Dengan dilakukannya 
penyederhanaan birokrasi ini harus 
dibarengi dengan perubahan pola 
pikir dan budaya kerja yang menuntut 
kedinamisan, kelincahan dan 
keprofesionalitasan dalam sebuah 
struktur organisasi yang lebih ramping. 
Karena ini sesuai dengan tujuan 
reformasi birokrasi 2020-2024 yakni 
mewujudkan birokrasi yang bersih dan 
akuntabel, birokrasi yang kapabel dan 
pelayanan publik yang prima.

Jika dilihat dari perspektif 
ketahanan nasional, penyederhanaan 
birokrasi ini merupakan salah satu 
upaya pemerintah pada aspek 
demografi dan sosial budaya dengan  
memaksimalkan sumber daya 
manusia dalam hal ini aparatur negara 
untuk dapat mengikuti perubahan 
dan merespons dinamika lingkungan 
strategis dengan menyederhanakan 
birokrasi sekaligus merubah pola 
pikir dan budaya kerja yang dinamis, 
agile, dan profesional sehingga dapat 
mewujudkan birokrasi yang “melayani 
dengan prima” bukannya “bertele-
tele” yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kinerja pemerintah guna 
mendukung ketahanan nasional yang 
tangguh.
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SEPUTAR KITA

L
emhannas RI memandang 
perlu untuk melakukan 
kajian tentang posisi 
haluan negara dalam 
sistem presidensial 
guna keberlanjutan 
pembangunan nasional,” 

ujar Tenaga Ahli Pengkaji Bidang 
Strategi Lemhannas RI Marsma TNI Dr. 
Agus Purwo W., S.E., M.M., M.A. 

Hal tersebut disampaikan dalam 
paparan tim penyusun pada Focus 
Group Discussion (FGD) “Menentukan 
Posisi Haluan Negara dalam Sistem 
Presidensial guna Keberlanjutan 
Pembangunan Nasional” pada Senin 
(20/1) di Ruang Gatot Kaca, Gedung 
Astagatra Lt. 3, Lemhannas RI.

Agus Purwo menjelaskan bahwa 
adanya amandemen UUD 1945 yang 
mengubah TAP MPR, membuat 
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
tidak berlaku lagi dan diganti dengan 
Undang - Undang No. 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN). 

Menurut Agus Purwo, sebagian 
kalangan memandang perlunya ada 
haluan negara dengan beberapa 
alasan, di antaranya adalah dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan 

yang berkelanjutan, perlu untuk 
mengontrol capaian, dan perlu 
untuk rencana pembangunan 
nasional yang menyeluruh. Namun, 
pada lain pihak juga ada anggapan 
perencanaan pembangunan cukup 
diatur dengan SPPN dan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang/
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJPN/RPJMN) 
serta pendapat bahwa GBHN hanya 
untuk pertahankan kekuasaan.

Pada kesempatan tersebut, 
Ketua MPR RI Ir. Bambang Soesatyo, 
S.E., M.B.A. yang hadir sebagai salah 
satu narasumber, menyampaikan 
bahwa baik MPR periode 2009-2014 
maupun MPR periode 2014-2019 
telah melakukan serangkaian diskusi 
dengan berbagai kalangan, termasuk 
di dalamnya tokoh masyarakat, pakar, 
dan akademisi. 

Dalam diskusi tersebut, 
Bambang Soesatyo mengatakan 
bahwa kalangan yang terlibat pada 
umumnya sependapat bahwa haluan 
negara diperlukan dalam pelaksanaan 
pembangunan untuk menjaga 
pembangunan yang berkelanjutan, 
serta integrasi sistem perencanaan 
pembangunan nasional dan daerah 

Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI 2019-2024

Foto.
humas-lhn

Haluan negara 
diperlukan dalam 
pelaksanaan 
pembangunan untuk 
menjaga pembangunan 
yang berkelanjutan, 
serta integrasi 
sistem perencanaan 
pembangunan nasional 
dan daerah dalam 
rangka mencapai cita-
cita bernegara
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dalam rangka mencapai cita-cita 
bernegara. “Perdebatan barulah 
muncul ketika pembahasan mulai 
memasuki bentuk hukum apa yang 
paling tepat,” jelas Bambang Soesatyo.

“Dalam menyikapi polemik 
menghadirkan kembali GBHN, 
posisi MPR periode 2019-2024 akan 
melakukan kajian yang lebih cermat 
dan mendalam terhadap substansi 
dan bentuk hukum Pokok-Pokok 
Haluan Negara,” lanjut Bambang 
Soesatyo. 

Menurut Bambang Soesatyo, 
kehadiran Pokok-Pokok Haluan 
Negara tidak akan mengurangi ruang 
kreativitas bagi Presiden untuk 
menerjemahkan program-program 
pembangunan. Bahkan Pokok-Pokok 
Haluan Negara akan menjadi payung 
yang bersifat politis bagi penyusunan 
haluan pembangunan yang bersifat 
teknokratis, sehingga kehadiran 
Pokok-Pokok Haluan Negara tidak 
akan bertentangan dengan sistem 
presidensial yang telah disepakati 
bersama.

Sementara, Deputi Bidang 
Ekonomi Bappenas RI Ir. Bambang 
Prijambodo, M.A. yang turut hadir 
dalam FGD tersebut menyampaikan 
bahwa dibalik tingginya harapan 
tentang perlunya GBHN, ada 
kekhawatiran terhadap bentuknya 
yang mungkin tidak sejalan dengan 
demokrasi. “Jika GBHN bagus tapi 
tidak didukung dengan institusi dan 
kepemimpinan yang kuat, hanya akan 
menjadi hiasan di atas kertas saja,” 
tambahnya.

Menurut Bambang Prijambodo, 
permasalahannya bukanlah pada 
haluan negara, tetapi ada di RPJP. 
Ia mengatakan bahwa saat ini 
struktur ekonomi kurang begitu baik 
karena situasi global yang bergerak 
cepat. Pada era Presiden Soeharto 
GBHN menjadi payung Rencana 
Pembangunan Lima Tahun (Repelita). 
Kemudian ke depannya kemungkinan 
GBHN akan terpisah dari RPJP dan 
RPJMN karena tidak dikendalikan satu 
tangan.

melaksanakan penyelenggaraan 
negara sesuai tujuan, yaitu melakukan 
langkah-langkah penyelamatan, 
pemulihan, pemantapan dan 
pengembangan pembangunan menuju 
masyarakat adil dan makmur.

Sedangkan Guru Besar Hukum 
Tata Negara Universitas Indonesia 
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 
menyampaikan perbedaan antara 
GBHN dan SPPN. Perbedaan pertama 
adalah GBHN bersifat top to down, 
sedangkan SPPN lebih bersifat 
partisipatif. Selanjutnya GBHN disusun 
oleh Dewan Pertahanan Keamanan 
Nasional yakni suatu lembaga yang 
dipimpin oleh Presiden Soeharto, 
sedangkan SPPN disusun bersama-
sama secara berjenjang dari bawah 
ke atas. Kemudian pada GBHN, MPR 
hanya semacam lembaga stempel dan 
MPR periode sebelumnya tidak bisa 
mengikat MPR periode selanjutnya. 
Sedangkan pada SPPN berdasarkan 
UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
RPJPN mengatur bahwa pemerintah 
periode sebelumnya bisa mengikat 
pemerintah periode selanjutnya.

Satya Arinanto sendiri 
menegaskan bahwa sebenarnya SPPN 
merupakan lanjutan cita-cita GBHN. 
Perbedaan antara SPPN dan GBHN 
hanya pada perbedaan dokumen 

saja dan yang terpenting 
adalah Presiden tidak 

dikonstruksikan di 
bawah MPR. “Kalau 
GBHN diterapkan lagi 
harus diperjelas dan 

jangan dibolak-
balik, harus ada 
definisi yang jelas,” 

pungkasnya.

Sedangkan Pakar Hukum Tata 
Negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H., 
LL.M. malah mempertanyakan seperti 
apa  produk hukum GBHN tersebut. 
Menurutnya, jika produk hukumnya 
adalah Undang-Undang maka tidak 
menjadi perdebatan, karena meski 
diajukan MPR, tetap MPR tidak bisa 
memaksa Presiden dan DPR. Namun, 
jika bentuknya adalah TAP MPR 
maka hierarkinya di atas UU dan di 
bawah UUD. Kemudian Refly Harun 
kembali mempertanyakan bagaimana 
mengulasnya. Oleh karena itu, 
Mahkamah Konstitusi yang mampu 
menjaga konstitusi dan memiliki 
yuridiksi jika produk hukumnya 
berbentuk TAP MPR.

Pada kesempatan yang berbeda, 
Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Mar 
(Purn) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si. 
mengatakan bahwa haluan negara 
baiknya tertuang dalam GBHN dan 
RPJPN/RPJMN berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
“Haluan negara tidak membatasi 
kewenangan,” lanjut Nono Sampono. 

Sementara Anggota Komisi II DPR 
RI Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., 
M.H., menyampaikan bahwa pada 
prinsipnya, substansi di dalam pokok-
pokok haluan negara hanya memuat 
kebijakan strategis yang akan menjadi 
rujukan bagi penyusunan haluan 
pembangunan oleh pemerintah.

Sistem perencanaan 
pembangunan nasional 
dengan model GBHN 
tersebut, lanjut Junimart, 
akan memuat arah kebijakan 
penyelenggaraan negara 
untuk menjadi 
pedoman bagi 
penyelenggara 
negara, lembaga 
tinggi negara, serta 
seluruh rakyat 
Indonesia 
dalam 
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S
etelah mengadakan 

Program Pendidikan 

Reguler Angkatan 

(PPRA) 59 pada 

tahun 2019, tahun 

ini Lemhannas RI 

mengadakan PPRA 60. 

PPRA 60 akan dilaksanakan selama 7 

bulan yang dibuka pada Selasa (21/1) 

dan direncanakan ditutup pada Selasa 

(25/8).

Deputi Bidang Pendidikan 

Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen 

TNI Karsiyanto, S.E. dalam laporannya 

kepada Gubernur Lemhannas RI 

Agus Widjojo menyampaikan bahwa 

pendidikan akan dilaksanakan melalui 

2 tahap yaitu tahap 1 selama 1,5 bulan 

yang akan diisi dengan orientasi, 

outbound, dan pembelajaran jarak 

jauh, kemudian dilanjutkan tahap 2 

selama 5,5 bulan yakni pembelajaran 

di Lemhannas RI.

Sebanyak 100 orang peserta 

berasal dari berbagai latar belakang 

yang terdiri dari Kementerian/

Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (LPNK) sebanyak 14 

orang, Partai Politik sebanyak 1 

orang, Kamar Dagang dan Industri 

(Kadin) sebanyak 2 orang, Organisasi 

Masyarakat sebanyak 8 orang, TNI 

sebanyak 40 orang, Polri sebanyak 20 

orang, dan peserta berasal dari negara 

sahabat yakni Australia, Bangladesh, 

India, Fiji, Kamboja, Malaysia, Nigeria, 

Pakistan, Sri Lanka sebanyak 9 orang.

“Tingkat komitmen para peserta 

PPRA 60 selaku kader-kader pimpinan 

tingkat nasional, akan memberi 

pengaruh besar dalam menentukan 

keberhasilan para peserta memahami 

inti sari pendidikan di Lemhannas 

RI,” ujar Agus Widjojo dalam 

sambutannya. Agus menyampaikan 

harapannya agar kehadiran para 

peserta dalam program pendidikan 

ini dapat memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kualitas kepemimpinan 

masing-masing dengan menjalankan 

PPRA 60 Dibuka Secara Resmi 
oleh Gubernur Lemhannas RI

Tingkat komitmen para 
peserta PPRA 60 selaku 
kader-kader pimpinan 
tingkat nasional, akan 
memberi pengaruh besar 
dalam menentukan 
keberhasilan para peserta 
memahami inti sari 
pendidikan di Lemhannas 
RI.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI
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peran sebagai peserta pendidikan 

yang bertanggung jawab dan bukan 

semata-mata hanya mengejar 

formalitas pendidikan di Lemhannas RI.

Dalam kesempatan ini Agus juga 

menyampaikan bahwa para peserta 

harus memiliki tekad untuk melakukan 

revolusi mental transformasi sikap 

dan perilaku yang mencerminkan 

sosok kader pimpinan tingkat nasional 

dengan kualitas karakter kebangsaan 

yang kuat. Revolusi mental dalam 

pembentukan karakter kepemimpinan 

yang kuat tidak hanya melalui 

pengajaran sifat-sifat kepemimpinan 

dan mental yang baik, tapi juga 

dengan menunjukkan bukti nyata 

para peserta mengikuti dan mematuhi 

semua ketentuan dan peraturan yang 

dipersyaratkan oleh lembaga untuk 

memenuhi persyaratan kelulusan para 

peserta.

Menurut Agus, kesadaran untuk 

mematuhi segala ketentuan dengan 

kesadaran, akan membentuk karakter 

kepribadian yang menjadi sumbangan 

perseorangan peserta bagi proses 

revolusi mental secara nasional. 

“Secara singkat dapat dikatakan 

bahwa revolusi mental kepemimpinan 

adalah mengubah sikap dari sikap 

tertutup menjadi terbuka dan dari 

fokus ego menjadi fokus ekonomi atau 

lingkungan sekitar,” sambung Agus.

Program pendidikan di 

Lemhannas RI berfungsi untuk 

mempertajam dan meningkatkan 

kapasitas dan efektivitas 

kepemimpinan para peserta. 

Kepemimpinan yang dimaksud 

adalah pada tingkat strategis melalui 

kompetensi memformulasikan 

kebijakan nasional terkait, yang 

diperlukan secara fungsional melalui 

pembulatan pemantapan nilai-

nilai kebangsaan. Lebih lanjut Agus 

menjelaskan bahwa pendidikan ini 

memberi penyegaran dan investasi 

untuk memperkaya kapasitas saat 

nanti berkarya kembali setelah lulus 

pendidikan Lemhannas RI. “Dengan 

demikian penting bagi para peserta 

untuk memanfaatkan kesempatan 

belajar ini bagi kepentingan para 

peserta dengan sebaik-baiknya,” ujar 

Agus.

Agus juga menegaskan agar 

setiap peserta menjunjung tinggi etika 

profesionalitas dan kejujuran yang 

merupakan prasyarat utama karakter 

individu sebagai kader pimpinan 

tingkat nasional. Selain hal tersebut, 

Agus juga menyampaikan bahwa 

etika, moral, dan kejujuran harus 

menjadi pijakan utama para peserta 

dalam berinteraksi di antara sesama 

peserta maupun interaksi dengan 

bukan peserta.

Upacara Pembukaan PPRA 60 

juga dihadiri oleh Jenderal TNI (Purn) 

Agum Gumelar, Prof. Dr. Drs. Ermaya 

Suradinata, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. 

Budi Susilo Soepandji, D.E.A, Wakil 

Kepala Staf Angkatan Darat Letjen 

TNI Tatang Sulaiman mewakili Kepala 

Staf Angkatan Darat, Asisten Personel 

Kepala Staf Angkatan Laut Laksda TNI 

I Nyoman Mandra mewakili Kepala 

Staf Angkatan Laut, Asisten Personel 

Kepala Staf Angkatan Udara Marsma 

TNI I Nyoman Trisantosa, S.I.P., M.Tr.

(Han) mewakili Kepala Staf Angkatan 

Udara, Wakil Kepala Badan Intelijen 

Strategis Mayjen TNI Handy Geniardi 

mewakili Kepala Badan Intelijen 

Strategis.
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A
BUJAPI yang 
merupakan salah 
satu sebuah wadah 
berkumpulnya para 
pelaku usaha jasa 
keamanan Indonesia 
yang senantiasa 

diharapkan mampu menampilkan 
aktivitas yang dapat menampung 
aspirasi dan kepentingan para 
anggotanya.

Mengingat tugas para anggota 
ABUJAPI dalam mengelola sumber 
daya manusia yang bertugas pada 
bidang keamanan dan ketertiban di 
lingkungan kerja yang meliputi aspek 
pengamanan fisik, pengamanan 
personel, pengamanan informasi, dan 
pengamanan teknis lainnya, perlu 
memahami wawasan dan nilai-nilai 
kebangsaan.

Hal tersebut sesuai dengan 
apa yang dikatakan oleh Gubernur 
Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus 
Widjojo dalam sambutannya pada 
Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan Bagi ABUJAPI yang 
mengangkat tema “Implementasi 
Nilai-Nilai Kebangsaan yang 
Bersumber dari 4 Konsensus Dasar 

Bangsa guna Meningkatkan Kualitas 
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, 
dan Bernegara” pada Senin (27/1) di 
Lemhannas RI.

“Pemahaman terhadap wawasan 
kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan 
sangat diperlukan, agar dapat menjadi 
penuntun dalam kehidupan sehari-
hari di lingkungan tempat bekerja,” 
kata Agus.

Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan tersebut, diikuti sebanyak 
88 peserta yang berasal dari berbagai 
daerah, yakni Jawa Timur sebanyak 23 
orang, Jawa Barat sebanyak 12 orang, 
Sumatera Selatan sebanyak 6 orang, 
Kalimantan Timur sebanyak 3 orang, 
Jawa Tengah sebanyak 3 orang, DKI 
Jakarta sebanyak 25 orang, dan Jambi 
sebanyak 2 orang.

Dalam proses pembelajarannya 
menggunakan metode ceramah dan 
tanya jawab, diskusi kelompok dan 
antarkelompok, pembinaan peserta, 
dan outbound. Sedangkan Materi 
yang diberikan meliputi nilai-nilai 
kebangsaan yang bersumber dari 
empat konsensus dasar bangsa, 
wawasan nusantara, ketahanan 
nasional, kepemimpinan nasional, dan 

Lemhannas RI bersama 
Asosiasi Badan Usaha 
Jasa Pengamanan 
Indonesia (ABUJAPI) 
menyelenggarakan 
Pemantapan Nilai-
Nilai Kebangsaan bagi 
Anggota ABUJAPI 
Angkatan I selama tujuh 
hari di Ruang Pancasila, 
Gedung Trigatra Lt. 3, 
Lemhannas RI.

Foto.
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kewaspadaan nasional.

Bagi Agus, dengan tugas pokok 
dan fungsi yang diemban ABUJAPI, 
sangatlah penting sebagai garda 
terdepan dalam menjaga keamanan 
dan kenyamanan orang bekerja, 
menjaga eksistensi pertumbuhan 
ekonomi, serta menjaga iklim investasi 
di Indonesia. 

“Dengan bekal wawasan 
kebangsaan dan nilai-nilai 
kebangsaan, diharapkan ABUJAPI 
mampu mengedepankan kepentingan 
bangsa dan negara di atas kepentingan 
pribadi maupun kelompok,” harap 
Agus. 

Agus menilai keputusan ABUJAPI 
sangat tepat untuk melakukan 
pemantapan nilai-nilai kebangsaan, 
karena hal tersebut merupakan wujud 
kepedulian dan tanggung jawab 
ABUJAPI terhadap nasib bangsa. Selain 
itu, Agus juga menegaskan bahwa 
nilai-nilai kebangsaan harus dipahami 

dan dihayati oleh para Peserta Taplai 
sebagai bentuk tanggung jawab moral 
terhadap masyarakat, bangsa, dan 
negara Indonesia. 

“Setelah selesai mengikuti 
kegiatan pemantapan nilai-nilai 
kebangsaan ini, saudara dapat 
mengaplikasikan dengan baik dengan 
cara berpikir yang komprehensif, 
integral, dan holistik berdasarkan nilai-
nilai kebangsaan,” harap Agus. 

Selain itu, Agus juga 
menginginkan agar anggota ABUJAPI 
yang ikut pemantapan nilai-nilai 
kebangsaan, dapat berperan aktif 
dalam menyelesaikan masalah bangsa 
secara profesional dan proporsional, 
serta membangun komitmen yang 
kuat bagi terciptanya situasi keamanan 
dan ketertiban yang kondusif di 
lingkungan tempat tempat bekerja 
masing-masing.

Hasil yang ingin dicapai dari 
pemantapan nilai-nilai kebangsaan 

tersebut adalah peserta dapat 
memahami nilai-nilai kebangsaan yang 
berdasarkan empat konsensus dasar 
bangsa, konsepsi wawasan nusantara, 
ketahanan nasional, kepemimpinan 
nasional, dan kewaspadaan nasional.

Selain itu, hasil yang ingin 
di capai lainnya adalah dapat 
terwujudnya anggota ABUJAPI yang 
bermoral, beretika, berkarakter 
serta berwawasan kebangsaan di 
dalam mengelola dan meningkatkan 
kompetensi petugas satuan 
pengamanan di dalam mewujudkan 
situasi di lingkungan kerja, mampu 
memberikan saran kepada pemerintah 
secara baik dan benar khususnya 
dalam menjalin ketentraman 
dan ketertiban masyarakat, dan 
peningkatan ekonomi dalam kaitan 
meningkatkan prestasi Indonesia, 
serta dapat menjadi agen perubahan 
untuk mengimplementasikan sekaligus 
menyebarkan nilai-nilai kebangsaan.
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E
konomi global sekarang 
penuh dengan 
ketidakpastian,” kata 
Luhut membuka 
paparannya mengenai 
“Transformasi Ekonomi 
Indonesia”. Menurut 

Luhut hal tersebut semakin 
diperparah dengan mewabahnya 
Virus Corona. Luhut menjelaskan 
waktu mewabahnya SARS pada 
tahun 2002 - 2003, ekonomi 
Tiongkok hanya berpengaruh 4% 
pada ekonomi global. Namun, kini 
ekonomi Tiongkok berpengaruh 
hampir 18% terhadap ekonomi 
global.

Corona Virus juga berdampak 
terhadap Indonesia yakni penurunan 
devisa parawisata, penurunan devisa 
ekspor komoditas, dan penurunan 
devisa ekspor bahan makanan/
retail. Luhut menjelaskan bahwa 
penurunan konsumsi dan aktivitas 
produksi dapat berdampak terhadap 
ekspor komoditas. 

“Kita beruntung sudah 
mulai hilirisasi, jadi sudah mulai 

mentransfer ekonomi kita dari 
commodity base menjadi value 
added base,” ucap Luhut. Menurut 
Luhut, value added base akan 
memberikan nilai tambah yang 
besar.

Kemudian Luhut juga 
menjelaskan bagaimana value added 
base membuat ekonomi relatif 
lebih stabil daripada commodity 
base. Pertama, nilai ekspor sektor 
industri value added base memiliki 
ketahanan yang lebih tinggi 
terhadap fluktuasi ekonomi global 
dibandingkan commodity base atau 
bahan mentah. 

Berdasarkan data United Nations 
Comtrade mengenai pertumbuhan 
nilai ekspor global menunjukkan 
bahwa penurunan nilai ekspor 
industri value added base lebih 
rendah dibandingkan penurunan 
ekspor industri commodity base.

Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa pertumbuhan 
dan daya tahan ekonomi Indonesia 
akan jauh lebih tinggi jika berhasil 
meningkatkan nilai tambah dari 

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi, 
Jenderal TNI (Purn) 
Luhut Binsar Pandjaitan, 
memberikan paparan 
kepada Anggota Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) 
yang menjadi Peserta 
Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan (Taplai) pada 
Kamis (20/2), di Ruang 
Pancasila, Gedung Trigatra 
Lantai 3, Lemhannas RI.

Luhut Binsar Pandjaitan: 
Ekonomi Global 
Penuh Ketidakpastian

Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi

Foto.
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kekayaan bahan mentah yang 
dimiliki Indonesia. “Kini, Indonesia 
sekarang betul-betul menjadi salah 
satu negara yang sangat diamati, 
tetapi selama ini kita terlalu malu-
malu,” tutur Luhut.

Pemerintah, saat ini memiliki 
5 fokus area investasi, yakni 
hilirisasi mineral, pengembangan 
baterai lithium, transportasi, energi 
baru terbarukan, dan penurunan 
emisi karbon. Hilirisasi mineral 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
nilai tambah ekspor dan mengurangi 
ketergantungan terhadap 
harga komoditas. Sedangkan 
pengembangan baterai lithium 
adalah menggunakan raw mineral 
Indonesia yakni nikel dan kobalt 

sebagai dua bahan utama baterai EV.

Selain itu, pemerintah juga fokus 
dalam meningkatkan transportasi 
yakni meningkatkan konektivitas 
Indonesia dengan berbagai 
tantangan sebagai negara kepulauan. 
Kemudian memanfaatkan kondisi 
geografis Indonesia yang kaya akan 
sumber energi baru terbarukan 
seperti tenaga air sungai, tenaga 
surya, dan panas bumi. Terakhir 
menurunkan emisi karbon dengan 
transportasi berbasis listrik dan 
proyek Reducing Emission from 
Deforestation and forest Degradation 
(REDD+), yakni mekanisme global 
dalam Konvensi Perubahan Iklim 
yang dapat diikuti oleh Indonesia.

Luhut juga menjelaskan Rule of 
Thumb untuk investasi, yakni harus 

ramah lingkungan, mendidik tenaga 
kerja lokal, industri nilai tambah, 
dan melakukan transfer teknologi. 
Ramah lingkungan yang dimaksud 
adalah kepatuhan terhadap hukum 
mengenai lingkungan serta standar 
lingkungan regional dan global dan 
pembangunan harus dilakukan 
secara berkelanjutan. Kemudian, 
mendidik tenaga kerja lokal hingga 
dapat memegang peran kunci di 
masa depan. Kemudian Indonesia 
akan memprioritaskan investor 
yang mau turut membantu dalam 
memberikan nilai tambah bagi 
Indonesia dalam mengolah sumber 
daya mineral. Rule of Thumb terakhir 
untuk berinvestasi di Indonesia 
adalah melakukan transfer teknologi 
yakni memberikan bantuan 
pengembangan kapasitas untuk 
masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa pertumbuhan dan daya 
tahan ekonomi Indonesia 
akan jauh lebih 
tinggi jika berhasil 
meningkatkan 
nilai tambah dari 
kekayaan bahan 
mentah yang dimiliki 
Indonesia.
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penyelenggaraan pesta demokrasi 
politik. 

Pilkada secara langsung 
diperkirakan juga akan menyerap 
energi politik masyarakat daerah, 
termasuk kelompok-kelompok 
kepentingan (interest groups) dan 
kelompok-kelompok politik (political 
groups) di daerah. Kontestasi politik 
tersebut akan semakin memanas bila 
fragmentasi kepentingan yang ada, 
tampil “habis-habisan”. 

Mencermati suasana politik 
Indonesia menjelang dan selama 
Pilkada yang akan berlangsung, perlu 
adanya tindakan berupa kewaspadaan 
terhadap Ancaman Tantangan 
Hambatan dan Gangguan (ATHG) pada 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara agar tidak terjadi konflik 
atau instabilitas nasional.

“Kita berharap kasus-kasus 
konflik sosial yang terjadi tersebut 
tidak mempengaruhi pelaksanaan 
pilkada atau memicu terjadinya 
konflik sosial yang disebabkan dari 
pelaksanaan sebelumnya,” ujar 
Direktur Politik Badan Intelejen dan 
Keamanan (Intelkam) Polri, Brigadir 

Yang Dilarang Justru 
Berkembang Dengan Masif

Deputi Bidang Pengkajian 
Strategis Lemhannas RI 
Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, 
M.P. membuka Focus 
Group Discussion (FGD) 
Direktorat Pengkajian 
Sosial Budaya pada Kamis 
(20/2) di Ruang Gatot Kaca, 
Gedung Astagatra Lantai 3, 
Lemhannas RI.

L
emhannas RI memandang 
perlu untuk melakukan 
kajian jangka panjang 
tentang Antisipasi Konflik 
Sosial Sebagai Dampak 
Pilkada Serentak Guna 
Membangun Pemahaman 

Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Rangka 
Menjaga Keutuhan NKRI,” kata Reni 
Mayerni saat membuka FGD.

Tema tersebut diangkat 
mengingat pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) serentak 
gelombang ke-4, akan berlangsung 
pada 23 September 2020. Pilkada 
serentak 2020 bukanlah hal yang 
mudah karena meliputi di wilayah 9 
provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. 

Menurut Reni Mayerni, 
penyelenggaraan tersebut perlu 
persiapan yang matang ditiap tingkat 
penyelenggara, yakni KPU tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota dan 
didukung penuh oleh Pemerintah 
Daerah serta pihak terkait yang 
bekerja sama untuk mensukseskan 
Pilkada tersebut. Belajar dari Pilkada 
tahun sebelumnya, potensi konflik 
sosial nyaris selalu membayangi setiap 

Foto.
humas-lhn
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Jenderal Polisi Drs. Antony M.T. 
Siahaan M.H. setelah memberikan 
data kasus konflik sosial pada pilkada 
dan pemilu sebelumnya.

Kemudian Antony menjelaskan 
beberapa faktor penyebab terjadinya 
konflik sosial dalam pilkada serentak 
2020, yakni kurangnya sosialisasi 
peraturan perundang-undangan 
terkait pilkada, adanya ulah pejabat 
petahana yang kembali mencalonkan 
diri, kesalahan penyelenggara dalam 
menghitung maupun merekap hasil 
pungut suara, money politics, black 
campaign, oknum KPU dan/atau 
Bawaslu yang berpihak pada calon 
kepala daerah, netralitas/keterlibatan 
ASN/TNI/Polri dalam pelaksanaan 
pilkada, konflik internal parpol dan 
kandidat calon yang diusungnya, serta 
perkembangan teknologi informasi 
yang semakin canggih dan modern. 
“Tentunya kami dari pihak kepolisian 
melakukan upaya-upaya antisipasi,” 
jelas Antony. 

Kemudian Antony menjelaskan 
upaya-upaya antisipasi tersebut yang 
pertama adalah mendeteksi dini dan 
mengidentifikasi akar permasalahan 
kemudian melakukan pengenalan 
bakal calon yang maju dalam pilkada 
serentak 2020. Selanjutnya 
adalah pemetaan potensi 
kerawanan tahapan 
penyelenggaraan 
Pilkada 2020, yakni 
melakukan pemetaan 
di masing-masing 
daerah potensi 
kerawanannya. Upaya 
selanjutnya adalah 

membangun sinergitas dengan 
penyelenggara pemilu, pemda, 
TNI, dan tokoh-tokoh sehingga 
dapat dilakukan sinergitas dalam 
pengambilan kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama 
Ketua Bawaslu Abhan, S.H., M.H. 
menyatakan bahwa Pilkada serentak 
2020 merupakan pilkada terakhir 
sebelum semuanya serentak pada 
2024. Namun, pemilu dan pilkada 
masih diwarnai pelanggaran yang 
dapat memunculkan potensi 
kerawanan sehingga menjadi 
tantangan besar dalam proses 
demokrasi. 

Senada dengan Antony, Abhan 
menegaskan kembali beberapa 
potensi pelanggaran pilkada yang 
dihadapi seperti politik uang, politik 
identitas, kampanye hitam, netralitas 
ASN, kekerasan dan intimidasi, TPS 
rawan, serta menghina, menghasut, 
dan memfitnah suku, agama, ras, dan 
golongan tertentu. “Yang dilarang 
justru berkembang dengan masif,” 
jelas Abhan.

Strategi Bawaslu dalam 
menghadapi potensi pelanggaran 
tersebut dibagi menjadi 3 tahapan 
yakni pencegahan, penindakan, dan 

partisipatif. Saat ini upaya 
pencegahan dilakukan 

secara masif, tetapi jika 
upaya pencegahan tidak 
berhasil dan masih 
terdapat pelanggaran 
maka Bawaslu, melalui 
kewenangan yang 
dimiliki, akan melakukan 
penindakan baik secara 

administratif maupun secara pidana. 
Abhan juga menuturkan bahwa yang 
dimaksud pencegahan partisipatif 
adalah upaya yang melibatkan 
masyarakat.

“Bawaslu akan utamakan langkah  
pencegahan. Jika langkah pencegahan  
sudah dilakukan tapi pelanggaran 
tetap  muncul, maka Bawaslu akan 
lakukan langkah penindakan,” tegas 
Abhan.

Sementara, dari pandangan 
Sosiolog Universitas Indonesia 
Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc., 
bahwa hakekat pilkada adalah perlu 
membangun kepemimpinan daerah 
secara demokratis. Pilkada sendiri 
memiliki bius politik yang tinggi 
sehingga membutuhkan masyarakat 
yang cerdas, maka target budaya 
yang ingin dicapai adalah membentuk 
masyarakat yang cerdas. “Pemerintah 
harus mengutamakan pendidikan 
masyarakat,” kata Paulus.

Masyarakat cerdas, menurut 
Paulus, adalah masyarakat yang 
mengetahui hak dan kewajiban 
secara adil, baik terhadap pemerintah 
maupun sesama warga masyarakat, 
serta harus mampu menghindari 
konflik kekerasan dan mampu 
membedakan antara kampanye 
dengan provokasi. “Tidak ada jalan lain 
untuk mengatasi semua kerisauan dan 
kegalauan, letaknya yang paling kokoh 
adalah bagaimana masyarakat dididik,” 
tukas Paulus.

Bawaslu akan utamakan 

langkah pencegahan. 

Jika langkah pencegahan  

sudah dilakukan tapi 

pelanggaran tetap  

muncul, maka Bawaslu 

akan lakukan langkah 

penindakan,

Abhan, S.H., M.H.
Ketua Bawaslu
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S
elain Gubernur 
Lemhannas RI, pada 
Kursus Singkat yang 
berlangsung selama 
tiga hari tersebut, juga 
dihadiri beberapa 
narasumber lain yaitu, 

Kepala BNPT, Kepala Bareskrim Polri, 
Asisten Intelijen Panglima TNI, Ketua 
Dewan Analis Strategis BIN, dan Dirjen 
Politik dan Pemerintahan Umum 
Kemendagri. 

Kursus singkat yang diikuti 
Anggota Fraksi PKS DPR RI, Ketua-
ketua Fraksi PKS DPRD, dan Pimpinan 
DPRD Provinsi dan Kabupaten / 
Kota dari PKS seluruh Indonesia 
mengangkat tema “Mengokohkan 
Ketahanan Nasional Menjawab 
Tantangan Global”. 

Dalam kesempatannya, Agus 
mengatakan bahwa saat ini telah 
memasuki era globalisasi/post 
truth, “era globalisasi merupakan 
era dimana dunia ini sudah semakin 
mirip satu sama lain, dimana batas-
batas nasional semakin mudah, batas 
nasional yang dimaksud merupakan 
batas pengaruh dari luar yang 
mempengaruhi kita dalam mengambil 
sebuah keputusan,” jelas Agus. 

Menurut Agus, selain berdampak 
pada bidang ekonomi dan politik, 
globalisasi juga memberikan dampak 
dalam bidang informasi yang justru 
implikasinya dapat lebih luas. “Bahkan 
jika informasi tersebut dikemas 
dalam sebuah konsep operasional 
yang dapat dikatakan sebagai sebuah 
ideologi. Rumusan-rumusan ideologi 
tersebut akan mudah masuk jika kita 
tidak membangun daya tahan sesuai 
dengan kesepakatan kita yaitu empat 
konsensus dasar,” jelas Agus. 

Seiring globalisasi, kini 
berkembang revolusi industri 4.0 yang 
juga berpengaruh pada pemerintahan 
antara lain, polarisasi masyarakat 
berakibat menyusutnya efektifitas 
pemerintahan, kekuasaan dari aktor 
negara ke aktor non negara, lebih 
banyak tuntutan informasi publik, 
teknologi penyampaian pendapat 
yang lebih mudah sekaligus dapat 
menghindari pengawasan pemerintah, 

dan lembaga yang berwenang kalah 
cepat dengan dengan perkembangan 
situasi. 

Selain berpengaruh pada 
pemerintahan, revolusi industri 4.0 
juga mempengaruhi masyarakat yaitu 
munculnya proses individualisasi, 
memungkinkan komunikasi antar 
perseorangan lintas dunia, sosial, dan 
budaya, dan sumber berita sempit 
sehingga membentuk pendapat 
sempit dan terpolarisasi. 

Agus juga menyatakan bahwa 
di era post truth, kebenaran bisa 
tumbang oleh kebohongan, orang 
sudah tidak lagi mengukur benar atau 
salahnya suatu hal tetapi tentang apa 
yang dia sukai dan tidak sukai. Salah 
satu sebab meluasnya hoax, false 
news, fake news, dan hate speech 
adalah karena filter bubble. 

Bila kita menyukai suatu konten 
tertentu, dengan adanya Filter bubble, 
maka sistem dalam sosial media 
akan otomatis memberikan informasi 
lainnya yang sejenis dengan konten 
yang kita sukai sebelumnya, “Filter 
Bubble menyebabkan masyarakat 
terpecah dan terpolarisasi antara yang 
percaya dan tidak percaya, dan orang 
akan lebih mengejar apa yang dia 
inginkan bukan mencari kebenaran,” 
pungkasnya. 

Gubernur Lemhannas RI: 
Di Era Post Truth, Kebenaran 
Bisa Tumbang Oleh Kebohongan

Gubernur 
Lemhannas RI, 

Letjen TNI (Purn) 
Agus Widjojo 

menjadi salah satu 
narasumber dalam 

Bimbingan Teknis 
Kursus Singkat 

Ketahanan Nasional 
PKS 2020 pada 
Sabtu (22/2) di 

Ruang Puri Ratna, 
Hotel Grand Sahid 

Jaya, Jakarta.

Salah satu sebab meluasnya 
hoax, false news, fake 
news, dan hate speech 
adalah karena filter 
bubble.
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Foto.
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U
rusan keamanan 
merupakan urusan 
yang sangat penting 
dalam upaya untuk 
melindungi segenap 
Bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah 

Indonesia sesuai amanat Pembukaan 
UUD Tahun 1945. Hal tersebut, dibahas 
dalam Focus Group Disscussion 
(FGD) tentang Pengintegrasian Fungsi 
Keamanan dalam Satu Kebijakan 
Nasional pada Selasa, (25/2) di Ruang 
Gatot Kaca, Gedung Astagatra Lantai 3, 
Lemhannas RI. 

Saat ini urusan keamanan 

dilaksanakan oleh beberapa Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian (LPNK) 
seperti Polisi RI, BNN, BNPT, BSSN, 
dan Bakamla yang berkedudukan 
langsung dibawah presiden. Dengan 
kondisi tersebut, dikaitkan dengan 
banyaknya urusan pemerintahan 
yang harus ditangani secara langsung 
oleh presiden, maka dikhawatirkan 
penanganan urusan keamanan tidak 
dapat berjalan dengan efektif dan 
efisien. Selain itu, keamanan juga 
menjadi salah satu dari 6 urusan 
pemerintah yang sepenuhnya menjadi 
kewenangan pemerintah pusat. 
“Dalam hal ini, banyak kepala daerah 

yang berpendapat bahwa masalah 
keamanan bukan tanggung jawabnya 
tetapi tanggung jawab pemerintah 
pusat,” kata Deputi Pengkajian 
Strategis Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.

 Padahal kepala daerah 
merupakan jabatan yang memiliki 
otoritas politik di daerah yang 
dipilih secara langsung oleh 
rakyat melalui pemilihan umum, 
sehingga seharusnya kepala daerah 
bertanggung jawab atas keamanan di 
daerah yang dipimpin. Seluruh kondisi 
tersebut dikhawatirkan menyebabkan 
pengelolaan fungsi keamanan 
menjadi tidak efektif dan efisien yang 

Urusan Keamanan, 
Tanggung Jawab Pusat 
atau Daerah?
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mempengaruhi kondisi keamanan 
dalam kehidupan masyarakat.

“Untuk itu maka perlu 
dilaksanakan pengkajian tentang 
pengintegrasian fungsi keamanan 
dalam suatu kebijakan nasional 
sehingga pelaksanaan tugas urusan 
pemerintah dibidang keamanan dapat 
berjalan secara efektif dan efisien” 
ucap Reni.

Sejalan dengan Reni, Marsekal 
Muda TNI Julexi Tambayong selaku 
ketua tim penulis naskah kajian 
memaparkan bahwa saat ini banyak 
kepala daerah yang berpendapat 
bahwa masalah keamanan bukan 
tanggung jawab kepala daerah 
dan merupakan tanggung jawab 
pemerintah pusat. Menurut Julexi, 
kepala daerah sudah seharusnya 
bertanggung jawab atas keamanan di 
daerah masing-masing karena kepala 
daerah merupakan pejabat yang 
memiliki otoritas di daerah dan dipilih 
secara langsung oleh rakyat. “Semua 
kondisi tersebut dikhawatirkan telah 
menyebabkan pengelolaan fungsi 
keamanan tidak efektif dan tidak 
berjalan dengan baik,” ujar Julexi.

FGD tersebut dimaksudkan 
agar diperoleh pemikiran-pemikiran 

atau ide-ide strategis dari peserta 
diskusi sebagai bahan masukan untuk 
penyempurnaan naskah awal kajian. 
Selain hal tersebut, FGD tersebut 
juga bertujuan untuk merumuskan 
masukan dan saran pemikiran yang 
bernilai strategis kepada Pemerintah 
RI dalam menentukan kebijakan 
pengintegrasian fungsi keamanan 
dalam satu kebijakan nasional.

PenelitI Utama Bidang 
Perkebangan Politik Nasional 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) Prof. Dr. Indria Samego, MA. 
menegaskan bahwa semua yang 
mengganggu integrasi bangsa harus 
dianggap sebagai musuh bersama. 
“Menurut saya, reformasi yang 
dijanjikan sejak awal ingin melakukan 
perubahan-perubahan memang 
berhasil melahirkan kemajemukan 
partisipasi pluralisme,” kata Indria.

Namun, Indria juga menyatakan 
bahwa ada persoalan-persoalan 
rentang kendali, tanggung jawab, 
dan persoalan lainnya yang 
dihadapi. Hal yang dialami sejak 
reformasi menunjukkan transformasi 
perubahan-perubahan terutama 
dalam perkembangan institusi 
yang menangani. “Jadi tidak ada 

yang salahnya kalau kita bicara 
partisipasi dalam arti kemajemukan, 
tidak ada dominasi disitu, tidak ada 
hegemoni disitu, tidak ada kuasa 
siapa, semuanya itu publik,” ujar 
Indria. Tetapi Indria juga menyatakan 
bahwa ada masalah yang dihadapi 
yakni dalam organisasi tentu saja ada 
kebutuhan-kebutuhan dalam melihat 
transisi, efisiensi dan efektivitas.

“Sekarang semuanya harus 
transparan dan akuntabel, karena itu 
kuncinya, tidak ada masalah dengan 
jumlah organisasi tapi transparansi,” 
tutur Indria. Yang dimaksud Indria 
dengan transparan adalah apa yang 
dilakukan, bagaimana melakukan, 
sumber dayanya bagaimana tidak 
boleh ditutupi. Lebih lanjut Indria 
menyatakan bahwa kalau semuanya 
akuntabel dirasa sudah memenuhi 
prinsip-prinsip demokrasi dalam 
sebuah tatanan kenegaraan. 
“Masalahnya keliatannya demokrasi, 
transparan, dan akuntabel belum 
dijadikan pertimbangan dalam 
menyusun satu institusi,” kata Indria.

Indria juga menghimbau 
untuk selalu menegakan hukum. 
“Penegakan hukum tidak ada sama 
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saja bohong, tidak efektif,” kata Indria. 
Demokrasi punya syarat-syarat untuk 
dilaksanakan, syaratnya adalah taat 
asas, pertanggungjawabannya jelas, 
transparan, dan akuntabel.

“Kalau kita bicara keamanan 
dalam bidang apa? Dalam perspektif 
apa? Apa dalam bidang militer saja? 
Apakah dalam perspektif politik atau 
ekonomi atau hukum atau sosial?” kata 
Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly 
Harun, S.H., M.H., LL.M., membuka 
paparannya. Menurut Relfy semua 
sektor pasti terlibat dalam menjaga 
keamanan.

“Kepala daerah karena dipilih oleh 
masyarakat juga harus bertanggung 
jawab atas keamanan,” ujar Relfy 
melanjutkan. Tetapi Refly juga 
mengakui bahwa ada paradoks kalau 
kepala daerah merasa pendekatan 
keamanan masih hanya dalam lingkup 
tradisional yakni merasa aman dari 
ancaman. Jika keamanan hanya 
seputar aman dari ancaman maka 
awak pemerintahan yang ada di 
daerah hanya Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) yang mandatnya 

hanya untuk menegakan Peraturan 
Daerah.

Kemudian Refly menjelaskan 
jika melebarkan arti keamanan, 
maka sektor yang terlibat akan lebih 
banyak lagi. Menurut Relfy yang perlu 
diintegrasikan adalah fungsi-fungsi 
dari tiap-tiap sektor dan lembaga, 
bukan sektor atau lembaganya. 
Bukan menjadi masalah jika terdapat 
beberapa lembaga, asal dengan 
koordinasi dan supervisi yang jelas. 
Supervisi yang dimaksud adalah 
Presiden. “Kita harus selesai dengan 
soal2 besar, baru kita bisa bicara 
tentang mengintegrasikan konsep 
keamanan nasional,” tutur Refly.

Pakar Administrasi Negara 
Universitas Indonesia Dr. Vishnu 
Juwono, S.E., MIA. menegaskan 
bahwa langkah yang harus diambil 
adalah mentransformasi institusi 
agar kebijakan publik benar-benar 
berkelanjutan dan tidak bergantung 
pada seseorang atau kelompok.

“Dalam hal memastikan 
keamanan warga negara 
memungkinkan Indonesia bekerja 

sama dengan negara-negara lain,” 
kata Vishnu. Selanjutnya Vishnu 
memberikan salah satu contohnya 
adalah saat menghadapi merebaknya 
Virus Corona. Menurut Vishnu 
membangun hubungan formal dan 
informal antarnegara sangat penting 
dalam kerja sama dengan negara 
lain. Contoh lainnya adalah jika ada 
kriminal yang buron akan lebih mudah 
melakukan pemulangan.

“Negara perlu melakukan 
beberapa transformasi yakni 
transformasi budaya, digital, 
dan struktural,” ujar Vishnu. Yang 
dimaksud dengan budaya adalah 
harus memiliki pola pikir yang lebih 
fleksibel dan dinamis sehingga bisa 
menyesuaikan perkembangan. 
Kemudian kini dalam era digital, 
persaingan antarnegara juga menjadi 
serba digital maka hal-hal yang serba 
tradisional harus menyesuaikan pola 
pikirnya. Kemudian struktural tentu 
saja institusinya harus berubah, kalau 
institusinya masih memakai cara-cara 
lama tentu saja masih akan tertindas.

Menurut saya, reformasi 
yang dijanjikan sejak awal ingin 
melakukan perubahan-
perubahan memang berhasil 
melahirkan kemajemukan 
partisipasi pluralisme
Prof. Dr. Indria Samego, MA.
Peneliti Utama Bidang Perkembangan 
Politik Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI)
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D
eputi Pengkajian 
Strategis Prof. Dr. Ir. 
Reni Mayerni, M.P. 
membuka Focus 
Group Discussion 
(FGD) Direktorat 
Pengkajian Ekonomi 

dan Sumber Kekayaan Alam (SKA) 
bertempat pada Rabu (26/2) di Ruang 
Gatot Kaca, Gedung Astagatra Lantai 
3, Lemhannas RI. 

“Sesuai arah kebijakan 
pemerintah untuk meningkatkan 
pendapatan negara, kelapa sawit 
masih dipandang sebagai sektor 
yang sangat prospektif. Namun 
demikian berbagai persoalan di 
depan mata perlu segera kita carikan 
solusinya,” kata Reni dalam sambutan 
pembukanya. 

adalah kesejahteraan rakyat yang 
juga merupakan tujuan negara. 
Pengelolaan sawit secara tepat dinilai 
akan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat yang juga akan meningkatkan 
ketahanan nasional. “Outcomenya 
kita ingin meningkatkan ketahanan 
nasional,” ujar Dadan.

“Perlu diupayakan secara 
terus menerus pengelolaan sawit 
secara berkelanjutan,” tutur Dadan. 
Berkelanjutan yang dimaksud 
prinsipnya memanfaatkan hari ini, tapi 
juga bertanggung jawab pada generasi 
masa depan. Lebih lanjut Dadan 
menjelaskan bahwa sumber kekayaan 
alam akan sangat bermanfaat jika 
pengelolaannya mampu memberikan 
nilai tambah dan dikelola secara 
mandiri. Pengelolaan secara mandiri 

Pengelolaan Sawit Secara 
Berkelanjutan Dalam Rangka 
Ketahanan Nasional

Mengangkat tema “Revitalisasi 
Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara 
Berkelanjutan Guna Meningkatkan 
Kesejahteraan Rakyat dalam rangka 
Ketahanan Nasional,” Reni lebih lanjut 
menjelaskan mengenai beberapa 
persoalan yang dihadapi yakni konflik 
lahan, kebakaran hutan, rentannya 
ekosistem lingkungan hidup, 
rendahnya harga dan upah premi, 
peremajaan yang belum tuntas, serta 
revitalisasi yang belum sesuai dengan 
yang diharapkan.

Tenaga Profesional Bidang 
SKA (Sumber Kekayaan Alam) dan 
Ketahanan Nasional (Tannas), Prof. 
Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. 
selaku ketua tim penulis kajian 
menyatakan bahwa salah satu elemen 
peningkatan ketahanan nasional 

SEPUTAR KITA
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bukan diterjemahkan sebagai 
mengelola sendiri, tetapi mampu 
menentukan apa yang diinginkan dan 
bermitra dengan siapa.

Pada kesempatan yang 
sama Sekretaris Direktorat 
Jenderal Perkebunan Kementerian 
Pertanian, Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc 
menyampaikan bahwa saat ini kelapa 
sawit merupakan industri padat 
karya yang menyerap banyak tenaga 
kerja dan proses panen tidak bisa 
digantikan dengan robot. Disamping 
menyerap tenaga kerja yang banyak, 
industri kelapa sawit juga menghadapi 
berbagai tantangan.

“Masalah iklim juga bepengaruh,” 
ujar Antarjo menjelaskan salah 
satu tantangan yang dihadapi yakni 
rusaknya lingkungan dan terjadi 
kebakaran serta belum sesuainya 
pembangunan yang berkelanjutan. 
Tantangan lainnya adalah belum 
tersedianya satu data dan satu peta 
yang pasti, masih adanya kebun 
sawit yang belum memiliki legalitas, 
serta masalah hilirisasi yakni belum 
banyaknya produk turunan minyak 
kelapa sawit yang dihasilkan. “Hilirisasi 
terus kita optimalkan, karena ketika 
harga turun memang ini solusi yang 

harus disegerakan,” tutur Antarjo.

Antarjo juga menjelaskan bahwa 
saat ini Kementerian Pertanian sedang 
menjaga supaya terus diterapkan 
Indonesian Sustainable Palm Oil 
(ISPO). ISPO adalah sistem sertifikasi 
yang telah mengintegrasikan berbagai 
peraturan perundangan di Indonesia 
yang wajib dipatuhi pelaku usaha. 
Dengan menerapkan ISPO, pelaku 
usaha membuktikan sudah mematuhi 
peraturan perundangan di Indonesia 
dan telah menerapkan kaidah-
kaidah pembangunan berkelanjutan. 
“Karena kalau kita tidak menerapkan 
ini kedepan agak repot karena isu 
lingkungan, isu lingkungan merupakan 
isu yang sangat besar tentunya, 
dengan lingkungan kita akan menjaga 
semua,” kata Antarjo.

Mendukung paparan Antarjo, 
Direktur Jenderal Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan 
Tanah Dr. Ir. Budi Situmorang 
Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
menjelaskan bahwa banyak tantangan 
yang dihadapi industri sawit. “Kalau 
kita bicara sawit kedepan, apapun 
kedepan, selalu kita mengatakan harus 
kembali ke tanah, jadi masalahnya 

yang paling rumit di tanah,” kata Budi.

Budi juga menegaskan bahwa 
pentingnya dilakukan pembangunan 
berkelanjutan. “Sadar dan terencana 
yang paling penting,” ujar Budi. 
Pembangunan berkelanjutan memiliki 
3 pilar yakni keberlanjutan ekonomi, 
keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan 
lingkungan. Keberlanjutan ekonomi 
adalah menjaga pertumbuhan 
ekonomi yang stabil dengan 
merestrukturisasi sistem produktif 
untuk menghemat sumber daya dan 
energi. Sedangkan keberlanjutan 
sosial adalah menjamin keadilan 
sosial dalam distribusi kekayaan dan 
pelayanan sosial. Terakhir adalah 
keberlanjutan lingkungan adalah 
menjaga lingkunan tempat tinggal 
agar nyaman dan aman melalui bebas 
emisi.

Selain ketiga pilar tersebut, ada 1 
pilar tambahan yang dijelaskan budi 
yakni pilar tata kelola. Pilar tata kelola 
adalah rangkaian proses, kebiasaan, 
kebijakan, aturan, dan institusi 
yang mempengaruhi pengarahan, 
pengelolaan, serta pengontrolan 
untuk tujuan yang ingin dituju. Pilar 
tata kelola terdiri dari meningkatkan 
pemanfaatan lahan kritis, penanganan 
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sengketa, legalisasi lahan, dan pemenuhan 
ketentuan ISPO.

“Ada beberapa nilai strategis hutan kita,” 
kata Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 
dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Kustanta Budi Prihatno 
menyampaikan nilai strategis hutan. Nilai strategis 
yang dimaksud adalah kekayaan hutan Indonesia 
atas keanekaragaman hayati, sistem penyangga 
kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi, dan 
sosial, komponen penting dalam perubahan 
iklim, serta bisa dikatakan sebagai ruang terakhir 
bagi pembangunan sektor lain untuk generasi 
selanjutnya.

Sebelum menjelaskan lebih dalam, Prihatno 
menjelaskan bahwa ada perbedaan antara hutan 
dan kawasan hutan. Hutan adalah suatu kesatuan 
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber 
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan 
lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan 
hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh 
pemerintah untuk dipertahanakan keberadaannya 
sebagai hutan tetap. “Sering kita ini rancu apa 
yang disebut hutan dan apa kawasan hutan,” kata 
Prihatno.

Kemudian Prihatno menjelaskan mengenai 
mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan 
yakni melalui pelepasan kawasan hutan dari hutan 
produksi yang dapat dikonversi dan tukar menukar 
kawasah hutan dari hutan produksi terbatas atau 
produksi tetap dengan lahan pengganti di areal 
penggunaan lain. Perubahan peruntukan kawasan 
hutan dilakukan dengan tujuan memnuhi kebutuhan 
ruang sesuai tuntutan dan dinamika pembangunan 
termasuk usaha perkebunan dan optimalisasi fungsi 
dan manfaat bagi masyarakat.

Prihatno juga menyampaikan bahwa dalam 
pelepasan kawasan hutan ada  kebijakan tata kelola 
yang harus dipatuhi setiap pihak. Pertama adalah 
setiap perusahaan telah diikat untuk melaksanakan 
tanggung jawab sosial dengan membangun kebun 
untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan 
luas paling sedikit 20% dari total kawasan hutan 
yang dilepaskan. Kemudian penerimaan kawasan 
hutan untuk perkebunan kelapa sawit harus 
mengembangkan hutan bernilai konservasi tinggi 
pada sebagian areal yang dilepaskan. Terakhir 
adalah penerima pelepasan kawasan hutan 
untuk perkebunan kelapa sawit harus melakukan 
pengendalian kebakaran lahan saat kegiatan 
pembukaan kawasan hutan.

Saat ini kelapa sawit 
merupakan industri 
padat karya yang 
menyerap banyak 
tenaga kerja dan 
proses panen tidak bisa 
digantikan dengan robot
Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
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SEPUTAR KITA

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Foto.
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D
alam rangka 
menciptakan ruang 
dialog antarwarga 
di seluruh wilayah 
Indonesia, 
Kedeputian Bidang 
Pemantapan Nilai-

Nilai Kebangsaan (Debidtaplaikbs) 
Lemhannas RI bertolak ke 
Yogyakarta untuk melaksanakan 
kegiatan Dialog Wawasan 
Kebangsaan pada tahun 2020 pada 
Selasa, 3 Maret 2020, sampai Kamis, 
5 Maret 2020 bertempat di Hotel 
Tentrem, Yogyakarta.

Tema Dialog Wawasan 
Kebangsaan yang diikuti dari para 
Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat 
(Birokrat, Akademisi, TNI/Polri dan 
Alumni Taplai), dan Organisasi 
Kemasyarakatan dari wilayah D.I. 
Yogyakarta yang berjumlah sebanyak 
100 orang, adalah “Dengan Dialog 
Wawasan Kebangsaan Kita 
Tingkatkan Implementasi Nilai-Nilai 
Kebangsaan Yang Bersumber Dari 
4 Konsensus Dasar Bangsa guna 
Meningkatkan Kualitas Kehidupan 
Bermasyarakat, Berbangsa 
dan Bernegara dalam Rangka 
Memeperkokoh Keutuhan NKRI”.

Tujuan diadakannya dialog 
kebangsaan tersebut adalah untuk 
menggugah kembali semangat 
kebangsaan, memberikan 

pencerahan dan pemahaman 
tentang nilai-nilai kebangsaan yang 
bersumber dari 4 Konsensus Dasar 
Bangsa sehingga terdapat kesamaan 
persepsi bagi para peserta dalam 
rangka memantapkan nilai-nilai 
kebangsaan ke seluruh lingkungan 
masyarakat.

Melalui kegiatan dialog wawasan 
kebangsaan tersebut diharapkan 
terciptanya cara berpikir, bersikap 
dan bertindak yang sesuai dengan 
nilai-nilai kebangsaan, sehingga 
peserta mampu menjadi agen-
agen penggerak perubahan bagi 
lingkungannya.

“Kemajuan era globalisasi yang 
melanda negara-negara di dunia, 
dampaknya telah berpengaruh pada 
kehidupan politik suatu bangsa. 
Tidak terkecuali indonesia,” kata 
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI 
(Purn) Agus Widjojo membuka Dialog 
Wawasan Kebangsaan.

Menurut Agus, kemajuan era 
globalisasi salah satunya adalah 
kemajuan dibidang informasi dan 
komunikasi yang begitu deras dan 
kompleks. Selain berdampak positif, 
kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi juga membawa dampak 
negatif bagi masyarakat khususnya 
generasi milenial yang cenderung 
lebih bersifat individual.

Agus Widjojo: 
Era Globalisasi 
Pengaruhi 
Kehidupan 
Politik 
Indonesia

Selanjutnya Agus menyatakan 
bahwa menghadapi berbagai 
permasalahan, dampak yang 
dirasakan adalah semakin 
memudarnya pemahaman wawasan 
kebangsaan dan implementasi 
nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut 
dikhawatirkan akan mengakibatkan 
terjadinya ketegangan dan 
konflik yang berpotensi timbulnya 
perpecahan dan merusak nilai 
persatuan dan kesatuan serta jati diri 
bangsa.

Dialog wawasan kebangsaan 
ini diharapkan dapat menumbuhkan 
semangat kebangsaan yang 
tangguh dalam menghadapi 
berbagai tantangan zaman dan 
berbagai rongrongan ideologi yang 
bertentangan dengan nilai-nilai 
kebangsaan. 

“Rasa kebangsaan serta 
nasionalisme yang tinggi akan 
mendorong semangat untuk 
menjunjung tinggi harkat dan 
martabat bangsa, tumbuhnya 
dorongan untuk membela 
kepentingan nasional di atas 
kepentingan pribadi dan golongan, 
rela berkorban demi bangsa dan 
negara serta mempunyai kesadaran 
yang tinggi akan segala aturan dalam 
hidup berbangsa dan bernegara,” 
pungkas Agus.
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D
alam paparannya 
yang berjudul 
“Implementasi 
Nilai-nilai Pancasila 
dalam Kehidupan 
Beragama,” Fachrul 
juga menyampaikan 

bahwa, topik tersebut sangat relevan 
dengan kondisi bangsa Indonesia 
saat ini, karena gerakan dan paham 
keagamaan fundementalis marak 
di masyarkat Indonesia. “Dengan 
implementasi nilai-nilai Pancasila yang 
optimal dan dilakukan secara intens 
dapat mengatasi paham keagamaan 
tersebut,” tambah Fachrul.

Fachrul menyampaikan, Presiden 
Jokowi menekankan arti penting cara 
pandang dan sikap beragama yang 
moderat, “Hal ini penting sebagai 
modal bagi pembangunan nasional. 
Karakter kepribadian umat beragama 

yang moderat, akan menciptakan 
suasana sosial yang aman dan damai, 
sehingga hal itu memungkinkan 
berbagai aktivitas lainnya seperti 
politik, ekonomi, sosial budaya dan 
Hankam akan berjalan dengan baik, 
persaingan politik sehat dan laju 
pertumbuhan ekonomi juga akan 
meningkat,” sambung Fachrul. 

Kementerian Agama saat ini 
memiliki program yang disebut 
“Moderasi Beragama”, menurut 
Fachrul, yang perlu digarisbawahi 
adalah dimoderatkan itu bukan 
agamanya, tetapi kehidupan 
beragamanya.  Selain itu, Kementerian 
Agama juga merilis indeks Kerukunan 
Umat Beragama (KUB) melalui Badan 
Litbangnya.

Fachrul mengatakan bahwa KUB 
ini berdasarkan kepada tiga indikator 

SEPUTAR KITA

Menteri Agama: 
“Karakter Kepribadian Umat Beragama yang 
Moderat, Akan Menciptakan Suasana Sosial 
yang Aman dan Damai,”

Menteri Agama, 
Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi 
menjadi salah satu pembicara 
dalam Diskusi Panel Pancasila 
PPRA 60 pada Jumat (6/3) di 
Ruang NKRI, Gedung Panca 
Gatra Lantai 3, Lemhannas 
RI. Selain Fachrul,  pembicara 
yang hadir adalah  Prof. Dr. 
Azyumardi Azra, dan Deputi 
Bidang Hubungan Kelembagaan 
dan Kemasyarakatan 
Kemsetneg RI, Prof. Dr. Dadan 
Wildan, M.Hum. 
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besar, yaitu toleransi, kesetaraan 
dan kerjasama. Tujuan dari indeks 
KUB ini adalah untuk memberikan 
masukan pada pemerintah tentang 
kondisi kerukunan umat beragama 
di masyarakat sebagai wujud 
implementasi nilai-nilai Pancasila 
terutama sila pertamanya. Semakin 
tinggi indeks KUB maka semakin bagus 
nilai implementasi Pancasila dalam 
kehidupan beragama di Indonesia. 

Tahun 2019  Indeks KUB berada 
di angka 73,83 secara nasional dari 
rentang skor 1 sampai 100. Jika melihat 
band kategori yang ditetapkan, 
angka 73,83 ini menunjukkan bahwa 
kondisi kerukunan umat beragama 
berada pada kategori tinggi. Angka ini 
meningkat jika dibanding hasil yang 
diperoleh tahun 2018 yaitu 70,90. 
Selama lima tahun terakhir, angka 
rata-rata indeks KUB selalu berada 

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
Menteri Agama RI

Karakter kepribadian umat beragama yang 
moderat, akan menciptakan suasana sosial yang aman 

dan damai, sehingga hal itu memungkinkan berbagai 
aktivitas lainnya seperti politik, ekonomi, sosial 
budaya dan Hankam akan berjalan dengan baik, 

persaingan politik sehat dan laju pertumbuhan ekonomi 
juga akan meningkat

di atas angka 70, atau pada kategori 
tinggi hal ini menunjukkan bahwa 
kondisi kerukunan umat beragama di 
Indonesia adalah baik. 

“Terakhir, Saya menghimbau pada 
semua untuk senantiasa menjunjung 
tinggi toleransi dengan mengutamakan 
kepentingan bersama di atas 
kepentingan individu atau golongan, 
juga untuk saling bekerjasama,” tutup 
Fachrul. 
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PROFIL PEJABAT

M
ochammad 
Iriawan yang 
akrab di sapa 
Iwan Bule ini, 
lahir di Jakarta 
tepatnya di 
Tanah Abang 

pada tanggal 31 Maret, 58 tahun silam. 
Namun masa kecil hingga remajanya 
dihabiskan di Kota Bandung. Iriawan 
merupakan putra pertama pasangan 
(Alm) Mochammad Saleh dan Laila 
Solihaty. 

Menelusuri silsilah keluarga, 
ternyata Iriawan merupakan Keluarga 
Besar Turunan Pangeran Leluhur 
Sumedang. Bahkan Iriawan sebagai 

Mochammad Iriawan, 

Komisaris 
Jenderal Polisi 
yang Tulus dan 
Ikhlas Bekerja

tokoh budaya sunda memiliki sebutan 
Pangeran Papayung Nagara Sumedang 
Larang. Selain dirinya, Wakil Presiden 
RI K.H. Ma’ruf Amin, Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur 
Jawa Barat Uu  Ruzhanul Ulum, dan 
Bupati Sumedang Dony Ahmad 
Munir juga bagian dari Keluarga Besar 
Turunan Pangeran Leluhur Sumedang.

Iriawan yang bergelar doktor, 
menikah dengan Novita Ariyanti dan 
dikaruniai lima anak yakni Mochamad 
Probandono Bobby Danuardi, Bianca 
Lusella Iriawan, Syahbana Bisma 
Iriawan, Mochamad Nathan Ananda 
dan Milad Berryl Iriawan.

Menjadi seorang Polisi, ternyata 

Komjen Pol Dr. Mochamad Iriawan, 
S.H., M.M., M.H.
Sekretaris Utama Lemhannas RI
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telah terlihat dari masa kecil seorang 
Iriawan yang kerap memakai seragam 
polisi. Bukan tanpa alasan, hal tersebut 
karena ayahnya juga merupakan 
seorang polisi. Sejak Sekolah Dasar 
hingga lulus Sekolah Menengah 
Atas, Iriawan telah akrab dengan 
kedisiplinan yang diberikan oleh 
ayahnya.

Masa kecil Iriawan, hidup di 
tengah-tengah pemukiman komplek 
Polri. Menurut Iriawan yang ditemui 
Tim Redaksi Swantara, kedua 
orang tuanya selalu mementingkan 
pendidikan yang terbaik kepada anak-
anaknya. Sejak kecil, ia menyukai 
kegiatan outbond yang membawa 
dirinya belajar untuk memimpin. 

Iriawan kecil juga menyukai 
permainan sepak bola, bahkan siapa 
sangka ia pernah pula bergabung 
dengan tim Persib Junior. Ia mengaku, 
Adjat Sudrajat dan Robby Darwis kala 
itu menjadi adik-adik angkatannya. 
Meski mengaku terkenal jahil dan 
agak nakal, namun Iriawan kecil 
juga senang berkumpul dan berbagi 
bersama teman-temannya. 

Ketika tahun 1984, Iriawan 
berhasil masuk AKABRI dan berhasil 
menjadi seorang polisi. Namun 
dibalik itu semua, Iriawan mengaku 
ketika mendaftar AKABRI, ia sempat 
juga mendaftar di Sekolah Pilot 
dan Universitas Padjajaran. Bahkan 
Iriawan, ketika sempat akan mulai 
masuk di Sekolah Pilot, justru 
dinyatakan lulus tes AKABRI.

“Saya daftar juga ke pilot, tapi 
fokus saya ke AKABRI, itu cadangan 
saja, terus juga daftar ke Unpad. 
Akhirnya Pilot sudah mau masuk, 
tiba-tiba ditelepon ayah saya bahwa 
di AKABRI, kamu diterima untuk 
berangkat pendidikan ke Magelang,” 
kenang Iriawan.

Usai pendidikan, karir pertamanya 
berdinas sebagai Pamapta Polres 
Badung Polda Nusa Tenggara pada 
tahun 1985. Lima tahun berkarir 
di Polda Nusa Tenggara, Iriawan 
ditarik Mabes Polri di bawah Deputi 
Operasional.

Sempat menjabat Kapolres dua 

kali, yakni Kapolres Slawi dan Kapolres 
Tegal di Polwil Pekalongan Polda Jawa 
Tengah, Iriawan diberi juga pernah 
mendapat kesempatan menjabat 
Kepala Sekolah Polisi Negara di 
Purwokerto selama 2,5 tahun.

Sepanjang karirnya, Iriawan 
pernah menangani kasus kriminal 
besar  yang selalu menyita perhatian 
publik. Diantaranya adalah ketika 
Iriawan dipercaya menjabat Dir 
Reskrimum Polda Metro Jaya pada 
tahun 2008, ia pernah menangani 
kasus kontroversial yakni kasus 
pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen 
yang melibatkan Ketua KPK saat itu, 
Antasari Azhar. 

Kemudian setelah menjabat 
Wadir I/KAM dan Trannas Bareskrim 
Polri, Iriawan menangani kasus Gayus 
Tambunan yang berhasil dibawa 
pulang dari Singapura. Selain itu juga, 
ia juga sempat menangani kasus Ariel 
Peterpan. 

Dalam menangani kasus, Iriawan 
mengaku kerap menggunakan 
pendekatan human relations dalam 
melakukan penegakan hukum. 
Menurut beberapa tersangka dalam 
kasus yang ditangani, tak sedikit yang 
justru menjadi sahabat usai menjalani 
masa hukumannya.

“Semua penanganan tersebut 
yang saya lakukan dalam penegakan 

Foto. Dok. Istimewa
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hukum kepada pelaku atau tersangka, 
pada akhirnya mereka menjadi 
sahabat dengan saya. Disitulah kita 
membedakan penegakan hukum 
dengan human relations. Saya hanya 
memposisikan diri dengan mereka. 
Mereka pada saat itu mungkin selaku 
tersangka, tetapi mereka manusia 
juga,” jelasnya.

Sejak saat itulah, karir Iriawan 
semakin menanjak. Pada tahun 2010, 
ia mendapatkan promosi jabatan 
bintang satu sebagai Dirbinmas 
Baharkam Polri. Sukses menjalankan 
amanah tersebut, Iriawan juga 
merasakan karirnya sebagai Kapolda 
NTB, Kapolda Jawa Barat, Kadivkum 
Polri, Kadiv Propam Polri dan Kapolda 

Metro Jaya. Kemudian pada tahun 
2017, Iriawan kembali ke Mabes Polri 
untuk menjabat Asisten Operasi 
Kapolri.

“Alhamdulillah, momen-momen 
besar bisa saya lewati. Untuk itu, 
pertama, kita harus bekerja keras, 
tulus dan ikhlas. Kedua, kita siap 
berkorban demi NKRI. Ketiga, 
bertindak profesional sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi. Keempat, 
pasrah atas apa yang digariskan oleh 
Tuhan YME,” tambahnya.

Dibalik kesuksesan karir polisinya, 
ternyata Iriawan begitu sangat hormat 
dan berbakti kepada Ibunya. Iriawan 
mengenang ketika ia menjabat 
Kapolda Metro Jaya dan saat itu akan 

melakukan pengamanan demonstrasi 
besar pada 2016. “Saya minta restu 
kepada Ibu saya. Hari ini saya ada 
menangani demo yang cukup besar, 
tapi dengan resiko yang cukup tinggi. 
yang pertama doakan saya. Kalau 
sampai nanti saya tidak pulang, 
tolong ikhlaskan saya, dan ibu saya 
menangis,” kenangnya.

Iriawan menyadari betul bahwa 
sebuah jabatan tidak akan selamanya 
melekat pada dirinya. Ia mengaku 
bahwa dirinya siap mental jika tidak 
lagi dihormati oleh mantan anak buah 
atau masyarakat ketika tidak menjabat 
lagi. “Kalau suatu saat kita tidak 
menjabat, mau kapolda atau kapolres 
terus kita sudah selesai dari jabatan 

Saya hanya 

memposisikan diri 

dengan mereka. Mereka 

pada saat itu mungkin 

selaku tersangka, tetapi 

mereka manusia juga.
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itu. Saya sudah switch mental, saya 
dan keluarga sudah siap untuk tidak 
dihormati oleh mantan anggota atau 
masyarakat, itu harus.” jelasnya.

“Tapi kalau tanaman kita baik, 
orang akan menghormati diri 
kita nanti. Jadi tanaman itu akan 
menghasilkan buah apa yang kita 
tanam. Kalau kita menanam mangga, 
pasti hasilnya mangga, kalau kita 
menanam baik di kesatuan, hasilnya 
pasti juga akan baik, itu kita percaya. 
Tulus dan ikhlas saya pegang, hal itu 
akan membuat saya tenang dalam 
setiap penugasan,” lanjut Iriawan.

“Alhamdulillah, semua berkat 
dari Yang Maha Kuasa, berserah diri, 
berdoa, bersedekah dan kepada 
orang tua betul-betul saya lakukan 
membasuh kaki ibu saya, meminta 
maaf dan doa sampai sekarang, 
mudah-mudahan menjadi berkah” 
pungkas Iriawan.

Pada tahun 2018, Iriawan di 
promosikan menjadi Jenderal bintang 
tiga polisi. Ia dilantik sebagai Sekretaris 
Utama Lemhannas RI oleh Gubernur 
Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus 
Widjojo pada tanggal 30 April 2018. 
Keberhasilan Iriawan meraih pangkat 
Komisaris Jenderal Polisi dan menjabat 
Sekretaris Utama Lemhannas RI, 
ternyata membawa dirinya menjadi 
Pejabat Laksana Tugas (Plt) Gubernur 
Jawa Barat selama tiga bulan 
kekosongan jabatan ketika Pilkada 
tahun 2018.

Kiprah Iriawan pun tidak hanya 
dalam jajaran pemerintahan sebagai 
pejabat publik, namun juga merambah 
ke dunia persepakbolaan. Dalam 
Kongres Luar Biasa PSSI dalam 
memilih ketua umum PSSI, Iriawan 
yang mengidolakan legenda Persib 
Bandung Robby Darwis ini berhasil 
memenangkannya secara mutlak 
untuk periode 2019-2023.

Bagi Iriawan yang merupakan 
alumni Program Pendidikan Singkat 
Angkatan (PPSA) 18, bergabung 
dengan Lemhannas RI merupakan 
suatu kebanggaan tersendiri. 
Menurutnya, Lemhannas RI, 
merupakan lembaga yang luar biasa, 

selain sebagai think tank pemerintah, 
juga mendidik calon-calon pemimpin 
bangsa. “Semoga Lemhannas RI dapat 
terus berkembang menjadi salah satu 
pendidikan yang center of excellent. 
Kemudian juga dibarengi dengan 
meningkatnya SDM yang disini dan 
infrastruktur lainnya,” harap Iriawan.

“Saya bangga dan bersyukur, 
di sisa-sisa pengabdian saya 
ditempatkan di Lemhannas RI. Lebih 
banyak membangun networking, 
terutama dengan teman-teman 
dari TNI dan Sipil dari instansi 
lainnya,” tutup Iriawan mengakhiri 
wawancaranya.

Saya sudah switch 

mental, saya dan keluarga 

sudah siap untuk tidak 

dihormati oleh mantan 

anggota atau masyarakat, 

itu harus.
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PROFIL PEGAWAI

L
ahir di Purworejo, Imbang 
merupakan anak pertama 
dari tiga bersaudara. 
Imbang menghabiskan 
masa kecilnya pun di salah 
satu desa di purworejo. 
Ia menceritakan masa 

kecilnya sama seperti pada anak kecil 
pada umumnya yang tinggal di desa. 

“Ada kenangan tersendiri, ketika 
tinggal di kampung yang benar – benar 
kampung. Mainan jaman dulu, belum 
ada gadget, ya jadi hanya bermain di 
sawah dan sungai bersama teman – 
teman kecil” kenang imbang.

Dibesarkan oleh orang tua yang 
berprofesi petani, imbang kecil hingga 
remaja diajarkan kesederhanaan 
dan kedisplinan. Di masa kecilnya 
pun imbang mengaku tidak dimanja 
bahkan cenderung mandiri. Begitupun 
orang tuanya yang menerapkannya 
kepada kedua adik laki – laki nya dan 
keduanya kini berhasil menjadi pelaut.

Imbang kecil hingga remaja, 
menempuh pendidikan SD hingga 

SMA di purworejo. Namun, ketika 
lulus SMA, imbang melanjutkan 
pendidikannya di salah satu Akademi 
Keperawatan di Magelang, Jawa 
Tengah.

Masuknya imbang ke akademi 
keperawatan pun bukan tanpa alasan. 
Meskipun Ayahnya sempat menjadi 
juru kesehatan selama setahun dan 
kembali bertani, tapi ternyata cita – 
citanya yang menjadi seorang perawat 
bukan karena profesi ayahnya. “cita – 
cita dulu memang ingin jadi perawat, 
tetapi lazimnya anak kecil, bukan 
karena pekerjaannya tetapi karena 
seragam putihnya yang menurutnya 
terlihat elegan” ungkap imbang.

Usai lulus akademi keperawatan, 
Imbang menjadi pekerja honor sebagai 
perawat di salah satu rumah sakit 
di Magelang. Ketika itu imbang tidak 
pernah berpikir untuk menjadi seorang 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yang 
ia lakukan saat itu hanya berfokus 
pada pekerjaan sebagai perawat, 
yang menurutnya merupakan 

Imbang: 
Jujur, bekerja 
keras dan 
tanpa pamrih
Sri Imbang Lestari adalah seorang 
Perawat Pelaksana Lanjutan di 
Sub Bagian Kesehatan Personil 
Bagian SDM Biro Umum Settama 
Lemhannas RI. Imbang bekerja 
di Poliklinik Lemhannas RI yang 
bertugas melakukan layanan medis 
kepada para personil Lemhannas 
RI dan peserta yang melaksanakan 
pendidikan dan pemantapan nilai – 
nilai kebangsaan. 

Foto.
humas-lhn
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pekerjaan mulia yang mengutamakan 
kemanusiaan.

Tetapi memang nasib berkata lain, 
ketika rumah sakit ditempat Imbang 
bekerja membuka lowongan PNS 
untuk posisi perawat. Namun saat 
itupun Imbang belum terpikir untuk 
mengejar posisi tersebut. “ketika itu,  
hanya sekedar ikut saja. Pendaftaran 
ya daftar aja. Ternyata, Alhamdulillah 
saat itu langsung diterima sebagai PNS 
pda tahun 1996,” ucapnya.

Sejak itulah Imbang menjalani 
karir perawatnya di rumah sakit 
tersebut hingga tahun 2005. Baginya 
selama menjalani sebagai perawat 
yang paling berkesan adalah segala 
hal yang berhubungan dengan pasien. 
“Apalagi jika ada kecelakaan yang 
menelan korban yang cukup banyak, 
imbang mengaku saat itu dibutuhkan 
kerjasama tim dengan perawat lain 
untuk melakukan pertolongan kepada 
korban kecelakaan yang mengalami 
luka parah terlebih dahulu tanpa 
mengabaikan korban yang lain,”jelas 
Imbang.

Imbang yang menikah dengan 
Sukiran pada tahun 1995, dianugerahi 
dua anak perempuan dan laki - laki. 
Anak perempuannya yang saat ini 
menjadi Prajurit TNI (Kowad) dan 
berdinas Pusdikkes Kodiklat TNI AD 
telah berkeluarga. Sedangkan anak 
perempuan keduanya, masih kuliah di 
akademi gigi di RSPAD.

Kedinasannya di Lemhannas RI 
sendiri berawal karena mengikuti 
sang suami yang pindah tugas di 
Jakarta. Imbang mengaku, pada waktu 
awal pertama kali membayangkan 
jakarta, imbang diliputi ketakutan akan 
kehidupan di Jakarta. Namun, pada 
akhirnya Imbang bersama keluarga 
dapat menjalani kehidupannya di 
Jakarta. 

Selama bekerja di Poliklinik 
Lemhannas RI sejak tahun 2006 
hingga saat ini, menurutnya lebih 
menyenangkan. Namun terkadang, 

Imbang masih merasakan ada 
beberapa pekerjaan yang belum 
dikoordinasikan terutama jika 
terkait dengan unit kerja lain. ia 
mencontohkan, ketika tidak ada 
koordinasi tentang suatu kegiatan 
dan bila terjadi sebuah kejadian yang 
membutuhkan tenaga kesehatan 
selalu saja di komplain karena 
tidak standby di kegiatan tersebut. 
Padahal menurutnya memang tidak 
ada koordinasi sebelumnya. Namun 
sampai saat ini, Imbang masih 
meyakini prinsip yang dipegangnya 
yaitu kejujuran, bekerja keras dan 
tanpa pamrih. 

Bagi Imbang, keluarga adalah 
yang utama, namun ketika akhir pekan, 
imbang lebih banyak mengurusi 
dan merapihkan rumah. Hanya 
sesekali dapat berkumpul bersama 
keluarga, karena suaminya yang juga 
terkadang berdinas di akhir pekan. 

Ketika berkumpul pun waktu lebih 
sering dihabiskan untuk berjalan-jalan 
bersama keluarga.

Ditanya mengenai harapannya 
untuk Lemhannas RI, ia ingin 
Lemhannas RI dapat lebih 
memperhatikan anggota terutama 
kesejahteraan. Sedangkan untuk 
negara, Imbang mengharapkan tidak 
ada hoaks yang bertebaran dan untuk 
pemerintah sendiri jugs dapat lebih 
memperhatikan rakyatnya.

Menyinggung soal virus corona, 
Imbang yang merupakan tenaga 
medis, berharap bahwa pemerintah 
dapat menangani wabah virus 
corona secara komprehensif, integral, 
Sistemik dan Holistik. Ia juga berharap 
pemerintah tidak lupa memperhatikan 
rekan seprofesinya sebagai tenaga 
medis dan paramedis yang menangani 
wabah tersebut.
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H
arus diakui bahwa 
perkembangan 
yang amat cepat 
pada bidang 
Teknologi 
Komunikasi 
dan Informatika 

(cyber), membawa perubahan 
besar dalam tatanan dunia. Pada 
satu sisi, terbukti media digital 
memberikan peluang seperti 
meningkatnya e-commerce, lahirnya 
lapangan kerja baru, peningkatan 
transparanasi dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan 
melalui 
e-Government, 
bertumbuhnya 
berbagai jasa usaha 
baru seperti Taksi 
dan Ojek Online dan 
lain lain. Akan tetapi, 
dilain sisi media digital 
(internet, media sosial) 
telah membawa 
banyak pengaruh 
terhadap kehidupan 
ideologi sosial dan 
kemasyarakatan yang 
menjadi  ancaman 
masa kini dan masa 
depan. 

Ancaman Cyber

Terkait Cyber, 
kita dihadapkan 
pada berbagai 
dampak negatif 
yang menyerang 
ketahanan nasional. 

Sebut saja, cybercrime, hate speech, 
pencemaran nama baik, cyber 
bullying, dan yang amat berbahaya 
adalah penyebaran berita bohong 
dan fitnah (hoaks).  Maraknya hoaks 
tidak dapat dipisahkan dari semakin 
banyaknya pengguna gadget.  
Ada sekitar 60 Juta penduduk 
Indonesia memiliiki gadget atau 
urutan kelima dunia terbanyak 
kepemilikan gadget. Lembaga 
riset digital marketing Emarketer 
memperkirakan pada 2018 jumlah 
pengguna aktif smartphone di 
Indonesia mencapai 100 juta 

orang.  Perkembangan kepemilikan 
Smartphone di Indonesia yang 
amat signifikan, menjadi salah satu 
penyebab kencangnya peredaran 
hoaks, sebab melalui Smartphone, 
masyarakat dapat dengan mudah 
dan cepat berbagi cerita, berbagi 
foto, Video dan lain lain.  Hoaks amat 
berbahaya, sebab dapat merusak 
sendi sendi kebangsaan, persatuan 
dan kesatuan.        

Ancaman Cyber begitu nyata. 
Melalui media sosial, ujaran 
kebencian, penghinaan, hoaks, 
merajalela  dengan amat cepat. Isu 

Mencegah Konflik Sosial 
Melalui Literasi Media 
DigitalAndi Seto Gadhista Asapa

Bupati Sinjai

OPINI
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SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar 
Golongan) dan sikap intoleran, yang 
menjadi lahan para penyebar ujaran 
kebencian dan penyebar hoaks, 
sangat mudah memanaskan konflik 
sosial. Parahnya, konflik sosial 
yang telah terlanjur terjadi,  tidak 
hanya menimbulkan kegaduhan, 
ketidakharmonisan sosial, tetapi 
kadang berujung pada jatuhnya 
korban, serta tidak mudah untuk 
cepat diredakan. Kondisi seperti 
amat membahayakan, persatuan dan 
kesatuan serta keselamatan bangsa. 

Untuk mengantisipasi, 
mencegah secara dini terjadinya 
dampak negatif ancaman Cyber, 
diperlukan langkah nyata dan  
strategis. Langkah strategis ini 
merupakan wujud kepedulian 
dan kualitas kesiapsiagaan yang 
dimiliki untuk mampu mendeteksi, 
mengantisipasi sejak dini dan 
melakukan pencegahan berbagai 
bentuk  dan sifat, potensi ancaman 
bagi NKRI.  Langkah ini, juga 
manifestasi kepedulian dan 
rasa tanggungjawab terhadap 
keselamatan dan keutuhan bangsa. 

Dalam penyelenggaran urusan 
Pemerintah umum, Pemerintah 
Kabupaten/Kota bertangungjawab 
dalam pembinaan persatuan dan 
kesatuan bangsa; pembinaan 
kerukunan antarsuku dan intrasuku,  
umat beragama, ras, dan golongan  
lainnya guna mewujudkan stabilitas 
kemanan lokal, regional dan 
nasional; serta penanganan konflik 
sosial sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.   Dengan 
kewenangan dan tanggungjawab 
tersebut,  Penulis menawarkan 
konsep pencegahan dan antisipasi 
terjadinya masalah dan konflik sosial, 
yang diakibatkan oleh Cyber. 

Program Literasi Media Digital 

Teknologi digital telah 
memunculkan fenomena yang 
disebut “kelebihan informasi’ 
(information overload). Sebuah 
kondisi yang dicirikan oleh 
meningkatnya level stress, 
kebingungan dan kesulitan 
dalam membuat keputusan yang 
diakibatkan terlalu banyaknya 
informasi  Informasi begitu 

banyak beredar, membanjiri 
relung relung kehidupan manusia, 
namun kemampuan untuk 
menyaring, mengolah atau 
menyusun untuk memanfaatkan 
secara kritis masih lemah. Intinya, 
ada ketidakseimbangan antara 
perkembangan informasi dan 
lemahnya literasi. Fenomena yang 
mudah kita dapati adalah terjadinya 
kekacauan persepsi, opini dan 
pola pikir, yang dangkal, sebuah 
kekacauan di tingkat epistemik. Di 
sisi lain masyarakat amat mudah 
percaya dengan semua yang tersaji 
di internet.

Dapat dikatakan, bahwa 
melimpahnya informasi dan media 
ini, berbanding terbalik dengan 
kedewasaan masyarakat dalam 
memahami informasi secara kritis. 
Budaya membaca buku masih 
rendah, dan tiba tiba teralih ke 
gadget. Kesadaran masyarakat 
untuk bersikap kritis terhadap 
informasi yang beredar di internet 
masih lemah,  termasuk dalam 
menangggapi berita hoaks, 
penipuan, provokasi, pencemaran 
nama baik, radikalisme, terorisme 
dan semacamnya.

Berdasarkan fenomena di atas, 
maka Pemerintah Daerah, perlu 
mengambil peran dan menjadi 
terdepan dalam mendesain dan 
melaksanakan Program Literasi 
Media Digital. Program ini dapat 
dilakukan dengan membuat 
kolaborasi dan kerjasama antara 
Dinas Kominfo Persandian dan 
Statistik, Dinas Pendidikan dan Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik. Melalui 
Program Literasi Media Digital ini 
masyarakat diberikan informasi 
mengenai konten digital, sehigga 
berbagai konten yang bersifat negatif 
seperti hate speech, cyberbullying, 
dan hoaks tidak terserap begitu saja 
di masyarakat. Literasi media digital, 
juga akan memberikan materi terkait 
aspek hukum dalam pemanfaatan 
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IT,  serta dalam Literasi Media 
Digital, dimasukkan materi nilai nilai 
kebangsaan, kebhinekaan, toleransi 
dan nilia nilai religiutas dan budaya.  

Program Literasi Media Digital, 
akan menyasar pada pendidikan 
formal di tingkat pendidikan dasar 
menengah yang dikendalikan Dinas 
Pendidikan. Secara dini, Literasi 
media digital, telah diperkenalkan 
bagi peserta didik di satuan satuan 
pendidikan. Tentu saja, Program 
ini harus diawali dengan Literasi 
Media Digital ini kepada Guru 
guru di sekolah.  Target group 
lain dari Program Literasi Media 
adalah Aparat Pemerintah Daerah 
dan Pemerintah Desa, Tokoh 
Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh 
Pemuda, Tokoh Politik dan berbagai 
organisasi masyarakat, serta 
komunitas komunitas, dan NGO yang 
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik.  

Sementara itu, Dinas 
Kominfo, Persandian dan Statisik, 
memanfaatkan Lembaga Penyiaran 
Publik yang dimiliki seperti 
Radio dan TV milik Pemerintah 
Daerah, Situs Resmi Pemda untuk 
mengkampanyekan pemanfaatan 
bijak, kritis dan inspiratif media 
digital, atau menyiapkan konten 
literasi dalam berbagai bentuk 
programnya, seperti Iklan Layanan 
Masyarakat, Diskusi dan Talkshow, 
dan Informasi penting terkait  Literasi 
ini. 

Untuk menyukseskan Program 
Literasi Media Digital, adalah penting 
untuk bekerjasama  dan mendorong 
lahirnya komunitas yang dapat 
menjadi relawan dalam Literasi 
Media Digital, termasuk melibatkan 
Tim Penggerak PKK, yang memiliki 
jaringan organisasi dan kelembagaan 
yang kuat sampai pada Desa/
Kelurahan/RT dan RW agar Literasi 
Media Digital dapat menyasar kaum 
perempuan.  

Peran Pemerintah Daerah

Selain Literasi media digital, 
yang tak kalah penting untuk 
dilakukan adalah Menyebarkan 
Informasi Secara Transparan dan 
Merespon Cepat  Informasi dan 
Pengaduan dari Publik.  Dengan 
menjamurnya perangkat mobile dan 
online,  fenomena masyarakat digital 
ditandai dengan kecepatan (speed), 
Virtualitas (virtuality) dan jaringan 
(network), maka Pemerintah Daerah 
perlu menyiapkan diri untuk terlibat 
aktif dalam dunia media digital 
terutama media sosial, khususnya 
terkait upaya mengantisipasi 
pengaduan masyarakat.  Selain 
pengaduan, Pemerintah Daerah 
dapat memanfaatkan media sosial 
untuk memberikan penjelasan 
terhadap sesuatu masalah yang, 
setidaknya untuk meluruskan 
berita di media sosial dengan 
memberikan data, fakta dan konten 
yang menunjukkan bukti bahwa 

apa yang disampaikan penyebar 
ujaran kebencian atau pun hoaks 
adalah tidak benar. Disini, semua 
perangkat daerah, Kecamatan, dan 
semua institusi Pemerintah Daerah 
diwajibkan memiliki akun media 
sosial, yang bertujuan memberikan 
jawaban atas berbagai permasalahan 
masyarakat yang disampaikan 
kepada Pemerintah Daerah. Langkah 
ini diyakini dapat mengurangi, atau 
setidaknya ‘melawan’ hoaks.  

Upaya Literasi Media Digital, 
juga harus dibarengi penanaman 
kesadaran akan kebangsaan dan 
kemajemukan melalui proses 
internalisasi kebhinnekaan dan 
toleransi.  Pendekatan dan 
melibatkan  berbagai organisasi 
keagamaan seperti MUI, NU, 
Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, 
perlu dilakukan.  Selain itu, Forum 
forum yang telah ada, dioptimalkan 
fungsi dan perannya seperti: FKUB 
(Forum Koordinasi Umat Beragama), 
FKDM (Forum Kewaspadaan Dini 
Masyarakat) FPK (Forum Pembaruan 
Kebangsaan). Penanaman kesadaran 
ini, akan menjadi pilar pendukung 
dan antisipasi nyata terhadap 
dampak cyber. 

Keutuhan NKRI patut dijaga 
bersama. Mendeteksi dan 
mencegah dini  pengaruh negatif 
perkembangan dunia Cyber, perlu 
dilakukan Pemerintah Daerah,  
sebagai wujud kewaspadaan 
nasional.  Perkembangana 
kecepatan penggunaan Internet 
yang  tidak seimbang dengan  literasi 
digital, menyebabkan meluasnya 
penyebaran berita hoaks.  Dengan 
Program Literasi Media Digital, 
yang didukung keterbukaan 
informasi, serta penguatan semangat 
kebangsaan, akan mengantar 
masyarakat menjadi tahu dan bijak 
dalam menggunakan media digital 
(medsos, internet). Hanya dengan 
cara itulah,  konflik sosial dapat kita 
cegah.
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HOT NEWS

kasus penyebaran virus corona 
(Covid-19). Kantor Staf Kepresidenan 
(KSP) bersama dengan berbagai 
kementerian, terutama Kementerian 
Kesehatan, menyusun pedoman 
utama tersebut sehingga mudah 
diimplementasikan oleh masyarakat.

“Harapannya, publik bisa 
memahami dan bisa melaksanakannya 
bersama-sama dengan pemerintah,” 
kata Kepala Staf Kepresiden RI, Dr. 
Moeldoko pada acara Konferensi 
Pers Publikasi Protokol Penanganan 
COVID-19 di Kompleks Istana Negara 
Jumat (6/3) lalu.

Selain itu, Presiden Joko Widodo 
mengeluarkan Keputusan Presiden 
(Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Gugus Tugas Percepatan 

Kerja Keras Pemerintah 
Menanggulangi COVID-19
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M
enyusul 
pengumuman 
kematian 
pertama akibat 
virus corona di 
Indonesia dan 
status pandemi 

global, pemerintah Indonesia akan 
menggencarkan penelusuran terhadap 
orang-orang yang berkontak dengan 
pasien corona untuk mengatasi 
penyebaran wabah penyakit yang 
disebut COVID-19.

Juru bicara pemerintah untuk 
penanganan virus corona, Achmad 
Yurianto, mengatakan kini pemerintah 
“harus lebih keras lagi” mengendalikan 
penularan virus corona di dalam 
negeri. “Satu-satunya cara adalah 

tracing harus dilakukan lebih kencang 
lagi dan kemudian berusaha mencari 
kasus positif untuk kemudian kita 
isolasi agar tidak jadi penyebaran 
baru di lingkungan masyarakat. Ini 
yang lebih kita giatkan lagi,” ujar Yuri 
dalam konferensi pers, Kamis (12/03). 
“Oleh karena itu di dalam beberapa 
kasus, maka kita mulai mendapatkan 
laporan-laporan dari daerah tentang 
PDP, Pasien Dalam Pengawasan, yang 
semakin meningkat,” lanjutnya.

Adapun pemerintah daerah 
secara terpisah mengumumkan 
langkah-langkah untuk mengatasi 
wabah di wilayahnya, termasuk yang 
berkaitan dengan kerumunan publik.

Salah satunya adalah dengan 
menerbitkan  protokol penanganan 
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sakit Polri, serta 65 RS BUMN. Tim ini 
akan melacak persebaran virus yang 
berhubungan dengan klaster-klaster 
penularan COVID-19.

Juru Bicara Pemerintah dalam 
Penanganan COVID-19, Achmad 
Yurianto, mengatakan pemerintah 
melacak persebaran COVID-19 dari 
pasien yang terjangkit melebar hingga 
ke sejumlah daerah. Daerah yang 
dilacak pun diperlebar.

Total, hingga Senin (30/3), 
Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk 
Penanganan Virus Corona, Achmad 
Yurianto, hingga saat ini ada 1.414 
kasus Covid-19 di Indonesia. Pasien 
yang berhasil sembuh ada 75 orang, 
sementara yang meninggal mencapai 
122 orang. 

Dilansir laman Kemenkes (17/3), 
Pemerintah kini menyediakan 227 
rumah sakit rujukan tambahan. 
Awalnya jumlah rumah sakit rujukan 
hanya 100 buah. Kemudian pada 10 
Maret dilakukan penambahan menjadi 
menjadi 132 buah. Penambahan rumah 
sakit rujukan tersebut didasarkan pada 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
169 Tahun 2020 tentang Penetapan 
RS Rujukan Penanggulangan Penyakit 
Infeksi Emerging Tertentu. Adapun 227 
rumah sakit rujukan tersebut terdiri 
dari 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 
65 RS BUMN.

Sebelumnya, Presiden Joko 
Widodo telah meminta masyarakat 
dapat melakukan aktivitas pekerjaan, 
belajar dan ibadah di rumah. Langkah 
ini untuk mencegah penyebaran virus 
COVID-19. “Dengan kondisi ini saatnya 
kita bekerja dari rumah, belajar dari 
rumah, ibadah di rumah, inilah saatnya 
bekerja bersama-sama saling tolong 
menolong dan bersatu padu gotong-
royong,” katanya pada Minggu (15/3), 
di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat.

Joko Widodo mengatakan seluruh 
jajaran kabinet Indonesia Maju terus 
bekerja keras untuk menyikapi dan 
menjaga Indonesia dari penyebaran 
virus tersebut. Pemerintah juga 
berupaya meminimalkan dampak 
yang ditimbulkan terhadap ekonomi 
tanah air. 

Ia juga meyakini dengan langkah-
langkah antisipasi yang dilakukan, 
para menteri kabinet tetap dapat 
bekerja penuh seperti biasanya. 
Bahkan Presiden mengklaim hari 
ini para menteri bekerja lebih keras 
dibandingkan biasanya. “Walaupun 
sebagian dilakukan secara online 
untuk mengatasi isu kesehatan dan 
mengatasi dampak perekonomian 
akibat COVID-19,” ucapnya.

Kini, pemerintah juga telah 
memulai rapid test COVID-19. Lokasi 
pertama tes ini adalah Jakarta Selatan, 
yaitu pada sejumlah warga yang 
diduga terinfeksi virus corona karena 
melakukan kontak dengan pasien 
positif Covid-19. Menurut Presiden, 
pemerintah memprioritaskan wilayah 
yang paling rawan. Juru bicara 
pemerintah, Yuri mengatakan, rapid 
test ini merupakan mekanisme 
pemeriksaan spesimen pasien terduga 
COVID-19. 

Selain itu, untuk memenuhi 
kebutuhan pasien virus corona, 
Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma 
Atlet Kemayoran, Jakarta telah mulai 
melayani pasien. Sebelumnya, Yuri 
mengatakan bahwa keberadaan 
rumah sakit darurat COVID-19 ini 
bertujuan untuk menambah fasilitas 
ruang isolasi bagi para pasien yang 
membutuhkan perawatan di rumah 
sakit.  Adapun pasien yang ditangani 
di sana merupakan pasien yang tidak 
dapat melakukan isolasi mandiri di 
rumah dengan berbagai pertimbangan 
medis.

Namun demikian, pada Senin (30/3), 
Presiden Joko Widodo menyebutkan, 
kebijakan pembatasan sosial untuk 
mencegah penyebaran virus corona 
Covid-19 perlu dilakukan dengan 
skala lebih besar. Ia juga meminta 
pembatasan sosial yang dikenal 
dengan sebutan physical distancing 
ini didampingi kebijakan darurat sipil. 
Hal tersebut diungkap Presiden saat 
memimpin rapat terbatas dengan 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19, lewat video conference dari 
Istana Bogor.

Sumber: newsdetik.com, kompas.com, cnbc.com

Dengan kondisi ini 
saatnya kita bekerja 

dari rumah, belajar 
dari rumah, ibadah di 
rumah, inilah saatnya 

bekerja bersama-sama 
saling tolong menolong 

dan bersatu padu 
gotong-royong

Penanganan Virus Corona. Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada 
presiden. Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Letjen Doni 
Monardo ditunjuk menjadi Ketua 
Pelaksana.

Gugus Tugas dibuat karena telah 
terjadi keadaan tertentu dengan 
adanya penularan COVID-19 di 
Indonesia yang perlu diantisipasi 
dampaknya. Dalam rangka percepatan 
penanganan COVID-19, diperlukan 
langkah-langkah cepat, tepat, 
fokus, terpadu, dan sinergis antara 
kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah.

Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 ini juga 
respons atas permintaan WHO 
agar pemerintah Indonesia segera 
mengumumkan darurat nasional 
Corona. Pihak Istana menyebut 
pembentukan Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 adalah 
peningkatan penanganan terhadap 
wabah Corona.

Dalam Keppres 7/2020, Jokowi 
meminta Pemerintah Daerah (Pemda) 
dalam hal ini Gubernur hingga 
Bupati-Walikota juga diminta untuk 
membentuk tim gugus tugas di daerah 
masing-masing. Gugus Tugas yang 
juga disebut Tim Reaksi Cepat ini akan 
bersiaga di 135 lokasi pintu gerbang 
masuk ke Indonesia dan berjaga di 
132 RS rujukan, 109 RS TNI, 53 rumah 
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HOT NEWS

V
irus corona 
telah menyebar 
dengan cepat 
ke lebih dari 
199 negara dan 
wilayah di dunia. 
virus corona 

(COVID-19) jenis baru yang pertama 
kali ditemukan di Wuhan ini telah 
menewaskan lebih dari 33.900 
orang. 

Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO), pada Rabu (11/3),  
menyatakan bahwa virus corona 
jenis baru penyebab COVID-19 telah 
menjadi pandemi global. Melansir 
dari CNN, COVID-19 merupakan 
kelompok besar virus yang umum 
di antara hewan. Virus dapat 
menyebabkan penyakit saluran 
pernapasan yang mirip dengan flu 
biasa. Gejalanya termasuk pilek, 

batuk, sakit tenggorokan, sakit 
kepala, dan mungkin demam yang 
berlangsung selama beberapa hari. 

WHO secara resmi telah 
mengumumkan bahwa penyebaran 
virus corona telah menjadi pandemi. 
“Kami mengingatkan semua negara 
untuk mengambil langkah sigap dan 
siap. Kami telah menggaungkan 
peringatan dengan keras dan jelas,” 
ujar Direktur HO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus pada Rabu (11/3). 

Pasca-penetapan ini, WHO 
meminta semua negara untuk 
melakukan beberapa hal berikut: 
Pertama, mengaktifkan dan 
meningkatkan mekanisme tanggap 
darurat Kedua, berkomunikasi 
dengan publik tentang risiko 
dan bagaimana mereka dapat 
melindungi diri sendiri Ketiga, 

menemukan, memisahkan, menguji, 
dan mengobati setiap kasus 
COVID-19 dan melacak setiap kontak 
yang berkaitan. “Kami tak bisa 
mengatakan ini cukup keras atau 
cukup jelas. Semua negara mampu 
mengubah arah pandemi ini,” kata 
Tedros.

Seperti yang rilis Worldmeter 
(https://www.worldometers.
info/coronavirus/), angka infeksi 
COVID-19 per Senin (30/3),  pukul 
13.57 WIB angka infeksi COVID-19 
mencapai 723.345 orang di 199 
negara dan dua alat angkut 
internasional (kapal pesiar Diamond 
Princess berlabuh di Yokohama, 
Jepang dan kapal pesiar Holland 
America’s MS Zaandam). Sedangkan 
angka kematian untuk pandemi 
COVID-19 ada 33.993 orang dan 
pasien yang sudah dinyatakan 
sembuh menjadi 151.809 orang.

Amerika Serikat kini menjadi 
negara dengan jumlah kasus 
terbanyak, yakni 142.735 melewati 
Italia dan Tiongkok. Namun angka 
kematian di Italia menjadi yang 
paling besar yakni mencapai 10.779 
orang dari total 97.689 kasus. 
Tiongkok sendiri tercatat ada 81.470 
kasus dengan 3.304 kematian. 
Berikutnya, Spanyol menempati 
posisi keempat dengan kasus 
terbanyak di dunia, yakni menjadi 
80.110 kasus dengan angka kematian 
berjumlah 6.803 orang. Kemudian 
disusul Jerman dengan total 
62.435 kasus terkonfirmasi dan 541 
kematian.

Sedangkan di Indonesia, hingga 
Senin (30/3), Jumlah pasien positif 
terjangkit virus corona di Indonesia 
bertambah menjadi 1.414 kasus. 
Sementara itu, jumlah pasien yang 
meninggal karena corona mencapai 
122 orang. 

Sumber: kompas.com, worldometers.info

Virus Corona Jadi 
Pandemi Global
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RAGAM

G
amelan Pesel 
terbilang gamelan 
yang relatif baru 
di Bali, namun 
secara mengejutkan 
mendapat respon 
yang sangat baik 

dari masyarakat, tua dan muda. 
Gamelan ini turut diperkenalkan 
secara luas pada dunia melalui 
berbagai platform online oleh periset 
dan musisi Amerika-Kanada, Jonathan 
Adams, salah seorang dari pendiri 
Insitu Record.

“Melodinya sangat indah masih 
mempertahankan genre musik 
klasik namun pada saat yang sama 
melakukan banyak hal baru dan 
menarik,” kata Jonathan.

I wayan Arik Wirawan (Arik), 
28, menciptakan gamelan ini di akhir 
masa studinya di ISI Denpasar pada 
tahun 2013. Ia membentuk kelompok 
musisi yang juga diberi nama Gamelan 
Pesel dan memimpin kawan-kawan 
sepermainannya di Banjar Kehen, 
Desa Kesiman, Denpasar, Bali untuk 
untuk menggeluti.

“Saya ingin berbeda dari yang 
lainnya dan saya ingin berinovasi, 
megambel itu bisa keren, modis, 
stylist saya ingin mengajak anak-anak 
muda di Bali untuk mengembangkan 
kesenian gamelan yang hebat ini,” 
ujarnya.

Gamelan Pesel (Pegulingan 
dan Selonding) menggabungkan 
konsep gamelan Semar Pegulingan 
dan Selonding, dimainkan dengan 19 
alat musik, antara lain terompong, 
kendang, gangsa,suling, kecek, 
kajar, jublag, jegogan dan gong. 
Sebagian besar alat musik gamelan ini 
dibuat dari besi dan perunggu yang 
dikerjakan oleh pengrajin besi dan 
perunggu dari berbagai daerah.

Tabuh Ayuning memaparkan 
keanggunan, kecantikan dan aura 
keramahan yang dipancarkan oleh 
perempuan Bali yang menarik dan 
mengundang kekaguman laki-laki. 
Tabuh Cakup Lima mencerminkan 
rasa damai yang terpancar dengan 
mencakupkan tangan baik di ubun-
ubun (berdoa) ataupun di dada 
sebagai bentuk salam.

“Cakup lima adalah komposisi 
saya yang pertama pada gamelan 
baru ini, Gamelan Pesel, makanya 
dinamakan Cakup Lima. Cakup 
Lima adalah Om swatiastu, yang 
membukakan jalan bagi komposisi-
komposisi lain,” jelasnya.

Meluasnya perkembangan 
gamelan ini tidak terlepas dari 
penyebaran dan interaksi anak-anak 
muda yang juga mempopulerkannya 
pada media sosial. Pemerhati 
dan penggiat gamelan pesel telah 
mengunggah gamelan ini melalui 
jejaring video dan audio.

“Masyarakat sudah mulai 
mencintai dan mempelajari terutama 
generasi muda, kedepannya pasti akan 
banyak yang menyukai termasuk juga 
di kalangan kaum muda perempuan,” 
tuturnya.

Gamelan Pesel menjadi 
bukti sukses kreativitas, inovasi 
dan kegigihan yang tidak pernah 
surut dari anak-anak muda untuk 
mempertahankan jati diri dan 
mengembangkan budaya tradisional. 

Sumber: voaindonesia.com

Di tengah derasnya pengaruh musik asing ke Indonesia, banyak anak muda mulai melupakan keagungan dan 
keindahan alat musik tradisional, namun di Bali, kalangan muda kini marak memainkan gamelan dan karya gamelan 
baru. Gamelan Pesel tak hanya dimainkan oleh anak muda namun merambah ke luar negeri.

Gamelan Pesel 
Yang Mendunia
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M
emeluk agama 
dan kepercayaan 
tertentu erat 
hubungannya 
dengan 
kehidupan 
spiritual 

dan kondisi kesehatan seseorang. 
Dari suatu riset, diketahui bahwa 
melakukan kegiatan keagamaan secara 
teratur dapat menambah usia harapan 
hidup hingga 2-3 tahun.

Orang yang rutin beribadah 
sesuai kepercayaannya juga akan 
merasa lebih damai, tenang, bahagia, 
serta dipenuhi perasaan kasih sayang 
dari dan terhadap orang-orang di 
sekitarnya. Beberapa hal tersebut 
menjadi alasan mengapa agama dapat 
membuat seseorang lebih sehat.

Mengetahui manfaat agama untuk 
kesehatan bisa jadi akan membuatmu 
lebih bersemangat melakukan ibadah. 
Jadi, yuk, simak berbagai manfaatnya 
di bawah ini:

1.  Mengajarkan cara hidup yang 
sehat. Sebagian besar agama 
menganjurkan penganutnya 
untuk melakukan hal-hal yang 
menyehatkan, seperti berpuasa, 
melakukan meditasi, dan 
berdoa. Beberapa ajaran agama 
juga mengingatkan umatnya 

untuk hidup sehat dengan 
menjauhi perilaku berisiko, 
seperti menggunakan narkoba, 
melakukan seks bebas, dan 
mabuk-mabukan.

2.  Membuat hidup menjadi 
lebih positif. Dalam penelitian 
ditemukan bahwa orang yang 
memiliki keyakinan atau agama 
tertentu dan menjalaninya 
dengan baik cenderung berpola 
pikir positif atau optimis, punya 
lebih banyak teman, dan lebih 
dekat dengan keluarga. Semua 
hal ini adalah faktor-faktor 
yang mendukung kesehatan. 
Optimisme akan membuat 
tubuh lebih sehat karena dapat 
memperkuat sistem kekebalan 
tubuh, yang dalam jangka panjang 
juga mampu memperpanjang usia 
harapan hidup. 

3.  Memberikan dukungan sosial. 
Dengan menghadiri acara 
keagamaan atau ibadah, 
seseorang juga akan merasa 
menjadi bagian dalam suatu 
kelompok, karena bertemu 
dan berinteraksi dengan umat 
yang seiman. Kelompok umat 
beragama di suatu tempat ibadah 
atau komunitas keagamaan akan 
saling memberikan dukungan 
secara sosial satu sama lain. 

Hal ini membuat komunitas 
keagamaan menjadi suatu wadah 
yang positif bagi kehidupan 
mental dan spiritual seseorang.

4.  Mengurangi stres. Ritual 
agama, seperti berdoa dan 
salat, juga dapat menjadi cara 
untuk menjaga diri dari stres. 
Mengendalikan stres dengan 
baik dapat membantu tubuh 
terhindar dari berbagai penyakit, 
seperti tekanan darah tinggi dan 
penyakit jantung. Di samping itu, 
saat menghadapi tekanan hidup 
atau terserang penyakit berat, 
peneliti menemukan bahwa orang 
yang beragama cenderung lebih 
kuat secara mental dan lebih 
mampu bertahan dalam melawan 
masalah dan penyakitnya.

5.  Memberikan tujuan hidup. 
Agama juga akan membuat 
orang memiliki tujuan hidup. 
Inilah alasan mengapa pada 
sebuah penelitian ditemukan 
bahwa orang beragama lebih 
merasa bahagia dan puas akan 
kehidupannya. Berbagai manfaat 
agama tersebut mampu membuat 
seseorang lebih sehat, bukan 
hanya secara mental, melainkan 
juga secara fisik. 

Sumber: alodokter.com
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Selain Menenangkan, 
Agama Ternyata 
Bermanfaat untuk 
Kesehatan

Agama dan spiritualitas merupakan salah 
satu aspek penting dalam kehidupan 

manusia. Ritual di dalamnya diajarkan 
secara turun-temurun dalam beragam 

kebudayaan. Selain sebagai sarana 
untuk mengingat Sang Pencipta dan 

mendekatkan diri kepada-Nya, agama 
juga ternyata punya manfaat untuk 

kesehatan kita, lho.
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SUARA PESERTA

Walikota Cimahi, Ir. H. Ajay 
Muhammad Priatna, M.M. memiliki 
kesan yang banyak sekali selama 
Program Pemantapan Pimpinan 
Daerah Angkatan (P3DA) X di 
Lemhannas RI.

Meski tidak berlatar belakang 
birokrat, Pria asli Bandung ini merasa 
beruntung mendapatkan kesempatan 
menjadi peserta P3DA.

“Ketika ikut pendidikan disini, 
saya sangat bersyukur saya dikasih 
kesempatan untuk ikut P3DA ini yang 
diselenggarakan oleh suatu Lembaga 
yang memang sangat luar biasa,”ucap 
Pria eks mpengurus Kadin Jawa Barat 
ini. 

Menurut Ajay, banyak hal 
yang didapat, yaitu memperkaya 
pemikiran dan wawasannya, 
terutama bagaimana sebagai 
kepala daerah berupaya dalam 
memajukan daerahnya sehingga dapat 
menyejahterakan masyarakat.

Berbekal pengetahuan dan 
wawasan usai mengikuti P3DA, Ajay 

sebagai walikota ingin memajukan 
daerahnya. “Bercita-cita bagaimana 
daerah kita bisa maju bagaimana kita 
meninggalkan warisan yang baik dan 
dikenal. Pastinya dengan pendidikan 
yang selama saya ikuti, pasti 
menambah bekal-bekal kita dalam 
memimpin daerah,” ucapnya. 

Untuk meningkatkan kualitas, Ajay 
menyarankan, narasumber yang hadir 
diharapkan seseorang yang memiliki 
pembuat kebijakan. Misal, apabila 
narasumber dari Kementerian Dalam 
Negeri, sebaiknya adalah Menteri 
Dalam Negerinya.

Karena menurut Ajay, peserta 
P3DA 10 yang berasal dari 37 daerah, 
banyak yang berasal dari luar Jawa 
yang memiliki kondisi daerah yang 
memiliki tantangan yang tinggi. 
“Banyak hal yang ingin disampaikan 
kepada pemerintah pusat dan dinas-
dinasnya untuk mendapatkan solusi 
yang terbaik di setiap daerahnya 
sekaligus membangun konktivitas dan 
sinergi antara pemerintah pusat dan 
daerah,”jelasnya

Banyak Hal 
yang Didapat, 
Bersyukur Ikuti 
P3DA

Ketika ditanya harapan pada 
pemerintah dan kabinet Indonesia 
Maju periode 2019-2024, ia berharap 
Indonesia lebih maju, dan dapat 
memberikan perhatian lebih lagi 
kepada daerah terutama pada 
sinergitas hubungan pusat dan daerah 
serta hal-hal yang terkait dengan 
infrastruktur yang menjadi wewenang 
pemerintah pusat. 

Ir. H. Ajay Muhammad Priatna, M.M. 
Walikota Cimahi, Alumni P3DA X

Bercita-cita 
bagaimana daerah 
kita bisa maju 
bagaimana kita 
meninggalkan 
warisan yang baik 
dan dikenal. Pastinya 
dengan pendidikan 
yang selama saya 
ikuti, pasti menambah 
bekal-bekal kita dalam 
memimpin daerah
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SMP, dan SMA supaya kecintaannya 
terhadap tanah air itu lebih mendalam, 
lebih menyatu ke dalam diri sebagai 
bangsa Indonesia yang mencintai 
Indonesia dan mempertahankan NKRI.

Ketika ditanya mengenai 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo 
dan Kabinet Indonesia Maju, Rosiyati 
berharap para menteri yang duduk 
dalam kabinet dapat melihat program 
kebutuhan masyarakat dari bawah, 
bukan dari atas. 

Menurutnya, Jika tidak terjun 
ke bawah pasti tidak mengetahui 
permasalahan secara baik. Hal itu, 
seperti yang ia lakukan ketika masih 
menjadi anggota legislatif 
di papua. “saya tahunya 
membuat program itu, 
dari bawah. Oo ternyata 
masyarakat butuh ini, 
oo masyarakat butuh ini. 
Kalau kita tidak melihat ke 
bawah, kita tidak akan bisa 
yang namanya memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan dasar 
warga negara,” 
ucapnya.

Dr. Hj. Rosiyati Mh. Thamrin, S.E., 
M.M., yang mengenyam pendidikan 
doktor di Universitas Brawijaya-
Malang, dapat dibilang menjadi salah 
satu wanita sukses dalam karirnya. 
Dengan kesuksesannya sebagai 
pengusaha tidak menyurutkan 
rasa kebangsaan dan kecintaannya 
terhadap tanah air.

Hal tersebut terlihat pada 
diri Rosiyati yang tertarik ketika 
Lemhannas RI menyelenggarakan 
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 
bagi Anggota Kadin selama sepekan. 

“Saya tertarik mengikuti 
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 
di Lemhannas RI karena kita sebagai 
bangsa yang besar dan perlu untuk 
mengikuti kegiatan ini untuk lebih 
mencintai tanah air,”ucapnya ketika 
ditemui Tim Redaksi Swantara.

Rosiyati yang ditemui disela-
sela kegiatan Pemantapan Nilai-
Nilai Kebangsaan, mengaku bahwa 
rasa kebangsaannya semakin 
menguat ketika mengunjungi tempat 
pengasingan Ir. Soekarno di Tanah 
Merah, Boven Digul yang hanya seluas 
1x1 m2. 

Menurut Rosiyati yang kini juga 
menjadi Direktur Utama perusahaan 
swasta di Jakarta, menyarankan 
bahwa kegiatan ini jangan hanya di 
ikuti oleh beberapa kalangan saja 
termasuk Kadin tetapi lebih kepada 
masyarakat luas seperti dulu pernah 
adanya pendidikan pancasila.

Ia juga berharap materi yang 
didapat dalam kegiatan tersebut, 
dapat dimasukkan ke dalam kurikulum 
pendidikan baik pada tingkat SD, 

Materi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 
Perlu Masuk Kurikulum Pendidikan Sekolah
Dr. Hj. Rosiyati Mh. Thamrin, S.E., M.M. 
Wakil Komite Tetap BUMN Jasa Keuangan Jasa Survey dan Konsultan.

Saya tertarik 
mengikuti 

Pemantapan 
Nilai-Nilai 

Kebangsaan 
di Lemhannas 
RI karena kita 

sebagai bangsa 
yang besar dan 

perlu untuk 
mengikuti 

kegiatan ini 
untuk lebih 

mencintai 
tanah air,
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ESAI TERBAIK

Pendahuluan

Di era globalisasi teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, muncul 
berbagai fenomena potensi ancaman yang semakin berkembang dan menyasar 
ke berbagai aspek termasuk disintegrasi bangsa.  Tingginya perkembangan 
ancaman dewasa ini memang terpengaruh oleh perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi.  Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditas 
yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa masyarakat kita 
sudah berada di sebuah informationbased society. Kemampuan untuk 
mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat 
penting bagi sebuah organisasi, seperti perusahaan, perguruan tinggi, lembaga 
pemerintahan, maupun individu.1 Tingginya kebutuhan penggunaan media sosial 
serta besarnya pengaruh media sosial terhadap kehidupan masyarakat, bangsa 
dan negara banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menebar 
ancaman demi kepentingan tertentu, termasuk untuk memecah belah integrasi 
bangsa Indonesia.  

Dari berbagai kasus yang ada, 
maka potensi ancaman disintegrasi 
bangsa di Indonesia saat ini banyak 
dilakukan lewat media sosial yang 
berpengaruh terhadap munculnya 
konflik sosial politik, pertentangan 
antar partai, kelompok, etnis, 
agama maupun antar individu, 
yang diperparah oleh keterlibatan 
pihak asing untuk memecah belah 
masyarakat terutama melalui cara 

palsu (hoax) serta propaganda untuk 
memecah belah masyarakat.

Di tengah besarnya potensi 
ancaman lewat media sosial yang 
dapat melemahkan kewaspadaan 
nasional, justru gambaran 
masyarakat Indonesia secara umum 
memperlihatkan bagaimana rapuhnya 
daya tahan mereka terhadap ancaman 
penyusupan ideologi radikal, 
penyebaran konten negatif serta 
upaya provokasi untuk memecah 
belah masyarakat. Dalam hal ini, 
penyebaran dan penyusupan paham-
paham negatif serta pemecahbelahan 
masyarakat di Indonesia dianggap 
makin mengkhawatirkan dalam 
beberapa tahun terakhir dan harus 
diambil langkah-langkah komprehensif 
untuk meredamnya, terutama melalui 
penguatan kewaspadaan nasional 
terhadap berbagai bentuk ancaman 
yang muncul lewat media sosial. Oleh 
karena itu, sangat penting adanya 
kajian berupa bagaimana memperkuat 
kewaspadaan nasional terhadap 
ancaman lewat media sosial guna 
menjaga integrasi bangsa.

Pembahasan

Kewaspadaan Nasional sebagai 
suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan, 
serta manifestasi kepedulian dan 
rasa tanggung jawab bangsa 
Indonesia terhadap keselamatan dan 
keutuhan bangsa / NKRI perlu selalu 
diwujudkan dalam kehidupan bangsa 
Indonesia. Merunut pada pengertian 
kewaspadaan nasional, maka 
kewaspadaan terhadap ancaman 
lewat media sosial merupakan sikap 
mental suatu bangsa yang selalu 

Kolonel Mar Siswoto, 
Dankodikmar Kodiklatal (Alumnus PPRA 59)

Penguatan Kewaspadaan Nasional Terhadap Ancaman 
Lewat Media Sosial Guna Menjaga Integrasi Bangsa

proxy war dengan memanfaatkan 
media sosial guna mencapai 
kepentingannya.  Sebagai sebuah 
sarana, media sosial tidak hanya 
memiliki dampak positif, akan tetapi 
juga negatif. Dewasa ini, media 
sosial sebagai salah satu “produk‟ 
pengguna internet saat ini memiliki 
kecenderungan sebagai sarana 
penyebarluasan ujaran kebencian 
(hate speech) dan konten informasi 
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siap menghadapi segala macam 
ancaman, tantangan, hambatan, dan 
gangguan yang mungkin timbul setiap 
saat,2 di mana ancaman tersebut 
adalah penyalahgunaan media sosial 
sebagai sarana penyebarluasan 
ujaran kebencian (hate speech) dan 
konten informasi palsu (hoax) serta 
propaganda untuk memecah belah 
masyarakat yang mengarah pada 
ancaman disintegrasi. 

Kehidupan sosial masyarakat 
Indonesia mulai bergeser pada nilai-
nilai teknologi. Walaupun ada dampak 
positif yang dihasilkan, namun banyak 
pula dampak negatif yang melunturkan 
nilai-nilai budaya masyarakat. 
Fenomena internet, media sosial, 
hingga program-program berbasis 
android, bukan hanya memudahkan 
komunikasi antar masyarakat, 
melainkan juga mengubah secara 
mendasar paradigma lama dalam 
politik, ekonomi, pengembangan 
ilmu pengetahuan serta budaya.3  
Dampak negatifnya, media sosial 
dapat dimanfaatkan oleh pihak 
tertentu untuk menebarkan ancaman. 
Ancaman lewat media sosial mesti 
kita waspadai, kita cermati, dan kita 
antisipasi agar masyarakat kita yang 
majemuk ini tidak terjebak dalam 
pusaran arus yang membahayakan 
ini. Pengguaan media sosial 
diharapkan menjadi sarana penting 
untuk mengantisipasi, menangkal 
dan menanggulangi ancaman yang 
menyasar masyarakat melalui 
pengelolaan yang baik.

Oleh sebab itu, media sosia 
seharusnya dapat dijadikan peluang 
bagi bangsa Indonesia untuk 
memanfaatkannya sebagai sarana 
sosialisasi, peningkatan wawasan 
intelektual masyarakat serta 
penguatan semangat nasionalisme. 
Untuk mengoptimalkan peluang 
tersebut, maka kendala berupa 
kurangnya pemahaman masyarakat 
terhadap ancaman lewat media 
sosial harus dapat diatasi. Selain 

itu, keberadaan lembaga terkait 
pengawasan media sosial harus dapat 
diberdayakan untuk mengontrol media 
sosial dan menegakkan supremasi 
hukum bagi yang melakukan 
penyalahgunaan.

Dalam hal ini, perlu adanya 
sebuah kebijakan khusus untuk 
mengatur media sosial, memperkuat 
masyarakat media, serta 
pengawasannya sebagai bentuk 
antisipasi awal, karena siapapun, 
kapanpun dan dimanapun ancaman 
lewat media sosial akan mudah 
terjadi. Masyarakat Indonesia 
adalah masyarakat media yang 
kehidupannya tidak dapat dilepaskan 

dengan media sosial. Dari semua 
itu, perlu ada berbagai upaya yang 
komprehensif untuk menanggulangi 
ancaman penyalahgunaan media 
sosial, berita hoax, penyusupan 
dan penyebaran ujaran kebencian, 
paham neoliberalisme, fanatisme 
agama berlebihan, individualisme, 
radikalisme, serta provokasi dan 
propaganda untuk memecah belah 
masyarakat, melalui berbagai langkah 
sebagai berikut: 

a.   Memperkuat pengawasan dan 
pengelolaan media sosial yang 
baik dan benar. Langkah-langkah 
untuk mendukung penguatan 
pengawasan dan pengelolaan 
media sosial tersebut meliputi :

1) Memonitor dan 
menindaklanjuti berbagai 
temuan negatif yang ada 
di media sosial melalui 
penyaringan konten, de-
registrasi akun sampai 
penutupan /pemblokiran 
situs media sosial. 
Penutupan /pemblokiran 
situs media sosial dilakukan 
apabila situs tersebut 
terbukti penuh dengan 
konten negatif terutama 
ancaman provokatif, 
penggalangan, penyusupan 
serta penyebaran berita 
hoax, ujaran kebencian dan 
berbagai paham disintegrasi. 
De-registrasi akun media 
sosial dilakukan dengan 
meminta, mendorong 
dan menekan  penyedia 
aplikasi media sosial untuk 
menghapus akun-akun 
pengguna media sosial 
yang terbukti membuat, 
memposting, ataupun 
menyebarkan konten  
provokatif, penggalangan, 
penyusupan serta 
penyebaran berita hoax, 
ujaran kebencian dan 
berbagai bentuk konten 

perlu ada berbagai upaya 
yang komprehensif untuk 
menanggulangi ancaman 
penyalahgunaan media sosial, 
berita hoax, penyusupan dan 
penyebaran ujaran kebencian, 
paham neoliberalisme, 
fanatisme agama berlebihan, 
individualisme, radikalisme, 
serta provokasi dan 
propaganda untuk memecah 
belah masyarakat,
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radikal ataupun paham-
paham disintegrasi. 
Penyaringan konten dan 
penghapusan konten 
dilakukan oleh penyedia 
aplikasi media sosial 
apabila konten tersebut 
dicurigai, diduga ataupun 
dikhawatirkan berdampak 
negatif terhadap masyarakat, 
khususnya yang mengarah 
pada kekerasan dan 
disintegrasi.  

2) Memanfaatkan media 
sosial untuk menyaring 
konten negatif, memberikan 
konten verifikasi, serta 
menyebarkan konten positif 
untuk mengkonter konten 
negatif. Penyaringan konten 
negatif, memberikan konten 
verifikasi, serta menyebarkan 
konten positif untuk 
mengkonter konten negatif 
dilaksanakan oleh seluruh 
elemen bangsa terutama 
Lembaga Pemerintah 
beserta Badan dan Institusi 
terkait yang melibatkan 
perusahaan media informasi 
dan komunikasi dengan 
mengoptimalkan jaringan 
media sosial yang begitu 
luas.

b.   Meningkatkan kesadaran 
dan kedewasaan masyarakat 
media untuk dapat menyaring 
konten negatif dan tidak 
menyebarkannya lewat media 
sosial. Langkah-langkah untuk 
mendukung peningkatan 
kesadaran dan kedewasaan 
masyarakat media tersebut 
meliputi :

1) Penguatan kegiatan 
sosialisasi penggunaan media 
yang baik dan benar kepada 
seluruh elemen masyarakat.

2) Penguatan peran aktif 
komunitas blogger untuk 

ikut terlibat meningkatkan 
kesadaran dan kedewasaan 
masyarakat dalam 
penggunaan media secara 
bijak.

3) Membangun jejaring 
komunitas khusus untuk 
pembinaan kesadaran dan 
kedewasaan masyarakat 
dalam penggunaan media 
yang baik dan benar. 

4) Melakukan pelatihan internet 
damai serta penggunaan 
media secara bijak terhadap 
masyarakat. 

c.  Memperkuat lembaga pengawas 
dan penegak hukum terhadap 
penyalahgunaan media sosial. 
Langkah-langkah untuk 
mendukung penguatan lembaga 
pengawas dan penegak hukum 
terhadap penyalahgunaan media 
sosial tersebut meliputi :

1) Meningkatkan peran Badan 
Siber di semua lembaga 
negara untuk menanggulangi 
ancaman paham disintegrasi 
lewat media informasi dan 
komunikasi.Dalam hal ini 
perlu peningkatan peran 
koordinasi, kerjasama, 

pertukaran informasi, forum 
diskusi dan dialog lintas 
sektoral untuk memperkuat 
peran Badan Siber di semua 
Lembaga Negara agar dapat 
menanggulangi berbagai 
bentuk ancaman lewat media 
sosial. Dengan begitu, Badan 
Siber di semua Lembaga 
Negara akan lebih berperan 
optimal untuk mendukung 
penanggulangan ancaman 
lewat media sosial, melalui 
upaya bersama dalam 
deteksi dini, pencegahan, 
penyaringan serta 
kontra informasi dengan 
memanfaatkan infrastruktur 
siber yang dimilikinya. 

2) Memperkuat penegakkan 
hukum terhadap 
penyalahgunaan media 
informasi dan komunikasi 
sesuai dengan aturan 
yang berlaku.Hal ini 
dapat dilakukan dengan 
memperkuat aturan 
perundang-undangan dan 
penegakkan hukum terkait 
penyalahgunaan penggunaan 
media massa secara adil dan 
tegas melalui regulasi aturan 
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Endnotes
1 Hartawan, Firman, “Pentingnya 

Cyber Security bagi Pertahanan 
Negara”, (WIRA : Media Informa-
si Kementerian Peratahan, Edisi 
Juli-Agustus 2017 - Volume 67, 
Nomor 51), hlm. 14.

yang lebih jelas dan tegas, 
serta penguatan peran Polri, 
Kejaksaan dan Pengadilan 
dalam penegakkan hukum 
terhadap oknum yang 
melakukan penyalahgunaan 
penggunaan media sosial 
tanpa pandang bulu.

Penutup

a.     Kesimpulan

Kewaspadaan Nasional sebagai 
suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan 
yang dimiliki olah bangsa Indonesia 
harus terus diperkuat agar mampu 
mendeteksi, mengantisipasi sejak 
dini dan melakukan aksi pencegahan 
berbagai bentuk dan sifat potensi 
ancaman, termasuk yang melalui 
media sosial. Kehadiran media sosial 
di satu sisi memang menawarkan 
berbagai manfaat, namun, di sisi 
lain mudah disalahgunakan untuk 
penyebarluasan ujaran kebencian dan 
konten informasi palsu (hoax) serta 
propaganda untuk memecah belah 
masyarakat yang mengarah pada 
ancaman disintegrasi. Sementara itu, 
sebagian besar masyarakat umumnya 
tidak lagi bisa membedakan mana 
berita yang benar dan mana berita 
yang menyesatkan. Hal ini mengingat, 
masyarakat Indonesia yang sebagian 
besar masih gagap media dan belum 
memiliki literasi digital yang benar-
benar kritis, sehingga kurang waspada 
terhadap potensi ancaman yang dapat 
ditimbulkannya.

Oleh karena itu, penting adanya 
upaya memperkuat kewaspadaan 
nasional terhadap ancaman yang 
muncul lewat media sosial agar 
dapat menjaga integrasi bangsa. Hal 
ini dapat terwujud melalui upaya 
strategis dengan memperkuat 
pengawasan dan pengelolaan 
media sosial secara baik dan benar. 
Langkah tersebut perlu juga didukung 
upaya meningkatkan kesadaran dan 
kedewasaan masyarakat untuk dapat 

menyaring konten negatif dan tidak 
menyebarkannya lewat media sosial. 
Selain itu, perlu adanya upaya untuk 
memperkuat lembaga pengawas 
dan penegak hukum terhadap 
penyalahgunaan media sosial 
khususnya berupa ujaran kebencian 
dan konten informasi palsu (hoax) 
serta propaganda untuk memecah 
belah masyarakat.

Melalui upaya strategis dengan 
pengawasan dan pengelolaan media 
sosial, peningkatan kesadaran dan 
kedewasaan masyarakat media, 
serta penguatan lembaga pengawas 
dan penegak hukum terhadap 
penyalahgunaan media sosial tersebut, 
maka akan memperkuat kesiapan 
dan kesiagaan bangsa Indonesia 
dalam menghadapi ancaman ujaran 
kebencian dan konten informasi 
palsu (hoax) serta propaganda untuk 
memecah belah masyarakat, sehingga 
berkontribusi besar bagi terjaganya 
integrasi bangsa.

b.    Saran.

Pemerintah beserta seluruh 
jajaran lembaga negara, terutama 
Kementerian Komunikasi dan 
Informasi (Kemenkominfo) bersama 
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 
diharapkan dapat meningkatkan dan 
memperkuat peran semua unsur yang 
terkait dengan keamanan dunia maya 
seperti Satsiber TNI, Satuan Keamanan 
Siber Polri, Satuan Siber di Lembaga/
Instansi terkait serta perusahaan 
penyedia jasa aplikasi media sosial, 
untuk menanggulangi  ancaman 
penyebarluasan ujaran kebencian dan 
konten informasi palsu (hoax) serta 
propaganda untuk memecah belah 
masyarakat lewat media sosial.
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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.

Tingkatkan Kualitas, Lemhannas RI 
Gelar Konsolidasi dan Evaluasi

Lemhannas RI menggelar Konsolidasi 
Penyelenggaraan Pendidikan serta Evaluasi 
dan Penjelasan Pokok-Pokok Kebijakan 
Kajian dan Pemantapan Nilai Kebangsaan 
Tahun 2020 bertempat di Ruang Pancasila, 
Gedung Trigatra. Konsolidasi digelar selama 
dua hari yakni pada Rabu (15/01) sampai 
Kamis (16/01).

Natal Lemhannas RI “Menjadi 
Sahabat Bagi Semua Orang”

Memperingati Hari Natal 2019, Lemhannas 
RI menyelenggarakan perayaan Natal 2019 
yang mengangkat tema “Dengan Hikmah 
Natal 2019 Kita Tingkatan Hidup Untuk 
Menjadi Sahabat Bagi Semua Orang” 
bertempat di Auditorium Gadjah Mada, 
Lemhannas RI, Rabu (24/1).

Linda Agum Gumelar: “Lakukan 
SADARI untuk Mendeteksi Kanker 

Payudara Sejak Dini,”

Mengingat pentingnya menjaga kesehatan 
bagi perempuan, maka Perista Lemhannas RI 
mengadakan kegiatan Sosialisasi Deteksi Dini 
Kanker Payudara yang bekerja sama dengan 
Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI), 

pada Selasa (21/01) di Ruang Konstitusi, 
Gedung Tri Gatra lantai 3, Lemhannas RI.
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Gubernur Lemhannas RI Audiensi 
dengan Centre for Strategic and 
International Studies (CSIS)

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) 
Agus Widjojo melakukan audiensi
dengan Executive Director Centre for 
Strategic and International Studies (CSIS)
Philips J. Vermonte dan Disaster 
Management Research Unit Centre for 
Strategic and International Studies (CSIS) M. 
Habib Abiyan Dzakwan bertempat di Ruang 
Tamu Lemhannas RI, Kamis (30/1).

Mahasiswa Prodi Hubungan 
Internasional Universitas 
Mulawarman Melakukan Kunjungan 
ke Lemhannas RI

Mahasiswa program studi Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Mulawarman Samarinda 
melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada 
Rabu (19/02). Kunjungan tersebut diterima oleh 
Tenaga Profesional bidang Geografi dan SKA 
Lemhannas RI, Dr. Sukendra Martha, M.Sc., 
M.AppSc. dan Kepala Bagian Protokol dan 
Peliputan Biro Humas Lemhannas RI, Letkol ARH 
Alton Endarwanto Hadi Susanto di Ruang Gatot 
Kaca, Gedung Asta Gatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Sejumlah Athan Negara Sahabat 
Menghadiri Sosialisasi PPRA 62

Sebelum diselenggarakannya Program 
Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 

62 Tahun Ajaran 2021, Biro Kerja Sama 
Lemhannas RI mengadakan sosialisasi 

kepada sejumlah atase pertahanan negara 
sahabat bertempat di Ruang Airlangga 

Gedung Astagatra, Rabu (12/2). 
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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.

Kunjungan Australia Defense College ke 
Lemhannas RI

Kunjungan Commander Australia Defense Collage (ADC) 
Mayor General Mick Ryan bertempat di Ruang Tamu 
Gubernur Lemhannas RI, Selasa (3/03).

Pemeriksaan Kesehatan di Lingkungan Lemhannas RI

Mengikuti kondisi terkini penyebaran virus Corona (Covid-19), Lemhannas RI juga sudah mulai melakukan pemeriksaan 
kesehatan untuk para pegawai nya, turut serta Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Wakil Gubernur 
Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan pada Kamis, (19/03).

Lemhannas RI Sosialisasikan Budaya Anti Korupsi

Sosialisasi Membangun Budaya Anti Korupsi dan 
Mekanisme Pelaporan Harta Kekayaan Sebagai Upaya 
Pencegahan Korupsi bertempat di Auditorium Gajah Mada, 
Rabu, 11 Maret 2020.
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