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Salam Redaksi
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Om Swastiastu

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang 
Maha Esa, atas perkenan-Nya telah hadir di tengah-tengah kita, 
Majalah Swantara Edisi ke-36, Maret 2021.

Pada edisi pertama di tahun 2021 ini, Majalah Swantara masih 
tetap menghadirkan beberapa rubrik yang menyajikan informasi 
dari berbagai sudut pandang yang dapat mengedukasi bagi para 
pembaca, dan memberikan pesan yang sarat makna kepada para 
pembaca. 

Di masa pandemi Covid-19, edisi kali ini redaksi mengangkat 
program vaksinasi nasional Covid-19 yang merupakan salah satu 
upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 
dalam rubrik Laporan Utama yang dapat dijadikan referensi para 
pembaca. 

Selain itu, redaksi juga menyajikan informasi seputar kegiatan 
Lemhannas RI diantaranya Program Pendidikan Reguler Angkatan 
(PPRA) 62,  Pengkajian Strategik dan Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan.  Selain itu, juga ada beberapa informasi terkait 
dengan berbagai kegiatan dilakukan Lemhannas RI.  

Tak hanya itu, juga menghadirkan rubrik Profil Pejabat dan 
Pegawai, Suara Peserta, Hot News, Ragam serta Opini yang 
dapat menjadi pilihan sebagai referensi dan sekaligus menambah 
khasanah pengetahuan bagi pembaca setia Majalah Swantara.

Bagai “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 36 kali ini. Semoga, Majalah Swantara 
selalu berkesan di hati para pembaca. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om
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Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus 
Widjojo saat menjadi narasumber dalam Diskusi 
Online DPP GMNI pada April 2020 lalu, menyampaikan 
bahwa Covid-19 yang merupakan ancaman non fisik 
masuk ke dalam lingkup ketahanan karena menyangkut 
daya tahan suatu bangsa dan lebih tepat dikategorikan 
dalam lingkup dan materi keamanan insani yakni 
ancaman yang mengancam warga negara secara 
individual atau ketahanan individu.

Vaksinasi Covid-19, 
Upaya Pemerintah 
Perkuat Ketahanan 
Nasional

LAPORAN UTAMA
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A
gus menilai, 
ketahanan nasional 
di tengah masa 
pandemi virus 
corona (Covid-19) 
dapat dirasakan 
dalam wujud 

kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah, seperti kebijakan 
keringanan biaya listrik, Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan 
mudik, keringanan kredit, dan prioritas 
anggaran kesehatan. Ia menilai upaya-
upaya yang dilakukan di pandemi 
Covid-19 ini merupakan wujud dari 
ketahanan nasional Indonesia dalam 
menghadapi ancaman, gangguan, 
hambatan, dan tantangan untuk 
mencapai tujuan nasional.

Kini, setahun sudah pandemi 
Covid-19 melanda Indonesia sejak 
terkonfirmasi pasien pertama pada 1 
Maret 2020 lalu. Pemerintah Indonesia 
yang sejak adanya kasus pertama 
tersebut telah melakukan berbagai 
upaya untuk memutus penyebaran 
Covid-19 yang semakin meluas. 

Berbagai upaya tersebut, 
diantaranya adalah menerbitkan 
Keputusan Presiden (Keppres) 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan Virus 
Corona, Protokol Kesehatan, PSBB, 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) berskala mikro 
hingga program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN).

Selain itu, pada akhir tahun 2020, 
pemerintah telah mencanangkan 
program vaksinasi Covid-19 dan 
dimatangkan dengan menerbitkan 
Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 84 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka 
Penanggulangan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 
diikuti dengan adanya Keputusan 
Direktur Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Nomor 
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam 
rangka Penanggulangan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Vaksinasi dan Tahapannya

Mengacu Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Vaksinasi tersebut 
dijelaskan bahwa penanggulangan 
pandemi Covid-19 tidak hanya 
dilakukan dengan penerapan protokol 
kesehatan saja, namun juga intervensi 
dengan vaksinasi sebagai bagian dari 
upaya pencegahan dan Pengendalian 
Covid-19.

Vaksinasi tersebut juga didasari 
rekomendasi dari Komite Penasehat 
Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian 
Technology Advisory Group on 
Immunization) tahun 2020, untuk 
dapat mengendalikan pandemi 
Covid-19 di masyarakat secara cepat 
yaitu dengan meningkatkan kekebalan 
individu dan kelompok sehingga 
dapat menurunkan angka kesakitan 
dan kematian, serta mendukung 
produktifitas ekonomi dan sosial, 
pemberian vaksinasi Covid-19 
dilakukan dengan strategi yang tepat 
pada kelompok sasaran prioritas.

Disisi lain, berbagai negara di 
belahan dunia termasuk Indonesia, 
telah mengembangkan vaksin yang 
ideal untuk pencegahan infeksi SARS-
CoV-2 dengan berbagai platform 
yaitu vaksin inaktivasi (inactivated 
virus vaccines), vaksin virus yang 
dilemahkan (live attenuated), vaksin 
vektor virus, vaksin asam nukleat, 
vaksin seperti virus (virus-like 
vaccine), dan vaksin subunit protein.

Meski sempat menuai pro kontra, 
vaksinasi Covid-19 pada dasarnya 
bertujuan untuk mencapai kekebalan 
kelompok dan dapat terbentuk 
apabila cakupan vaksinasi tinggi dan 
merata di seluruh wilayah. Upaya 
pencegahan melalui pemberian 
program vaksinasi jika dinilai dari sisi 
ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, 
apabila dibandingkan dengan upaya 
pengobatan.

Juru Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam 
agenda International Media Briefing 
secara daring di Gedung BNPB, pada 
Kamis (14/1), menjelaskan kepada 
masyarakat bahwa vaksin adalah 
upaya negara dalam melindungi 
masyarakatnya dari ancaman pandemi 
Covid-19 dan demi tercapainya 

kekebalan komunitas atau herd 
immunity.

Ada empat tahap dalam 
pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan, 
tahap pertama (Januari-April 2021) 
yang menyasar tenaga kesehatan, 
asisten tenaga kesehatan, tenaga 
penunjang serta mahasiswa yang 
sedang menjalani pendidikan profesi 
kedokteran yang bekerja pada Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan. 

Tahap kedua juga dilakukan pada 
Januari-April 2021, dimana sasaran 
vaksinasi Covid-19 ditujukan kepada 
Kelompok usia lanjut ( ≥ 60 Tahun) dan 
petugas pelayanan publik (TNI/Polri, 
aparat hukum, dan petugas pelayanan 
publik lainnya yang meliputi petugas di 
bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, 
perbankan, perusahaan listrik negara, 
dan perusahaan daerah air minum, 
serta petugas lain) yang terlibat secara 
langsung memberikan pelayanan 
kepada masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi 
Sadikin dalam siaran persnya secara 
daring pada akhir Desember 2020 
lalu, menuturkan pada periode Januari 
- April 2021, diprioritaskan untuk 1,3 
juta tenaga kesehatan 21,5 juta orang 
berusia lanjut, dan 17,4 juta petugas 
pelayan publik di 34 provinsi. 

Sedangkan tahap ketiga dan 
keempat dilakukan pada rentang April 
2021- Maret 2022 yang menyasar 
masyarakat rentan dari aspek 
geospasial, sosial, dan ekonomi serta 
masyarakat dan pelaku perekonomian 
lainnya dengan pendekatan kluster 
sesuai dengan ketersediaan vaksin. 
“vaksinasi diperuntukkan bagi 63,9 
juta masyarakat rentan dan 77,4 juta 
masyarakat lainnya yang diberikan 
sesuai pendekatan klaster,” sambung 
Budi.

Pentahapan dan penetapan 
kelompok prioritas penerima vaksin 
dilakukan dengan memperhatikan 
Roadmap WHO Strategic Advisory 
Group of Experts on Immunization 
(SAGE) serta kajian dari Komite 
Penasihat Ahli Imunisasi Nasional 
(Indonesian Technical Advisory 
Group on Immunization) dengan 
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pada Kamis (25/2) di Graha BNPB.

Secara rinci, sambung Wiku, 
ada beberapa pertimbangan yang 
dilakukan pemerintah diantaranya 
adalah kondisi lingkungan pekerjaan, 
kondisi kesehatan, intensitas 
aktivitas dan mobilitas serta situasi 
Covid-19 dilingkungan tempat tinggal. 
Sedangkan pertimbangan prioritas 
daerah, mempertimbangkan situasi 
Covid-19 di daerah, kesiapan sarana 
dan prasarana penyimpanan vaksin 
dan penyelesaian target vaksinasi 
tahapan sebelumnya. “Pada prinsipnya 
pemerintah sangat presisi dan berhati-
hati dalam menentukan prioritas ini,” 
imbuh Wiku.

Distribusi Vaksin
Berdasarkan Juknis yang 

dirilis Kementerian Kesehatan RI, 
pendistribusian vaksin, peralatan 
pendukung dan logistik lain ke Dinas 
Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan 
Provinsi mendistribusikan ke Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota, lalu 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
mendistribusikan ke Puskesmas dan 
fasilitas pelayanan kesehatan lain di 
wilayahnya.  

Hal tersebut telah disampaikan 
Presiden Joko Widodo pada saat 
memberikan arahan dalam rapat 
terbatas mengenai penanganan 
pandemi Covid-19 dan rencana 
pelaksanaan vaksinasi di Istana 
Negara, Jakarta, pada Rabu (6/1) lalu 
yang meminta pemerintah daerah 
untuk bersiap menjalankan program 
vaksinasi ini di wilayah masing-
masing. “Saya minta kesiapan-
kesiapan kita dalam rangka menuju 
vaksinasi ini betul-betul agar dicek 
dan dikontrol oleh para gubernur,” ujar 
Joko Widodo.

Pendistribusian vaksin, peralatan 
pendukung dan logistik lainnya 
harus dilakukan dan dikelola sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan 
untuk menjamin kualitas yang baik. 
Pada tingkat puskesmas dan fasilitas 
pelayanan kesehatan lainnya petugas 
disarankan memantau ketersediaan 
vaksin dan logistik, meninjau 

pertimbangan pasokan vaksin tidak 
akan segera tersedia dalam jumlah 
yang mencukupi untuk memvaksinasi 
semua sasaran.

Juru Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19 Prof Wiku Adisasmito 
menjelaskan bahwa dalam 
memutuskan kelompok penerima 
prioritas, pemerintah menggunakan 
berbagai pertimbangan presisi dan 

berkeadilan serta sejumlah aspek 
lainnya. 

“Meskipun, ada kelompok yang 
menjadi prioritas penerima vaksin, 
pemerintah menjamin bahwa nantinya 
vaksin dapat diakses dengan mudah 
oleh semua kelompok masyarakat 
yang memenuhi syarat,” jelas Wiku 
ketika memberikan keterangan pers 
perkembangan penanganan Covid-19, 
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kapasitas peralatan rantai dingin, serta 
memastikan manajemen penyimpanan 
vaksin dan logistik lainnya sesuai 
dengan SOP yang berlaku. 

Distribusi juga harus disertai 
dengan dokumen pengiriman berupa 
Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) 
dan Vaccine Arrival Report (VAR).  
Seluruh proses distribusi vaksin 
sampai ke tingkat pelayanan harus 
mempertahankan kualitas vaksin 
tetap tinggi agar mampu memberikan 
kekebalan yang optimal kepada 
sasaran.

Selain itu, pendistribusian vaksin 
tersebut tidak boleh sembarangan 
karena harus menggunakan jalur 
dingin atau cold chain. Hal itu 
dipertegas oleh Menteri Kesehatan 
Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan 
bahwa pemerintah membutuhkan 
bantuan dari berbagai pihak untuk 
memastikan keamanan distribusi 
vaksin Covid-19 ke seluruh wilayah 
Indonesia.

Dari 38 juta dosis vaksin 
COVID-19 yang diterima secara 
bertahap sejak akhir Desember 2020, 
setidaknya sampai 4 Maret 2021, lebih 
dari dua juta orang sudah divaksinasi 
Covid-19 dan 12 juta vaksin telah 
didistribusikan ke 34 provinsi dan 514 
kabupaten/kota. 

“Saya mesti sampaikan berita 
yang harus kita refleksikan bersama 
bahwa distribusi ini membutuhkan 
jalur dingin, jalur logistik dingin, dan 
itu memang ternyata lebih kompleks 
dari yang kita duga sebelumnya,” ucap 
Budi saat jumpa pers secara daring 
pada Senin (11/1) di Kantor Presiden.

Budi berharap pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, maupun badan 
usaha swasta bisa bahu-membahu 
mengamankan distribusi vaksin 
Covid-19, khususnya yang berkaitan 
dengan jalur dinginnya. “Sehingga 
saya kemungkinan akan sangat butuh 
bantuan baik itu dari pemerintah 
pusat, pemerintah daerah maupun 
badan usaha swasta, untuk bisa bahu-
membahu membantu kami kalau 
nanti ternyata ada kesulitan untuk 
bisa menyalurkan 426 juta vaksin ini 

sampai seluruh pelosok Indonesia 
melalui jalur logistik dingin,” jelasnya.

Selain soal pendistribusian 
vaksin, pemerintah juga melakukan 
berbagai persiapan terkait program 
vaksinasinya sendiri. Tujuannya 
jelas, demi menjamin kelancaran 
program vaksinasi Covid-19. Salah 
satu langkah yang dilakukan adalah 
memvalidasi data sasaran. Di mana, 
daerah-daerah penerima telah 
diminta untuk mengecek ulang data 
tenaga kesehatan mereka yang akan 
menerima vaksinasi. Sebagaimana 
telah disebutkan, tenaga kesehatan 
merupakan prioritas pertama dalam 
program vaksinasi tahap awal 
tersebut.

Kementerian Kesehatan RI 
juga telah melakukan pelatihan 
vaksinator ke seluruh daerah. Selain 
juga melakukan sosialisasi ke tenaga 
kesehatan di sekitarnya. Sementara 
itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi 
Sadikin menyebut, vaksinasi Covid-19 
di Indonesia dimulai dilaksanakan 
pada Rabu (13/1) dan Presiden Joko 
Widodo menjadi orang pertama yang 
akan disuntik vaksin Covid-19.

Dalam kesempatan lainnya, Budi 
juga telah memberikan lampu hijau 
kepada jajaran TNI dan Polri untuk 
membantu program vaksinasi. TNI 
dikabarkan telah menerjunkan 10.000 
tenaga kesehatan sebagai vaksinator 
yang berasal dari Angkatan Darat, Laut 
dan Udara. Sementara, Polri sendiri 
juga menyiapkan 13.500 personel 
tenaga kesehatan yang telah dilatih 
untuk vaksinator oleh Bapelkes dan 
BPK Kemenkes RI.

Perkembangan Vaksinasi

Sejak dimulai 13 Januari 2021 lalu, 
pelaksanaan vaksinasi telah dilakukan 
di semua provinsi, kabupaten, dan 
kota di seluruh Indonesia. Pemerintah 
sudah mengupayakan pemenuhan 
kebutuhan vaksinasi dengan berbagai 
pendekatan, baik melalui skema 
pemerintah ke pemerintah (G-to-G) 
maupun langsung ke produsen vaksin.

Upaya pemerintah dalam 
melakukan vaksinasi tersebut 
pada dasarnya bertujuan untuk 

mewujudkan kekebalan komunitas 
atau herd immunity. Oleh karena itu, 
program vaksinasi Covid-19 dilakukan 
secara nasional dan bertahap. Saat 
ini, program vaksinasi nasional 
tengah memasuki tahap kedua, 
yang menyasar pekerja publik dan 
melanjutkan vaksinasi bagi lanjut usia 
di atas usia 60 tahun.

Pekerja publik terdiri dari Pendidik 
(guru dan dosen), pedagang pasar, 
tokoh agama, wakil rakyat, pejabat 
negara, pegawai pemerintah, TNI, 
Polri, Satpol PP, pelayan publik 
(perangkat desa, BUMN, BUMD, 
pemadam kebakaran), transportasi 
publik, atlit, wartawan dan pelaku 
sektor pariwisata (staf hotel, restauran 
dan tempat wisata).

Plt. Dirjen Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Dr.dr. Maxi 
Rein Rondonuwu, DHSM. MARS. 
dalam Konferensi Pers secara virtual, 
pada Senin (15/2), mengatakan bahwa 
kelompok masyarakat yang masuk 
dalam prioritas vaksinasi tahap kedua 
merupakan kelompok masyarakat 
yang memiliki interaksi dan mobilitas 
yang tinggi, sehingga sangat rentan 
terpapar virus Covid-19. “Ketika 
mereka terlindungi lewat vaksinasi, 
maka kita dapat menurunkan laju 
penyebaran virus, mengurangi beban 
rumah sakit serta membantu tenaga 
kesehatan,” jelasnya.

Tahap kedua yang berlangsung 
sejak 17 Februari 2021 lalu diharapkan 
dapat selesai pada Mei 2021. Total 
sasaran vaksinasi tahap kedua 
mencapai 38,5 juta orang yang 
terdiri dari 16,9 juta pekerja publik 
dan 21,5 juta Lansia. Pemerintah 
memprioritaskan vaksinasi untuk 
guru agar membantu murid-murid 
yang tidak dapat belajar online/virtual 
karena sejumlah keterbatasan, dapat 
segera melakukan proses belajar dan 
mengajar secara tatap muka. 

Selain itu, TNI dan Polri serta 
kelompok pekerja keamanan lain 
juga menjadi prioritas pemerintah 
karena memiliki peran penting dalam 
membantu meningatkan proses 
Tracing atau penelusuran kontak 
sehingga kita dapat menentukan 
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langkah-langkah yang diperlukan 
sejak dini untuk menurunkan laju 
penyebaran virus. Yang juga menjadi 
prioritas vaksinasi tahap kedua adalah 
pekerja transportasi publik yang terdiri 
dari pekerja tiket dan masinis kereta 
api, pekerja bandara, pilot, pramugari, 
pekerja pelabuhan, pekerja Trans 
Jakarta dan MRT, supir bus, kernet, 
bahkan kondektur, supir taksi, dan juga 
ojek online.

Hingga saat ini, berdasarkan data 
yang dilansir covid19.go.id per Minggu 
(14/3), kasus Covid-19 tekonfirmasi 
sejak Maret 2020 lalu mencapai 
1.419.455 orang dengan 137.912 kasus 
aktif, dimana sebanyak 1.243.117 orang 
telah dinyatakan sembuh dan 38.426 
orang meninggal.

Sedangkan terkait data vaksinasi 
dari sumber yang sama, target sasaran 
vaksinasi sejumlah 181.554.465 orang 
dengan sasaran 40.349.051 orang dari 
tenaga kesehatan, petugas publik dan 
lanjut usia. Sebanyak 1.460.222 orang 
telah menjalani vaksinasi pertama 
dan 4.020.124 orang telah mengikuti 
vaksinasi keduanya.

Ketahanan Individu hingga 
Ketahanan Nasional

Kekebalan komunitas atau herd 
immunity, seperti yang dilansir laman 
situs World Health Organization 
(WHO), juga dikenal sebagai 
kekebalan populasi, dimana pada 
dasarnya adalah konsep yang sering 
digunakan untuk imunisasi, di mana 

suatu populasi dapat terlindung dari 
virus tertentu jika suatu ambang 
cakupan imunisasi tertentu tercapai.

Terkait sebuah vaksinasi, vaksin 
sendiri akan melatih sistem imun 
untuk menciptakan protein yang dapat 
melawan penyakit, yang disebut 
‘antibodi’, seperti jika seseorang 
terpapar pada suatu penyakit, tetapi 
perbedaan pentingnya adalah bahwa 
vaksin bekerja tanpa membuat 
seseorang sakit. Orang yang telah 
diimunisasi terlindung dari penyakit 
yang bersangkutan dan tidak dapat 
menyebarkannya, sehingga memutus 
rantai penularan.

Bila berbicara vaksinasi Covid-19 
dalam konteks ketahanan nasional, 
tentunya vaksinasi tidak terlepas 
dari daya tahan tubuh (imunitas) 
seseorang dalam menangkal Covid-19. 
Jadi daya tahan tubuh (imunitas) 
seseorang menjadi salah satu faktor 
penting dalam membentuk ketahanan 
individu yang merupakan unit terkecil 
dari sebuah ketahanan keluarga dan 
masyarakat sebagai bagian dalam 
gatra demografi. Dengan daya tahan 
tubuh (imunitas) indvidu yang kuat 
dalam menangkal Covid-19, akan 
menjadi salah satu faktor penting 
dalam aspek kesehatan untuk 
memperkuat ketahanan individu dan 
keluarga.

Ketahanan nasional sendiri 
merupakan keuletan dan daya tahan 
suatu bangsa yang mengandung 
kemampuan untuk mengembangkan 

kekuatan nasional dalam menghadapi 
segala ancaman baik yang datang dari 
luar maupun yang datang dari dalam 
yang langsung maupun tidak langsung 
membahayakan kelangsungan hidup 
bangsa dan negara.

Tenaga Profesional Bidang 
Sumber Kekayaan Alam dan 
Ketahanan Nasional Lemhannas RI 
Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, 
D.E.A. dalam paparannya pada Forum 
Komunikasi Lemhannas RI dengan 
Pemimpin Redaksi Media Massa pada 
November 2020 lalu, mengatakan 
bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya 
menginfeksi manusia dari aspek 
kesehatan, tetapi juga menginfeksi 
ketahanan nasional.

Menurut Dadan, penurunan 
tersebut berawal dari terpengaruhnya 
gatra demografi yang kemudian juga 
memengaruhi pada gatra politik, 
sosial budaya dan gatra lainnya. 
Labkurtannas mengidentifikasikan 
ada beberapa variabel dalam gatra 
demografi yang menurun, yakni 
fertilitas, morbiditas dan mobilitas 
yang diakibatkan pandemi Covid-19. 
Dengan dibatasinya gerakan manusia 
saat pandemi, mengakibatkan aktivitas 
ekonomi yang stagnan sehingga 
terjadinya resesi ekonomi dan dapat 
memengaruhi gatra-gatra yang ada 
pada konsep ketahanan nasional.

Dengan demikian, upaya 
pemerintah dalam melaksanakan 
program vaksinasi nasional saat ini, 
pada dasarnya merupakan upaya 
dalam memperkuat ketahanan 
nasional melalui gatra demografi 
dengan memperkuat ketahanan 
individu. Pemberian vaksin Covid-19 
ini, dapat menjadi awal untuk 
mengakhiri pandemi Covid-19 
yang sudah berlangsung setahun 
ini dan banyak menginfeksi orang 
dan banyak menelan korban jiwa. 
Selain itu, pemberian vaksin ini juga 
dapat menjadi awal untuk kembali 
beraktifitas normal dan kembali 
membangun ekonomi bangsa menjadi 
lebih baik sehingga dapat memperkuat 
ketahanan nasional Indonesia.

sumber: Berbagai sumber, diolah Redaksi
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G
ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) 
Agus Widjojo secara resmi membuka 
Program Pendidikan Reguler Angkatan 
(PPRA) 62 pada Selasa, (26/1) di Ruang 
Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI. 

Kegiatan PPRA 62 yang berlangsung 
selama 7 bulan, diikuti 80 peserta  yang 

terdiri dari berbagai latar belakang, yakni Kementerian dan 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebanyak 
9 orang, Mahkamah Agung sebanyak 1 orang, Kejaksaan 
Agung sebanyak 1 orang, Lembaga Non Struktural sebanyak 
4 orang, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebanyak 2  
orang, Kadin sebanyak 1  orang, DPD RI sebanyak 1  orang, 
Organisasi  Masyarakat sebanyak 8  orang, Partai Politik 
sebanyak 4  orang, TNI sebanyak 35 orang, Polri sebanyak 
14 orang.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan bahwa 
keterpilihan sebagai peserta PPRA 62 merupakan anugerah 
Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut disyukuri. 

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Foto.
humas-lhn

Proses ini yang 
menjadikan tugas 
belajar peserta menjadi 
penting, yaitu untuk 
membangun pondasi 
pengetahuan yang lebih 
kuat bagi fungsi jabatan 
publik apapun yang 
nanti mungkin diemban 
oleh para peserta.

Agus Widjojo: Proses Belajar-Mengajar 
di Lemhannas RI

Secara Bertahap 
Mengalami 
Transformasi

SEPUTAR KITA
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Oleh karena itu, Agus mengingatkan 
bahwa amanah dari negara yang 
diberikan kepada para peserta PPRA 
62 harus dijaga sebaik mungkin serta 
memanfaatkannya untuk menimba 
ilmu sebanyak-banyaknya. 

Agus meyakini bahwa para 
peserta telah memiliki kemampuan 
akademis dan latar belakang 
pengalaman yang tidak perlu 
diragukan lagi. Selain kemampuan 
tersebut, etika, moral dan kejujuran, 
menjadi prasyarat lainnya yang 
harus dimiliki untuk membentuk 
karakter pemimpin yang memiliki 
pola pikir, pola sikap dan pola tindak 
berdasarkan pandangan geopolitik dan 
geostrategi Indonesia yang holistik, 
integral dan komprehensif.

Dalam kesempatan tersebut, 
Agus juga menegaskan bahwa 
tingkat komitmen para peserta PPRA 
62 akan memberi pengaruh besar 
dalam menentukan keberhasilan para 
peserta memahami intisari pendidikan 
di Lemhannas RI. Oleh karena itu, 
diharapkan kehadiran para peserta 
dalam program pendidikan ini berjalan 
beriringan dengan motivasi untuk 
meningkatkan kualitas kepemimpinan 
masing-masing dan bukan semata-
mata hanya mengejar formalitas 
pendidikan di Lemhannas RI. 

“Keberadaan para peserta di 
Lemhannas RI harus disertai dengan 

tekad untuk melakukan revolusi 
mental, transformasi sikap, dan 
perilaku yang mencerminkan sosok 
kader pimpinan tingkat nasional 
dengan kualitas karakter kebangsaan 
yang kuat,” ujar Agus.

Lebih lanjut Agus menyampaikan 
bahwa proses belajar-mengajar 
di Lemhannas RI secara bertahap 
mengalami transformasi dari proses 
belajar-mengajar konvensional 
yang berjalan dari atas ke bawah 
yang memungkinkan peserta didik 
bersikap pasif, menuju proses belajar-
mengajar yang didasarkan pada 
pembekalan cara berpikir kritis yang 
diimplementasikan melalui analisis 
kritis dalam bentuk studi kasus yang 
membuat peserta menjadi lebih aktif. 

Hal tersebut dilakukan untuk 
membangun jembatan antara teori, 
paradigma, serta doktrin dengan 
implementasi penggunaannya 
dalam kenyataan berbagai situasi. 
“Tantangan sesungguhnya dari proses 
belajar-mengajar di Lemhannas RI 
ini pada akhirnya bermuara pada 
implementasinya dalam sebuah 
kebijakan publik untuk mendapat 
solusi bagi permasalahan yang nyata 
ada dalam masyarakat,” tutur Agus.

Agus menarik hal tersebut pada 
kenyataan dilapangan, yakni adanya 
pandemi Covid-19. Menurut Agus, 
adanya pandemi Covid-19 menjadi 

tantangan untuk menumpahkan segala 
kemampuan dan pengetahuan guna 
mendapatkan solusi untuk mengatasi 
pandemi Covid-19. Keputusan 
dan kebijakan yang diambil dalam 
mengatasi Covid-19 harus didasarkan 
kepada kolaborasi data dan ilmu 
pengetahuan. 

“Proses ini yang menjadikan 
tugas belajar peserta menjadi 
penting, yaitu untuk membangun 
pondasi pengetahuan yang lebih kuat 
bagi fungsi jabatan publik apapun 
yang nanti mungkin diemban oleh 
para peserta. Bangsa kini tengah 
membutuhkan peran para peserta, 
untuk meningkatkan peradaban 
bangsa. Sejarah peradaban 
manusia menunjukkan bahwa 
peradaban manusia dibangun diatas 
pengetahuan,” kata Agus.

Tidak lupa Agus juga mengimbau 
kepada penyelenggara, para tenaga 
pendidik dan unit kerja terkait, agar 
mempersiapkan segala sesuatu yang 
terkait dengan penyelenggaraan 
PPRA 62 secara baik dan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
“Manfaatkan secara optimal seluruh 
sarana dan prasarana agar proses 
penyelenggaraan pendidikan berjalan 
sesuai dengan tujuan dan sasaran 
pendidikan,” tutup Agus.
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S
ejumlah pejabat Lemhannas RI menghadiri 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 
I DPR RI yang memiliki lingkup kerja di bidang 
pertahanan, luar negeri, komunikasi dan 
informatika, serta intelejen pada Rabu (27/1). 

Agenda Rapat yang dipimpin oleh Wakil 
Ketua Komisi I, Utut Adianto adalah Evaluasi 

Pencapaian Kinerja Lemhannas RI Tahun 2020, Realisasi 
Anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020, Persiapan 
dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Lemhannas RI Tahun 2021, 
dan isu-isu aktual terkait Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus 
Widjojo, menyampaikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan 
anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020 oleh 
Kementerian Keuangan RI, Lemhannas RI mendapatkan 
nilai 97,84 dengan kategori sangat baik. Selain itu, Agus 
juga menyampaikan hasil pemeriksaan atas akuntabilitas 
Laporan Keuangan Lemhannas RI oleh BPK RI pada 
tahun 2015-2019 mendapatkan predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). Sementara untuk hasil pemeriksaan 
Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada Februari 2021. 
Sedangkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi dan Sakip Lemhannas RI Tahun Anggaran 

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Foto.
humas-lhn

Isu-isu aktual 
Lemhannas RI Tahun 
Anggaran 2021 
dituangkan dalam 
kajian strategik sebagai 
bahan masukan 
kepada pemerintah 
untuk mempercepat 
pencapaian sasaran 
pembangunan nasional

Gubernur 
Lemhannas RI
Sampaikan Evaluasi dan Realisasi 
Anggaran Tahun 2020 dan Kesiapan 
Program Tahun 2021

SEPUTAR KITA
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2020 oleh Kemenpan RB sudah 
dilaksanakan pada November 2020 
dan hasilnya masih dalam proses.

Selain itu, Agus juga 
menyampaikan bahwa Realisasi 
Anggaran Lemhannas RI Tahun 
Anggaran 2020 mencapai angka 
93,05%. Sedangkan anggaran tidak 
terserap merupakan anggaran yang 
seharusnya dialokasikan untuk belanja 
pegawai gaji 13 dan 14 serta alokasi gaji 
CPNS, perjalanan dinas dalam negeri 
dan luar negeri, berkurangnya tagihan 
listrik, telepon, gas, dan air karena 
adanya sistem work from home, 
serta dukungan makan peserta yang 
tidak diberikan karena pelaksanaan 
dilakukan secara virtual.

Selanjutnya, Agus menjelaskan 
realisasi kinerja kegiatan yang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai 
sasaran ketahanan nasional yang 
tangguh. Pertama, Kedeputian 

Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional 
pada tahun 2020 menghasilkan 
lulusan Program Pendidikan Reguler 
Angkatan (PPRA) 60 sebanyak 
100 orang, PPRA 61 sebanyak 100 
orang, lulusan program Pemantapan 
Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 
11 sebanyak 26 orang. Namun, akibat 
adanya pandemi Covid-19, kegiatan 
Olah Sismennas (OS), Studi Strategis 
Dalam Negeri (SSDN), dan Studi 
Strategis Luar Negeri (SSLN) yang 
merupakan bagian dari rangkaian 
pendidikan tidak dapat dilaksanakan 
PPRA 60, sedangkan PPRA 61 hanya 
melaksanakan Olah Sismennas secara 
virtual.

Kedua, Kedeputian Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan pada tahun 
2020 melaksanakan Dialog Wawasan 
Kebangsaan bertempat di Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang diikuti 100 
orang peserta. Sedangkan, Pembinaan 

dan Pemantapan Nilai-Nilai serta 
Pelatihan Untuk Pelatih dilaksanakan 
secara virtual dan masing-masing 
diikuti 400 peserta dan 850 peserta. 
“Perubahan pelaksanaan pemantapan 
nilai nilai kebangsaan, dari lokus 
(tatap muka) menjadi virtual, secara 
kuantitas naik. Namun, output kualitas 
menurun karena kendala jaringan, 
serta game dan outbond yang dapat 
menumbuhkan kecintaan kepada 
lingkungan sosial dan alam Indonesia 
tidak dapat dilaksanakan,” tutur Agus.

Ketiga, Kedeputian Pengkajian 
Strategik pada tahun 2020 melakukan 
kajian dalam berbagai bidang strategik 
nasional, regional, dan internasional 
sebagai bahan masukan pengambilan 
kebijakan pemerintah. Kajian strategik 
yang dihasilkan diantaranya adalah 
4 naskah kajian jangka panjang, 4 
naskah kajian quick respon, 9 kegiatan 
pengembangan kajian, dan 16 naskah 
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observasi pra kajian. Namun, 1 naskah 
observasi pra kajian tidak terlaksana 
disebabkan adanya efisiensi anggaran. 
Selain itu Kedeputian Pengkajian 
Strategik melaksanakan Jakarta 
Geopolitical Forum ke-IV dengan 
tema “Geopolitical Landscape in 
The Covid-19 Era” sebagai bahan 
penelaahan implikasi Covid-19 
terhadap geopolitik global yang telah 
dilaporkan hasilnya kepada presiden 
melalui Menteri Sekretaris Negara.

Keempat, kegiatan pengukuran 
ketahanan nasional dan kepemimpinan 
nasional untuk mewujudkan sistem 
pengukuran ketahanan nasional dan 
kepemimpinan nasional yang kredibel 
sebagai data bagi para pemangku 
kepentingan. Data ketahanan nasional 
yang dihasilkan telah dimanfaatkan 
oleh beberapa instansi. Namun, 
pengukuran data kepemimpinan 
nasional tidak dapat dilaksanakan 
pada tahun 2020 karena adanya 
pandemi Covid-19.

Selain realisasi anggaran, Agus 
juga menjelaskan mengenai persiapan 
dan kesiapan pelaksanaan APBN 
Lemhannas RI tahun 2021. Dalam 
bidang pendidikan direncanakan akan 
dilaksanakan Program Pendidikan 
Reguler Angkatan (PPRA) 62 dengan 
target 80 orang lulusan dan Program 
Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 
23 dengan target 60 orang lulusan. 
Dalam bidang Pemantapan Nilai-
Nilai, kegiatan Pelatihan Untuk 
Pelatih direncanakan secara virtual 
dengan target 400 peserta, kegiatan 
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 
direncanakan secara virtual dengan 
target 400 peserta, dan kegiatan 
Dialog Wawasan Kebangsaan 
direncanakan secara virtual dengan 
target 1.400 peserta. Dalam bidang 
pengkajian, dengan adanya refocusing 
dan realokasi anggaran, direncanakan 
dihasilkan 4 kajian jangka panjang 
serta 4 kajian urgent dan cepat. Untuk 
pengukuran ketahanan nasional di 
34 provinsi di Indonesia akan tetap 
dilaksanakan dengan menggunakan 
metode daring.

Terkait isu-isu aktual, 
Agus menjelaskan bahwa akan 

diimplementasikan dalam bentuk 
program seminar nasional dan 
internasional (Jakarta Geopolitical 
Forum) serta kajian strategik. Isu-
isu aktual yang akan dibahas dalam 
kajian strategik Lemhannas RI Tahun 
Anggaran 2021 diantaranya adalah 
pengaruh politik identitas terhadap 
demokrasi di Indonesia, hilirisasi 
mineral dan unsur tanah jarang 
guna mendukung pertumbuhan 
ekonomi nasional, peran media sosial 
guna mengembangkan wawasan 
kebangsaan, serta mencari solusi 
komprehensif bagi penyelesaian 

masalah Papua. “Isu-isu aktual 
Lemhannas RI Tahun Anggaran 2021 
dituangkan dalam kajian strategik 
sebagai bahan masukan kepada 
pemerintah untuk mempercepat 
pencapaian sasaran pembangunan 
nasional,” tutur Agus.

Agus menegaskan bahwa 
program dan kegiatan Lemhannas 
RI Tahun Anggaran 2021 siap 
dilaksanakan dengan memaksimalkan 
dukungan anggaran yang terbatas 
serta tetap mengikuti protokol 
kesehatan.
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S
aya yakin bahwa saudara yang diterima 
sebagai CPNS Lemhannas RI merupakan 
putra-putri terbaik,” ucap Kepala Biro Umum 
Lemhannas RI, Brigadir Jenderal Polisi Drs. 
Sukadji, M.M. membacakan sambutannya 
pada Upacara Pembukaan Orientasi CPNS 
Lemhannas RI Formasi Tahun 2019, pada 

Senin (1/2).

Pada kesempatan tersebut, Sukadji menyampaikan 
ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada 
42 personel CPNS Lemhannas RI yang telah dinyatakan 
lulus seluruh tahapan seleksi. Menurut Sukadji, seluruh 
personel CPNS Lemhannas RI patut bangga dan bersyukur 
karena telah mampu melewati serangkaian proses seleksi 
yang mengedepankan prinsip kompetitif, adil, objektif, 
transparan serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan 
nepotisme. Oleh karena itu, Sukadji berharap seluruh 

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Foto.
humas-lhn

IKAL sebagai sebuah 
organisasi besar perlu 
terus didorong untuk 
semakin dewasa dan 
mandiri. Oleh karena 
itu, hubungan dengan 
Lemhannas RI tidak 
perlu diikat dalam 
hubungan formal 
organisasi.

Orientasi CPNS 
Lemhannas RI 
Angkatan 6

SEPUTAR KITA
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CPNS Lemhannas RI dapat segera 
beradaptasi di unit kerja masing-
masing.

“Lemhannas RI merupakan 
Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian yang memiliki tugas 
penting dalam melakukan pendidikan 
bagi pimpinan tingkat nasional, 
melakukan pengkajian strategik dan 
melakukan pemantapan nilai-nilai 
kebangsaan bagi unsur masyarakat,” 
kata Sukadji menjelaskan tugas 
Lemhannas RI. 

Berdasarkan hal tersebut, 
peran pegawai menjadi sangat 
penting untuk mendukung tugas 
dan fungsi Lemhannas RI. Sukadji 
juga menjelaskan bahwa personel 
Lemhannas RI terdiri dari berbagai 
unsur, baik PNS, prajurit TNI dan 
anggota Polri. “Untuk itu sebagai 
anggota baru agar saudara segera 
menyesuaikan diri dan berkolaborasi 
dengan seluruh pegawai di lingkungan 
Lemhannas RI,” ujar Sukadji. 

Setelah melakukan upacara 
pembukaan, semua CPNS Lemhannas 
RI mendapatkan pengenalan awal 

tentang Lemhannas RI dari Biro Humas 
Lemhanans RI. “Para founding fathers, 
memikirkan alangkah baiknya kalau 
Indonesia memiliki sebuah lembaga 
ketahanan yang mampu memberikan 
pemahaman mengenai kebangsaan 
bagi rakyat Indonesia. Lemhannas RI 
didirikan oleh Presiden RI pertama, 
Ir.Soekarno pada tanggal 20 Mei 1965,” 
kata Pranata Humas Ahli Muda Endah 
Heliana, S.Sos., M.Si. pada Orientasi 
CPNS Angkatan 6 yang berlokasi di 
Ruang Syailendra, Gedung Astagatra.

Lebih lanjut Endah menjelaskan 
mengenai sesanti “Tanhana Dharmma 
Mangrva” yang menjadi semboyan 
bagi Lemhannas RI yang mana arti 
dari sesanti tersebut adalah tidak ada 
kebenaran yang mendua. Kemudian, 
Endah juga menjelaskan mengenai 
makna lambang Lemhannas RI, yakni 
Bintang Nur Cahya, Bunga Seroja, 
Tanda Kesatuan Lemhannas RI, dan 
Ornamen Pita. Bintang Nur Cahya yang 
berwarna kuning emas melambangkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Lanjut Endah, Bunga Seroja yang 
memiliki daun mahkota sebanyak 

lima lembar berwarna putih dengan 
tepian berwarna kuning emas dan 
kuning kunyit pada pinggirnya, 
melambangkan sifat arif bijaksana 
yang memancarkan mayacahya 
Pancasila. Tanda Kesatuan Lemhannas 
RI, dengan pinggir berwarna biru dan 
pada bagian tengah-tengah terletak 
bunga seroja yang memancarkan 
sinar-sinar berwarna kuning emas 
ke segenap penjuru. Ornamen Pita, 
terletak di bawah bunga seroja 
berbentuk menggelombang dan 
simetris dengan sisi tepi berwarna biru 
dan berwarna kuning di bagian luar.

Pemaparan tersebut bertujuan 
agar tumbuh rasa kecintaan CPNS 
Angkatan 6 pada Lemhannas RI. 
“Semoga kami bisa menumbuhkan 
rasa kecintaan bapak-ibu bagi 
Lemhannas RI dan tentunya harapan 
besar kami adalah bapak ibu bisa 
beradaptasi dan bisa membangun 
Lemhannas RI untuk lebih baik,” ujar 
Endah. 

Pada kesempatan tersebut, 
Pranata Humas Ahli Muda Cahyaqadri 
Hildamona Permatasari, S.Si., 
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M.Si. menyampaikan bahwa 
pengelolaan media sosial Lemhannas 
RI tidak hanya berfungsi untuk 
menyampaikan kegiatan lembaga, 
tetapi juga diharapkan dapat 
menjadi alat penyebaran wawasan 
kebangsaan. Sehingga penyebaran 
wawasan kebangsaan tidak hanya 
melalui kegiatan secara langsung, 

tapi juga memanfaatkan platform 
digital. “Media sosial Lemhannas RI 
sebenarnya tujuannya bukan hanya 
untuk menyampaikan kegiatan 
lembaga, tapi juga nanti diharapkan 
dapat ikut menjadi salah satu tools 
bagi Lemhannas untuk menyebarkan 
wawasan kebangsaan,” tutur Mona.

Para personel CPNS Angkatan 

6 diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan pertanyaan. Salah 
satu pertanyaan datang dari Analis 
Keamanan Ridwan Amin, S.Sos 
yang menanyakan perbedaan antara 
Lemhannas RI dan Wantannas. 
Pranata Humas Ahli Muda Bambang 
Iman Aryanto, S.T., M.Sc. menjawab 
pertanyaan tersebut dan menjelaskan 
bahwa Lemhannas RI dan Wantannas 
memiliki persamaan sebagai Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian (LPNK). 
Perbedaannya adalah Wantannas 
dipimpin langsung oleh presiden 
dan dibawahnya ada sekretaris 
jenderal, sedangkan Lemhannas RI 
dipimpin oleh seorang gubernur 
yang bertanggung jawab langsung 
kepada presiden melalui Kementerian 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan. “Kalau untuk dilihat 
dari fungsinya, Wantannas lebih 
kepada perumusan kebijakan terkait 
ketahanan nasional. Sementara kalau 
Lemhannas RI sendiri lebih terkait 
dalam pengeksekusiannya dan 
operasionalnya seperti pendidikan 
kemudian pemantapan nilai-nilai 
kebangsaan dan pengkajian,” ucap 
Bambang.

Menutup kegiatan tersebut, 
Pustakawan Ahli Madya Suparmo, 
S.A.P., M.Si. juga menjelaskan bahwa 
Lemhannas RI bukan lembaga teknis. 
Suparmo memberikan contoh bahwa 
pada fungsi pendidikan, Lemhannas RI 
mendidik calon kader-kader pimpinan 
bangsa. Kemudian melalui fungsi 
pengkajian, Lemhannas menyiapkan 
kajian yang akan dikirimkan kepada 
presiden. Melalui fungsi pemantapan 
nilai-nilai kebangsaan, Lemhannas RI 
memberikan pemantapan nilai-nilai 
kepada widyaiswara, dosen, guru, 
serta tokoh-tokoh masyarakat guna 
menyiapkan agen-agen dalam rangka 
menunjang pembangunan. “Sebagai 
agen nanti akan menuruskan kepada 
subagen yang lebih kecil lagi,” jelas 
Suparmo.
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I
ndonesia merupakan negara demokrasi, di mana 
dalam memilih pemimpin, rakyat memiliki kesempatan 
untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan 
umum baik dalam hal memilih eksekutif dan legislatif 
di tingkat nasional maupun di tingkat daerah”, kata 
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus 
Widjojo saat memberikan sambutan dalam acara 

Seminar dengan tema “Kekuatan Partai Politik dan Warna 
Politik dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020” pada 
Kamis (11/2), di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI.

Kegiatan yang dimoderatori oleh mantan Redaktur 
Pelaksana Majalah Tempo Nugroho Dewanto bertujuan 
untuk menganalisis warna politik dan kekuatan partai politik 
di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melalui survei yang 
dilakukan oleh Litbang Kompas.

Kendati berlangsung di tengah pandemi Covid-19, 
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara 
serentak pada 9 Desember 2020 lalu secara keseluruhan 
berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Ada 270 
daerah yang melakukan Pilkada, meliputi 9 provinsi, 224 
kabupaten, dan  37 kota.

Melihat data yang dipaparkan, terdapat beberapa 
fenomena menarik yang dapat dianalisis, antara lain 

Pilkada 2020, Perlu Perbaikan 

Tapi Demokrasi Tetap 
Harus Dirawat

menguatnya dinasti politik, masih kuatnya praktik politik 
uang, dan indikasi adanya 21 kasus pelanggaran netralitas 
ASN. Terkait fenomena-fenomena Pilkada yang mungkin 
terus terulang, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut 
bagaimana peran kekuatan politik yang ada dalam Pilkada 
untuk dapat menyukseskan demokrasi di Indonesia.

Kendati banyak catatan negatif terhadap pelaksanaan 
dan hasil Pilkada serentak, Letjen (Purn.) Agus Widjojo 
menekankan pentingnya tetap percaya kepada proses 
demokrasi. “Memang perlu ada perbaikan tapi demokrasi 
tetap harus dirawat. Apalagi belum ada sistem lain yang 
terbukti lebih baik,” ujar Letjen (Purn) Agus Widjojo.

Penyaji utama dalam diskusi terbatas tersebut adalah 
Ignatius Kristanto dan Bambang Setiawan dari Litbang 
Kompas, serta Arya Fernandes M.Si., Peneliti Departemen 
Politik dan Perubahan Sosial-Center for Strategic and  
International Studies (CSIS) menjadi pembanding. Adapun 
pembahas menghadirkan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas 
Tri Agung Kristanto, Wawan Ichwannuddin M.Si. dari 
Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI), Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP., M.Si. dari 
Center for Political Studies-Universitas Indonesia (UI), dan 
Cecilia Sumarlin dari Lemhannas RI.

SEPUTAR KITA
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D
i era keterbukaan informasi seperti saat 
ini, bahaya radikalisme, separatisme, 
penyebaran berita bohong (hoax), dan 
ancaman perpecahan terus mengintai 
masyarakat dan bangsa Indonesia,” kata 
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional 
Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen 

TNI (Purn.) Agus Widjojo pada Upacara Pemantapan Nilai-
Nilai Kebangsaan Secara Virtual Bagi Ikatan Alumni Institut 
Teknologi Bandung (ITB) Angkatan I Tahun 2021 Lemhannas 
RI. Kegiatan tersebut dibuka pada Senin (15/2) di Ruang 
Konstitusi, Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Kepada 97 orang yang menjadi peserta, Agus 
menyampaikan bahwa minimnya pemahaman terhadap 
nilai-nilai kebangsaan sebagai acuan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sungguh telah 
membuat masyarakat begitu mudahnya diprovokasi serta 
dipecah belah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai 
kebangsaan dipandang sangat penting untuk segera 
dilaksanakan, disosialisasikan, serta dibumikan kembali 
di tengah-tengah masyarakat, agar semangat bela negara 

Agus Widjojo: Ikatan Alumni ITB 
Merupakan 

Wadah Pemersatu 
Kaum Intelektual

Dr.(H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa
Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional (PPN)/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas)

Illustrasi.
Google.com

Demokrasi yang 
dijalankan tidak 
lagi prosedural, 
tapi berubah 
menjadi demokrasi 
substantif yang 
mendukung reformasi 
kelembagaan dan 
birokrasi yang lebih 
baik.
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semakin menggelora sekaligus 
menguatkan persatuan dan menjaga 
keutuhan bangsa. 

“Ikatan Alumni ITB merupakan 
wadah pemersatu dari kaum 
intelektual, yang merupakan lulusan 
dari Institut Teknologi Bandung,” 
ujar Agus. Menurut Agus, Alumni 
ITB yang telah tersebar di berbagai 
wilayah Indonesia, sebagian telah 
memiliki posisi jabatan strategis, 
baik dalam struktur pemerintahan, 
BUMN, maupun pada sektor swasta. 
Meskipun telah tergabung dalam 
suatu Ikatan Alumni ITB, tentunya 
tetap ada berbagai perbedaan, seperti 
perbedaan disiplin ilmu, perbedaan 
dalam kehidupan bermasyarakat, 
perbedaan pengalaman, dan 
perbedaan persepsi serta kualitas 
pemahaman terhadap nilai-nilai 
kebangsaan.

Dengan demikian, sangatlah tepat 
para peserta yang tergabung dalam 
Ikatan Alumni ITB untuk mengikuti 
pemantapan nilai-nilai kebangsaan 
untuk menyamakan persepsi dan 
meningkatkan pemahaman terkait 
dengan nilai-nilai kebangsaan yang 

bersumber dari empat konsensus 
dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 
1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 
“Dengan adanya bekal, persepsi, 
dan pemahaman yang sama terkait 
wawasan dan nilai-nilai kebangsaan 
ini, diharapkan para peserta 
mampu memberikan kontribusi 
yang positif dalam menyelesaikan 
persoalan bangsa serta senantiasa 
mengedepankan kepentingan bangsa 
dan negara di atas kepentingan pribadi 
atau kelompok,” tutur Agus.

“Saya berharap agar kesempatan 
yang relatif singkat ini  dapat 
dimanfaatkan sebaik mungkin 
dengan mengikuti seluruh rangkaian 
kegiatan secara saksama, melakukan 
tukar pendapat, dan diskusi secara 
komprehensif terkait berbagai 
permasalahan bangsa sehingga para 
peserta memiliki wawasan yang luas 
serta mampu mengimplementasikan 
nilai-nilai kebangsaan ini secara 
baik dan benar,” kata Agus menutup 
sambutannya.

“Esensi mengusulkan kegiatan ini 
karena kami merasa sudah waktunya 
Alumni ITB merenung kembali,” 

kata Ketua Ikatan Alumni ITB Dr. Ir. 
Ridwan Djamaluddin, M.Sc. Salah 
satunya Ridwan menyampaikan hal 
yang harus direnungkan adalah apa 
masalah yang sedang terjadi dengan 
bangsa Indonesia. Ridwan juga 
menyampaikan hal yang akhir-akhir 
ini menjadi pembahasan dikalangan 
Alumni ITB, yakni radikalisme. Menurut 
Ridwan, tindakan pertama yang harus 
dilakukan adalah menyejukan suasana. 
Ridwan berpandangan bahwa semua 
orang dapat membuat pernyataan 
dan semua orang berpikir dengan pola 
pikir masing-masing. 

“Tidak ada yang mengharuskan 
kita untuk satu pendapat, tidak ada 
yang mewajibkan kita untuk punya 
1 pilihan politik. Tidak ada yang 
mewajibkan itu semua,” kata Ridwan. 
Lebih lanjut Ridwan menegaskan 
bahwa setiap manusia dilahirkan 
berbeda-beda dan perbedaan itulah 
yang menjadi kekayaan. “Kita hanya 
boleh radikal atas kepentingan 
Republik Indonesia. Selebihnya 
kita hargai perbedaan, kita hormati 
perbedaan,” ujar Ridwan.
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P
emimpin berwawasan kebangsaan harus 
memiliki kemampuan yang komprehensif 
dan integral,” ujar Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia 
(Menko Marves RI) Jenderal TNI (Purn.) Luhut 
Binsar Pandjaitan saat memberikan ceramah 
di hadapan peserta program Pemantapan 

Nilai (Taplai) Angkatan I Ikatan Alumni Institut Teknologi 
Bandung pada Kamis (18/2) secara daring.

Dalam ceramah yang berjudul “Pemimpin Berwawasan 
Kebangsaan Untuk Indonesia Maju” tersebut, Luhut 
menyampaikan bahwa perkembangan Indonesia sangat 
bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang 

Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar 
Padjaitan
Menteri Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Republik 
Indonesia

Illustrasi.
Google.com

Seorang pemimpin 
adalah seseorang yang 
memiliki wawasan dan 
intelektualitas yang baik 
sehingga dihormati 
oleh anak buahnya.

Luhut Binsar Panjaitan 
Berikan Ceramah Kepada 

Ikatan 
Alumni ITB

SEPUTAR KITA
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bukan hanya memiliki kemampuan 
tetapi juga wawasan kebangsaan.

Luhut menekankan bahwa 
seorang pemimpin harus bisa 
memberikan contoh baik secara fisik, 
intelektual, maupun karakter. Ini yang 
tidak mudah, karena menurutnya, 
saat ini dirasa banyak pemimpin yang 
tidak sesuai antara perkataan dengan 
perbuatan. 

Luhut memberi pesan kepada 
para peserta Taplai Angkatan I Ikatan 
Alumni Institut Teknologi Bandung, 
bagi mereka yang sedang atau akan 
menjadi pemimpin haruslah bekerja 
sebaik-baiknya, sehingga memberikan 
manfaat sebanyak-banyaknya kepada 
masyarakat. 

“Yang kita mau sebenarnya 
seorang pemimpin,” ujar Luhut saat 
memberikan gambaran antara seorang 

leader dan seorang boss. Menurutnya, 
seorang pemimpin adalah seseorang 
yang memiliki wawasan dan 
intelektualitas yang baik sehingga 
dihormati oleh anak buahnya. 

Pemimpin yang ideal masih 
menurut Luhut haruslah mampu 
menyelesaikan tugas-tugasnya secara 
komprehensif dan integral serta 
tetap mengedepankan wawasan 
kebangsaan sebagai tolok ukurnya. 
Dengan begitu akan tercipta konsep 
kerja yang baik serta terbangun kerja 
sama tim yang kuat.

Menurut Luhut, kita bisa 
mencontoh dan menerapkan apa yang 
pernah disampaikan oleh Ki Hadjar 
Dewantara, “ing ngarsa sung tulada, 
ing madya mangun karsa, tut wuri 
handayani”. Dengan kata lain seorang 
pemimpin adalah mereka yang 

mampu memberi contoh di depan 
anak buahnya, bisa membangkitkan 
semangat di tengah-tengah anak 
buahnya, dan selalu memberikan 
dorongan dari belakang anak buahnya. 

Meski demikian, Luhut tetap 
memberikan kebebasan kepada 
peserta mau menerapkan gaya 
kepemimpinan seperti apa 
kedepannya, baik itu otoriter, 
proporsional, atau menjadi pemimpin 
yang tidak jelas dan tidak mampu 
bertanggung jawab. 

Menutup ceramahnya, Luhut 
mengingatkan bahwa Indonesia 
berangkat dari cita-cita para founding 
father yang percaya bahwa Indonesia 
adalah bangsa yang majemuk, jadi 
jangan pernah sekali-kali berpikir 
untuk berkuasa dan memaksa untuk 
jadi bangsa yang seragam.

Indonesia berangkat dari 
cita-cita para founding 

father yang percaya 

bahwa Indonesia adalah 
bangsa yang 

majemuk, jadi jangan 
pernah sekali-kali berpikir 

untuk berkuasa dan 

memaksa untuk 

jadi bangsa yang 
seragam.

“
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G
ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) 
Agus Widjojo didampingi sejumlah Pejabat 
Lemhannas RI bertolak ke Bandung, Jawa 
Barat guna melakukan kunjungan kerja ke 
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat 
(Seskoad) dan Sekolah Staf dan Komando 
Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), 

pada Kamis (18/02).

Dalam kunjungan kerja tersebut Agus Widjojo 
didampingi oleh Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan 
Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Rahmat 
Pribadi, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI 
Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P, Deputi Bidang Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Prasetya Nugraha, 
S.T., M.Sc., Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kewaspadaan 
Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, 

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Foto.
humas-lhn

Kunjungan kerja 
tersebut, diharapkan 
dapat menjadi sarana 
untuk bertukar 
pikiran dan diskusi 
antara Lemhannas 
RI dengan Seskoad 
sehingga dapat menjadi 
masukan dan saran 
bagi penyelenggaraan 
pendidikan di 
Lemhannas RI.

Kunjungan Kerja Lemhannas RI ke 

Seskoad dan 
Sesko TNI

SEPUTAR KITA
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S.I.P., Tenaga Ahli Pengajar Bidang 
Strategi Lemhannas RI Mayjen 
TNI Kup Yanto Setiono, Direktur 
Pengkajian Pertahanan Keamanan 
dan Geografi Lemhannas RI Marsma 
TNI Heddezul S.Sos., dan Kepala Sub 
Direktorat Kegiatan Utama Ditopsdik 
Debiddikpimkatnas Lemhannas RI 
Kolonel Arm R. Djaenudin Selamet.

Kunjungan ke Seskoad
Kunjungan kerja ke Seskoad 

diterima langsung oleh Komandan 
Seskoad (Danseskoad) Mayjen TNI Dr. 
Anton Nugroho, MMDS., M.A. yang 
didampingi oleh Wakil Komandan 
Seskoad Brigjen TNI Fulad, S.Sos., 
M,Si. beserta beberapa jajarannya. 
Maksud dan tujuan kunjungan kerja 
tersebut adalah melakukan studi 
banding dalam hal penyelenggaraan 
dan mekanisme pendidikan yang 
dijalankan oleh Seskoad.

Setibanya di Seskoad, rombongan 
Lemhannas RI beserta rombongan 
Seskoad memasuki Gedung A. Yani 
Seskoad dan kegiatan dimulai dengan 
perkenalan Danseskoad dilanjutkan 
dengan perkenalan Gubernur 
Lemhannas RI. Kemudian kegiatan 
dilanjutkan dengan penayangan profil 
Seskoad. 

Setelah itu rombongan 
Lemhannas RI dan rombongan 
Seskoad melakukan diskusi guna 
menambahkan wawasan masing-
masing pihak. Kunjungan diakhiri 
dengan tukar-menukar cenderamata 
dan ramah tamah. Kunjungan kerja 
tersebut, diharapkan dapat menjadi 
sarana untuk bertukar pikiran 
dan diskusi antara Lemhannas RI 
dengan Seskoad sehingga dapat 
menjadi masukan dan saran bagi 
penyelenggaraan pendidikan di 
Lemhannas RI.

Kunjungan ke Sesko TNI 
Usai berkunjung dari Seskoad, 

Gubernur Lemhannas RI beserta 
rombongan melanjutkan kunjungan 
kerjanya ke Sesko TNI yang diterima 
oleh Wakil Komandan Sesko TNI 
(Wadan Sesko TNI) Mayjen TNI Tri 
Martono, S.I.P., M.I.P. dan didampingi 
oleh beberapa Pejabat Utama Sesko 
TNI bertempat di Ruang VIP Gedung 
Sudirman Sesko TNI. 

Sama dengan kunjungan ke 
Sekoad, maksud dan tujuan kunjungan 
kerja ke Sesko TNI adalah untuk 
melakukan studi banding dalam hal 
penyelenggaraan dan mekanisme 
pendidikan yang dijalankan oleh Sesko 
TNI selama ini. Kunjungan kerja ini 
diharapkan dapat menjadi sarana 
untuk bertukar pikiran dan diskusi 
antara Lemhannas RI dengan Sesko 
TNI, sehingga dapat menjadi masukan 
dan saran bagi penyelenggaraan 
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pendidikan di Lemhannas RI.

Tri Martono berharap kunjungan 
tersebut, selain sebagai studi 
komparasi guna mengetahui berbagai 
hal yang diterapkan terkait operasional 
pendidikan di Sesko TNI, juga dapat 
menjadi ajang untuk mempererat 
jalinan tali silaturahmi bagi kedua 
belah pihak. 

Kemudian Tri Martono 
menyampaikan bahwa mulai 3 
Februari 2021 yang lalu telah dibuka 
dan mulai dioperasikan Pendidikan 
Reguler Angkatan ke-48 Sesko TNI 
TA 2021 dengan jumlah peserta didik 
sebanyak 200 Perwira Siswa (Pasis) 
yang berasal dari TNI Angkatan Darat 
75 orang, TNI Angkatan Laut 50 
orang, TNI Angkatan Udara 40 orang, 
Kepolisian Republik Indonesia 31 
orang, serta Pasis dari negara sahabat 
4 orang yang berasal dari Madagaskar, 
Malaysia, Pakistan dan Singapura.

Berdasarkan hasil Evaluasi 
Dikreg-47 T.A. 2020 dan 
mempertimbangkan pandemi 
Covid-19, maka diputuskan 
pelaksanaan proses belajar mengajar 
para Pasis dalam menerima materi 
pelajaran di ruangan masing-masing, 
sedangkan Dosen memberi materi 
kuliah melalui situs E-Learning Sesko 
TNI mengingat sasaran pendidikan 
yang masih berpedoman pada Tri Pola 
Dasar Pendidikan yang berorientasikan 
tiga aspek, meliputi Pengetahuan, 
Kepribadian, dan Jasmani. 

Guna meyakinkan perkembangan 
para Pasis dan mendapatkan 
evaluasi hasil belajar yang objektif, 
khususnya pada aspek Kepribadian 
dan Jasmani, Tri Martono menegaskan 
perlunya dilaksanakan pengamatan 
secara langsung terhadap para Pasis 
dengan tetap menerapkan protokol 
kesehatan secara ketat dalam setiap 
kegiatan. Dalam kesempatan tersebut, 
rombongan Lemhannas RI juga 
mendapatkan penjelasan mengenai 
sistem pembelajaran E-Learning 
Sesko TNI.
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S
epekan mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan Secara Virtual Angkatan 1, 
Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung 
(ITB) memberikan sumbangsih pemikiran 
yang merupakan wujud dari implementasi 
nilai-nilai kebangsaan yang bersumber 
dari konsensus dasar kebangsaan guna 

meningkatkan ketahanan nasional. 

Ketua Ikatan Alumni ITB Ridwan Djamaluddin, 
mengatakan bahwa Alumni ITB, adalah warga negara 
yang beruntung sekaligus berhutang kepada rakyat karena 
berkesempatan mengenyam pendidikan dan pengalaman 
hidup di kampus pendidikan tinggi terbaik di negeri ini. 
Secara umum, kami membayar dengan cara bekerja 
dengan sebaik-baiknya agar membawa manfaat bagi 
bangsa dan negara.

Belakangan, usai menyelesaikan kegiatan Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan Secara Virtual, Ridwan bersama 
alumni ITB lainnya berdiskusi mengenai apa lagi yang 
harus kita—red: alumni ITB perbuat untuk menjadikan 

Illustrasi.
google

Indonesia 
membutuhkan 
pemimpin mumpuni, 
yaitu yang visioner 
dan negarawan serta 
mampu merumuskan 
dan menggerakan anak 
buah dan masyarakat 
Indonesia untuk 
mencapai tujuan 
nasional dengan risiko 
yang terukur.

Sumbangsih 
Pemikiran 

Alumni Pemantapan Nilai-
Nilai Kebangsaan Ikatan 
Alumni ITB Angkatan 1

SEPUTAR KITA
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bangsa Indonesia sebagai Bangsa 
Pemenang? menurutnya adalah 
bekerja profesional, mengabdi pada 
masyarakat dan menjadi pemimpin 
yang berkarakter kebangsaan.

Sementara Ketua IKAL-Ikatan 
Alumni ITB Angkatan 1 Elfi Malano 
mengungkap keprihatinan Pengurus 
Pusat Ikatan Alumni ITB tentang 
ancaman perpecahan akibat polarisasi 
alumni yang selalu muncul saat 
kontestasi Pilpres, Pilkada maupun 
Pilketum IA ITB, telah mendapat 
tanggapan yang hampir seragam 
dari alumni, bahwa  memang  ada 
permasalahan dalam pemahaman 
alumni ITB akan Nilai-Nilai 
Kebangsaan.

Dalam kegiatan Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan, 97 alumni ITB 
yang menjadi peserta memberikan 
sumbangsih pemikirannya dalam 
karya tulis. Ia berharap sumbangsih 

pemikirannya dapat memberikan 
manfaat kepada pembaca, sesuai 
dengan salah satu Komitmen 
Bersama kami untuk Mengabdikan 
segala kebajikan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni, untuk 
memperkuat ketahanan nasional dan 
menghantarkan bangsa Indonesia 
menjadi adil dan makmur.

Mengulas secara singkat, ada 
lima hal yang menjadi sumbangsih 
pemikiran alumni ITB yang ikut 
serta dalam Pemantapan Nilai-
Nilai Kebangsaan. Pertama adalah 
mengangkat isu nilai religius dan 
kekeluargaan yang menyoroti 
terjadinya degradasi atau demoralisasi 
dalam pembentukan karakter dan 
kepribadian Pancasila. Ada enam 
permasalahan yang dihadapi bangsa 
Indonesia dalam pembangunan 
karakter bangsa, radikalisme salah 
satu isu penting.  Disadari bahwa 

pendidikan nasional telah berhasil 
menjalankan fungsinya sebagai 
wahana transfer ilmu, pengembangan 
ilmu, serta penguasaan life-skills 
dan teknologi. Namun demikian, 
kurikulum pendidikan dari PAUD 
sampai perguruan tinggi perlu 
ditinjau kembali, bukan hanya dalam 
hal pengajaran tetapi sampai ke 
pengamalan. Penguatan ideologi 
Pancasila dalam pembentukan 
karakter bangsa dengan membangun 
sinergi trisentra pendidikan sangat 
diperlukan.

Kedua, dengan berlandaskan 
nilai demokrasi, nilai kesamaan 
derajat, dan nilai ketaatan hukum dari 
UUD 1945 dalam mengatasi empat 
permasalahan, yaitu penyiapan dan 
kemerataan Teknologi, pemanfaatan 
sumber daya alam, penyiapan 
sumber daya manusia, dan penataan 
regulasi, dalam rangka pencapaian 
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visi Indonesia 2045. Terkait dengan 
ketiga nilai tersebut, ada masalah 
kesenjangan digital, yang tidak saja 
menyangkut infrastruktur tetapi juga 
kesenjangan literasi digital, yang 
berdampak pada kualitas akses 
informasi bagi seluruh warga negara 
di seluruh daerah di Indonesia. 
Pembangunan terkait teknologi digital 
memberi kesempatan bagi seluruh 
penduduk, sampai yang di daerah 
terluar pun dapat memperoleh 
manfaat dari teknologi dalam 
kehidupan sosial dan juga peningkatan 
kesejahteraan secara ekonomi. 

Selain itu, pemanfaatan sumber 
daya alam dengan mengangkat 
isu nikel, mengingat kekayaan 
cadangan nikel perlu segera diolah 
menuju hilirisasi yang bertujuan 
untuk memberikan manfaat bagi 
masyarakat secara seluas-luasnya 
dan sebesarbesarnya. Berikutnya 
adalah penyiapan sumber daya 
manusia yang menyoroti pentingnya 
transformasi budaya kerja, yaitu 
supaya masyarakat Indonesia mampu 
senantiasa berpikir terbuka serta 
kebutuhan lebih banyaknya sumber 
daya manusia berpendidikan tinggi 
dan profesional untuk membantu 
melakukan akselerasi pembangunan 
bagi masyarakat. Terakhir mengenai 
penataan regulasi yang telah diatur 
dalam Omnibus law sebagai salah satu 
dari penataan, dan penyederhanaan 
regulasi dan harus sejalan dengan 
UUD 1945 sebagai landasan saeluruh 
tatanan hukum Indonesia.

Ketiga, menyoroti implementasi 
ketahanan ekonomi dan ketahanan 
sumber daya manusia (SDM) 
dalam rangka penguatan nilai-nilai 
luhur Sesanti Bhinneka Tunggal 
Ika khususnya di masa pandemi 
Covid-19. Ketahanan ekonomi 
menekankan pada gotong royong 
dengan mengedepankan kearifan 
lokal dan ekonomi sirkular. Gotong 
royong menekankan pada sinergitas, 
kebersamaan, bahu-membahu dalam 
pembangunan pedesaan. Ekonomi 

sirkular ditujukan untuk mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan dan 
ramah lingkungan. Terkait dengan 
ketahanan SDM, dilakukan melalui 
edukasi secara langsung dengan 
menekankan pada pemberian contoh 
dan dengan memasukkan kembali 
kurikulum Pancasila dan nilai-nilai 
kebhinnekaan secara berjenjang dan 
melalui penggunaan sarana teknologi 
untuk melaksanakan pendidikan 
tersebut.

Keempat, mengangkat pokok 
permasalahan dan saran solusi 
terkait kemandirian teknologi, 
yang merupakan salah satu 
pengejawantahan kemandirian 
bangsa, dari konsensus NKRI. Inovasi, 
sebagai proses kreasi teknologi, 
dipicu oleh tiga faktor pendorong, 
yaitu education push factor, industry 
pull factor, dan government policy 
factor dengan mengangkat studi kasus 
paten sebagai parameter kemandirian 
teknologi dan kasus kemandirian 
hilirisasi industri pertambangan. 
Berdasarkan kedua kasus tersebut, 
ditekankan betapa pentingnya 
perguruan tinggi dan lembaga riset, 
industri, dan pemerintah sebagai tiga 
elemen penentu dalam mendorong 
perkembangan kemandirian teknologi 
Indonesia.

Kelima, menyoroti keadilan 
universal dan keadilan individual 
dalam implementasi keadilan ekonomi 
dan sosial untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
Keadilan universal merupakan salah 
satu nilai dari Sesanti Bhinneka Tunggal 
Ika. Keadilan individual merupakan 
muara dari kelima nilai-nilai dari 
Pancasila. Ada tiga isu penting yang 
diangkat yaitu pertama, keadilan 
energi yang terjangkau, bersih, inklusif, 
dan berkelanjutan sebagai salah satu 
prasyarat kunci pembangunan. Kedua, 
terkait pentingnya pembangunan 
infrastruktur telekomunikasi berbasis 
digital secara menyeluruh dan 
berkeadilan. Dan yang ketiga terkait 
dengan pemanfaatan energi dan 

infrastruktur untuk mendorong 
pembangunan SDM di seluruh 
pelosok negeri yang menjadi kunci 
kemampuan bangsa Indonesia mampu 
bersaing dengan bangsa-bangsa lain 
dalam konteks global dan industri 
4.0 guna meningkatkan ketahanan 
nasional Indonesia.

Berbicara mengenai 
kepemimpinan, Indonesia 
membutuhkan pemimpin mumpuni, 
yaitu yang visioner dan negarawan 
serta mampu merumuskan dan 
menggerakan anak buah dan 
masyarakat Indonesia untuk mencapai 
tujuan nasional dengan risiko yang 
terukur. Pemimpin seperti itu harus 
memenuhi kriteria yang kuat dan 
tangguh dalam hal moral dan etika, 
integritas, karakter, komitmen, 
kompetensi dan kemampuan, 
serta kapasitas untuk memimpin. 
Pemimpin yang mumpuni, visioner dan 
negarawan, perlu diimplementasikan 
di seluruh lapisan masyarakat dan di 
seluruh jenis organisasi di Indonesia, 
baik institusi publik, korporasi, maupun 
lembaga swadaya masyarakat.  

Dengan demikian, tantangan 
besar ke depannya adalah bagaimana 
membangun sistem supaya setiap 
institusi memiliki kader-kader 
pemimpin yang mumpuni versi 
Indonesia tersebut, dan bagaimana 
mekanisme rekrutisasi sehingga hanya 
pemimpin-pemimpin yang mumpuni 
tersebutlah yang akan mendapat 
mandat untuk memimpin.

Bagi Ikatan Alumni ITB, 
Lemhannas RI merupakan lembaga 
yang tepat untuk mempersiapkan 
pemimpin nasional yang mumpuni, 
visioner dan negarawan. Namun 
tangan dan kaki Lemhannas RI belum 
tentu cukup untuk menyiapkan kader 
dengan jumlah yang begitu banyak. 
Oleh karena itu, Ikatan Alumni 
Lemhannas Pemantapan Nilai-
nilai Kebangsaan Ikatan Alumni ITB 
Angkatan 1 selalu siap mendukung 
gerakan mulia ini demi tanah air 
tercinta, Indonesia.
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Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.
Deputi Pengkajian Strategik  
Lemhannas RI

Fenomena ini 
merupakan 
tantangan yang 
dihadapi dan perlu 
dicari solusinya, 
agar keran 
demokrasi yang ada 
dapat dipergunakan 
dengan sesuai 
koridor hukum di 
Indonesia.

SEPUTAR KITA

L
emhannas RI menggelar Focus Group 
Discussion (FGD) kajian strategik jangka 
panjang dengan judul “Pengaruh Politik 
Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia”, 
pada Rabu (3/3) di Ruang Gatot Kaca, Gedung 
Astagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

“Kehidupan bangsa Indonesia menghadapi 
tantangan, salah satunya adalah merebaknya politik 
identitas,” kata Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. 
Ir. Reni Mayerni, M.P. saat membuka FGD yang salah 
satu narasumber adalah Direktur Jenderal Politik dan 
Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. 
Bahtiar, M.Si.

Politik identitas yang merebak adalah adanya sikap 
yang mengedepankan golongan atau simbol tertentu guna 
mendapatkan pengaruh politik. Reni menyampaikan bahwa 
pada dasarnya politik identitas merupakan suatu dinamika 
di dalam demokrasi karena aspirasi politik terlembaga ke 
dalam kelompok-kelompok baik partai politik maupun 

Pengaruh Politik Identitas Terhadap 

Demokrasi 
di Indonesia
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ada dapat dipergunakan dengan 
sesuai koridor hukum di Indonesia,” 
kata Reni.

Berdasarkan hal tersebutlah 
Lemhannas RI perlu melakukan kajian 
strategik jangka panjang tentang 
Pengaruh Politik Identitas Terhadap 
Demokrasi di Indonesia. Diharapkan 
kajian yang dilakukan nantinya dapat 
menjawab alasan politik identitas 
masih terjadi di era demokrasi, faktor 
yang mempengaruhi terjadinya 
politik identitas dalam demokrasi di 
Indonesia, peranan aktor dan sistem 
politik Indonesia dalam mengelola 
fenomena politik identitas, dan solusi 
mengatasi politik identitas dengan 
tetap berpegang pada prinsip-prinsip 
demokrasi di Indonesia.

Salah satu narasumber Direktur 
Jenderal Politik dan Pemerintahan 
Umum Kementerian dalam Negeri 
RI Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, melihat 
dari faktor sejarah alasan masih 
terjadinya politik identitas di era 

demokrasi. Mengutip Ma’Arif, Bahtiar 
menyampaikan bahwa khususnya 
di Indonesia, politik identitas lebih 
dikaitkan dengan etnisitas, agama, 
ideologi dan kepentingan-kepentingan 
lokal yang umumnya diwakili oleh 
para elit politik dengan artikulasinya 
masing-masing. “Saya setuju bahwa, 
bukan saja soal etnisitas, agama, 
ideologi dan seterusnya, tetapi hal-hal 
lain pun juga bisa menjadi gerakan-
gerakan politik identitas,” kata Bahtiar.

Bahtiar melanjutkan bahwa ada 
dua varian politik identitas, yakni 
politik identitas destruktif dan politik 
identitas afirmatif. Namun, diantara 
dua varian tersebut terdapat titik 
singgung yang bisa merubah tujuan 
awal, misalnya awalnya dimaksudkan 
untuk perjuangan kemudian bergeser 
menjadi destruktif. Oleh karena itu, 
menurutnya harus diberi batasan yang 
tegas antara politik identitas destruktif 
dan politik identitas afirmatif.

“Politik identitas yang destruktif 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
yang terafiliasi terhadap identitas 
tertentu. Namun, hendaknya identitas 
yang dibawa ke dalam politik tersebut 
diperankan secara beretika dan 
bermoral serta tidak melampaui batas 
yang dapat merenggangkan persatuan 
dan kesatuan bangsa.

Terkait dengan kondisi tersebut, 
masyarakat Indonesia saat ini masih 
banyak yang belum sepenuhnya 
melek politik dan hukum sehingga 
dikhawatirkan munculnya sikap 
emosional yang mudah tersulut dan 
berpotensi timbul konflik vertikal 
maupun horizontal yang justru 
akan merugikan keutuhan bangsa 
Indonesia.  Di sisi lain politik identitas 
berdasarkan ras juga digunakan 
kelompok separatis untuk kepentingan 
memerdekakan diri dari pangkuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
“Fenomena ini merupakan tantangan 
yang dihadapi dan perlu dicari 
solusinya, agar keran demokrasi yang 
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berarti politik identitas yang merusak, 
tapi politik identitas yang afirmatif 
biasanya perjuangan untuk keadilan,” 
kata Bahtiar. Contoh-contoh politik 
identitas afirmatif adalah keterwakilan 
perempuan dalam politik sebesar 
30% di parlemen, kemudian 
partisipasi perempuan 30% dalam 
pencalonan, dan keikutsertaan 
dalam kepengurusan kepartaian. 
Kemudian afirmatif kedaerahan 
dalam politik lokal yang tercermin 
pada pencalonan-pencalonan kepala 
daerah. Misalnya adanya peraturan 
yang mengatur bahwa calon kepala 
daerah harus orang asli Papua.

Di sisi lain politik identitas yang 
destruktif terjadi pada beberapa 
pemilu yang pernah diselenggarakan 
misalnya pada Pemilihan Gubernur 
Kalimantan Barat dahulu yang 
bermuatan suku, yakni meraih 

kekuasaan dengan mempertebal 
nasionalisme lokal, etnik dayak dan 
melayu, kemudian agama. Selanjutnya 
kampanye politik pada Pilkada di Nusa 
Tenggara Timur yang mengidentifikasi 
soal agama. “Bahkan dalam praktek, 
politik identitas ini awalnya hanya 
digunakan untuk meraih kekuasaan, 
tetapi bisa menjadi berkembang 

Saya setuju bahwa, bukan saja soal 
etnisitas, agama, ideologi dan 
seterusnya, tetapi hal-hal lain pun juga bisa 
menjadi gerakan-gerakan politik 
identitas.

konflik yang menganga dan susah 
dikendalikan,” kata Bahtiar.

Turut hadir sebagai narasumber 
lainnya adalah Peneliti Senior Pusat 
Penelitian Politik LIPI Prof. Dr. Lili 
Romli, M.Si., dan Managing Director 
of Paramadina Public Policy Institute 
(PPPI) Ahmad Khoirul Umam, PhD.
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PROFIL PEJABAT

Kerja Keras dan 
Disiplin Kunci 
Sukses dalam 

Bertugas

Prasetya Nugraha adalah anak bungsu dari tiga bersaudara yang 
lahir di Yogyakarta 57 tahun yang lalu. Terlahir dari keluarga yang 
sederhana, Ayah Prasetya adalah seorang PNS yang bertugas 
di lingkungan tentara, yaitu Dinas Kesehatan Tentara (DKT) 
yang kemudian berubah manjadi Rumah Sakit Tentara (RST), di 

Yogyakarta.
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Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc.
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P
rasetya sempat hampir 
mengalami putus 
sekolah karena terlambat 
membayar SPP ketika 
menempuh di Sekolah 
Dasar (SD) Kanisisus 
Gendeng. Hal ini 

memaksanya pindah ke sekolah yang 
lebih terjangkau yaitu SD Bopkri Klitren 
Lor, bahkan ia mendapatkan beasiswa 
karena prestasinya. “Puji Tuhan, karena 
prestasi, saya mendapatkan beasiswa 
di SD tersebut. Beasiswa itu berlanjut 
di SMP Negeri 5, menurut orang itu 
adalah SMP terbaik di Yogya saat itu”, 
kenang Prasetya.

Prasetya, masih dengan 
beasiswanya, melanjutkan sekolah 
di SMP Negeri 5 Yogyakarta yang 
ketika itu merupakan SMP terbaik 
di Yogyakarta. Kemudian Prasetya 
melanjutkan sekolahnya di SMA Kolese 
de Britto, sekolah Swasta yang SPPnya 
disesuaikan dengan penghasilan 
orang tua. “Yang walaupun swasta, 
SPPnya tidak memberatkan, karena 
disesuaikan dengan penghasilan orang 
tua,” ungkap Prasetya.

Melihat Ayahnya seorang PNS 
yang berdinas di Rumah Sakit Tentara 
(RST), sejak kecil hingga remaja 
membuat Prasetya mengerti tentang 
kehidupan tentara. “Tentara itu identik 
dengan berwibawa, disiplin dan 
dipandang baik oleh masyarakat,” tutur 
Prasetya. 

Kesan itulah yang membuatnya 
termotivasi untuk masuk 
menjadi sorang tentara. Prasetya 
mengumpulkan informasi-informasi 
terkait Taruna Akabri. “Saat itu kalau 
yang di Yogya, Maguwo, namanya 
Karbol –Red, Taruna TNI AU. Kalau 
Karbol-Karbol itu lagi pesiar terlihat 
di jalan-jalan, mereka bersih, tegap-
tegap dan keren lah, tentu cewek-
cewek pada seneng. Maka keputusan 
untuk menjadi tentara dengan masuk 
Akabri sudah sangat bulat dan tentu 

karena saya berasal dari Yogya, 
inginnya masuk menjadi Karbol,” 
ujarnya.

Setelah mempertimbangkannya 
dengan matang, akhirnya Prasetya 
membulatkan tekad untuk masuk 
Akabri. Meskipun berkeinginan 
menjadi Karbol, namun hasil tes 
Prasetya saat itu, membawanya 
menjadi Kadet, sebutan Taruna Laut 
pada saat itu. Pada tahap penjurusan 
kecabangan (Korps) Prasetya memilih 
Korps Pelaut, namun berdasarkan 
psikotes Prasetya masuk ke dalam 
jurusan Elektronika.

Menurut Prasetya, ruang 
gerak dan karir sebagai lulusan 
Perwira dengan Korps Elektronika 

sangatlah terbatas. Namun hal ini 
tidak membuatnya patah semangat. 
Meskipun Prasetya menerima 
keputusan dinas, usahanya untuk 
mengembangkan karir tidak berhenti 
sampai disitu saja. Prasetya yakin 
bahwa bekerja dan belajar dengan 
keras baik di dalam kedinasan maupun 
luar kedinasan akan membantunya 
menjadi seorang Perwira Elektronika 
yang memiliki nilai lebih. “Dengan 
bekerja keras dan berdisiplin dalam 
tugas, itu menjadi kunci sukses, baik 
dalam penempatan jabatan dan 
kesempatan sekolah” tutur Prasetya.

Selama karirnya, Prasetya tetap 
berada di Korps Elektronika sampai 
pangkat Mayor, dengan jabatan mulai 

Sebagai bagian dari Lemhannas RI, saya 

sangat mendukung seluruh program 

Lemhannas RI yang ingin menjadi Pusat 

Layanan Unggulan (Center of Excellence)
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dari Ass. Pateksen, Patekom dan Ws 
Kedepeka di Fatahillah-361, Padiv 
Listrik di KRI Yohanes, Padiv Listrik 
di KRI Halim Perdana Kusuma, dan 
terakhir Kadepekaban di KRI Cut 
Nyak Dien. Untuk jenjang militernya, 
Prasetya mulai dari Spespa, Sesko 
Angkatan, Sesko TNI dan Lemhannas. 

“Saya sangat beruntung sekali 
gus sangat berterima kasih kepada 
TNI AL karena diberi kesempatan 
oleh TNI AL mengikuti semua jenjang 
sekolah dan dipercaya menjabat 
jabatan yang cukup strategis, dimulai 
pangkat Letnan Dua sampai dengan 
Jabatan Laksamana Pertama sebagai 
Kadissenlekal dan Kadisadal, termasuk 
beberapa kali penugasan ke luar 
negeri, seperti kunjungan, Inspektor, 
Commodore Inspection, Satgas dan 
lain-lain,” jelas Prasetya.

Menurut Prasetya, jabatan 
sebagai Kadissenlekal (Kepala Dinas 
Material Senjata dan Elektronika 
TNI AL) merupakan jabatan yang 
didambakan Perwira Elektronika, 
karena Kadissenlekal adalah Chief 
Corps, orang nomor satu di bidang 
senjata dan elektronika. 

Sepanjang karir Prasetya di TNI 
AL, ada beberapa kenangan yang 
berkesan. Salah satunya adalah 
kesempatan melihat dunia. Di TNI AL, 
terdapat slogan “Join the Navy to see 
the world” yang berarti bergabung 
dengan Angkatan Laut untuk bisa 
melihat dunia. Prasetya pernah 
menjadi Kadepekaban KRI Cut Nyak 
Dien, dan harus ikut menyeberangkan 
kapal tersebut dari Jerman Timur 
ke Indonesia. Selain itu, Prasetya 
juga pernah menjadi anggota Satgas 
pembangunan kapal Korvet Modern 
kelas Sigma di Belanda selama dua 
tahun.

Prasetya sendiri selama 
berkarir dan belajar di TNI AL, selalu 
memegang prinsip No Love for God 
without Justice for Your Fellowmen. 

“Prinsip ini saya dapatkan dari Romo 
saya di SMA, Romo Harry seorang 
Belanda yang menetap di Yogyakarta, 
kurang lebih artinya Tidak ada cinta 
untuk Tuhan tanpa keadilan untuk 
sesamamu,” jelas Prasetya yang 
memiliki moto “Jangan tunda apa yang 
dapat kita kerjakan sekarang”.

Selalu disibukkan dengan bekerja 
dan belajar, ketika ada waktu luang, 
Prasetya memanfaatkannya dengan 
menikmati acara hiburan di televisi 
khususnya tontonan olahraga seperti 
UFC dan MotoGP. Selain itu Prasetya 
gemar membaca kisah tokoh-tokoh 
besar kenegaraan dan travelling ke 
desa-desa sekitar Jabodetabek. Di 
bidang olahraga, Prasetya juga cakap 
dalam volleyball, badminton, sepak 
bola, dan golf.

Perjuangan Prasetya 
sebagai seorang militer sampai 
menjadi Laksamana Muda TNI 
mengantarkannya menuju Lemhannas 
RI sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bidang 
Pertahanan Keamanan Lemhannas RI 
dan akhirnya saat ini menjabat Deputi 

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 
Lemhannas RI. 

Prasetya yang juga merupakan 
alumnus Program Pendidikan Singkat 
Angkatan (PPSA) 21, telah memiliki 
pandangan ke depan mengenai 
pengembangan Lemhannas RI. 
“Sebagai bagian dari Lemhannas 
RI, saya sangat mendukung seluruh 
program Lemhannas RI yang ingin 
menjadi Pusat Layanan Unggulan 
(Center of Excellence),” tegas Prasetya.

Untuk itu sebagai seorang Deputi 
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 
Lemhannas RI, Prasetya berusaha 
meyakinkan eksistensi Deputi Bidang 
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 
Lemhannas RI dengan meningkatkan 
kinerja tim agar lebih efektif dan 
efisien. “Keinginan besarnya adalah 
menjadikan Debidtaplaikbs sebagai 
pusat unggulan pemantapan nilai-
nilai kebangsaan yang bersumber dari 
empat konsensus dasar,” pungkas 
Prasetya.
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PROFIL PEGAWAI

Kesempatan Tidak 
Datang Dua Kali N

ety Nurda lahir 

dan besar di 

P r a b u m u l i h , 

sebuah kota kecil 

di sudut Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Ketika kecil, Nety 

tumbuh menjadi anak yang kurang 

berani karena didikan sang ibu yang 

overprotective dan membatasi ruang 

geraknya, namun sekarang, Nety telah 

menjadi pribadi yang berbeda dan 

telah menyelesaikan program doktoral 

nya di negeri sakura, Jepang

Sejak kecil, Nety menempuh 

pendidikan di Prabumulih. Saat 

memasuki masa SMA-nya, perempuan 

kelahiran 10 Mei 1983 ini mulai 

mengikuti kegiatan Pramuka. Melalui 

pramuka ini, Nety merasa dididik untuk 

menjadi lebih berani dan mandiri. Nety 

sendiri mengaku tidak mempunyai 

cita-cita spesifik yang ingin ia capai, 

karena menurutnya anak-anak 

pada zamannya tidak dididik untuk 

berproses mengejar impian, namun 

hanya sebatas bagaimana nantinya 

mendapat pekerjaan yang baik dan 

dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidup.

Usai lulus SMA pada tahun 

2001, Nety melanjutkan studinya 

di Universitas Gunadarma di kota 

Depok dengan mengambil jurusan 

Sistem Komputer. Bagi Nety, ini 

merupakan tantangan besar, karena 

harus menempuh pendidikan jauh dari 

rumah dan orang tuanya. 

Saat kuliah, Nety mulai merasakan 

stress dan depresi, pasalnya, program 

studi yang diambilnya merupakan 

ilmu yang sama sekali belum pernah 

dipelajari sebelumnya. Namun hal 

itu tidak mematahkan semangatnya. 

Dengan memegang motto dari Ibunda 

tercintanya bahwa “apa yang sudah 

kamu pilih, kamu harus bertanggung 
Nety Nurda, S.Kom, M.T.
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jawab” dan akhirnya dia berhasil 

menyelesaikan studinya, bahkan 

dengan prestasi yang luar biasa.

Tak berhenti menimba ilmu, Nety 

berniat untuk melanjutkan pendidikan 

Magisternya. Keputusannya ini, kembali 

menjadi tantangan besar karena ibu 

dari dua orang putra ini menjalaninya 

bersamaan dengan bekerja di sebuah 

perusahaan swasta. Jadwal kerja 

yang sangat padat membuat kegiatan 

perkuliahannya berlangsung cukup 

lama. Hal ini menjadi perhatian dari 

sang suami yang merasakan bahwa 

waktu yang dihabiskan Nety untuk 

keluarga sangat terbatas karena 

kesibukan nya bekerja dan belajar.

Sang suami, mencoba membantu 

Nety dengan mencarikan pekerjaan 

sebagai seorang abdi negara. “Dulu 

suami yang bantu antar lamaran ke 

instansi-instansi, ya karena kasihan 

sama saya” kenang Nety. 

Saat itu, Nety pernah mengirimkan 

lamaran untuk menjadi PNS hampir 

ke semua kementerian dan lembaga, 

namun tidak satupun lulus. Saat itulah 

dalam diri Nety tumbuh skeptisme yang 

tinggi tentang proses seleksi. “Ya zaman 

dulu kan yang diterima jadi PNS kalo 

gak keluarga ya kenalan,” ungkapnya. 

Nety merasa tidak memercayai 

sistem rekrutmen PNS saat itu karena 

menurutnya masih banyak praktik 

nepotisme dalam pelaksanaannya. 

Tak putus asa, sang suami pun 

terus mendorong Nety untuk terus 

mencoba peruntungan menjadi 

seorang PNS. Hingga pada akhirnya 

Nety berhasil di diterima menjadi 

seorang PNS di Lemhannas RI.

Setelah menjadi PNS di Lemhannas 

RI, Nety terus mendapatkan dorongan 

dari pimpinan dan senior-seniornya 

untuk meneruskan pendidikan yang 

lebih tinggi. “Dulu Karo saya, pak 

Baskoro dan pak Beng Tardjani bersama 

para senior sih yang ngasih dorongan 

buat lanjut kuliah,” tutur Nety. 

Namun saat itu, dirinya belum 

memiliki keinginan yang kuat untuk 

meneruskan jenjang pendidikan lagi 

karena hanya ingin fokus bekerja di 

Lemhannas. Terlebih menurutnya 

mengurus dan menjaga keluarga 

adalah prioritas utama baginya pada 

saat itu. 

Hingga sampai pada waktu 

ketika sang suami akan berangkat 

ke Jepang untuk melanjutkan 

pendidikan dan mengajak Nety untuk 

ikut menemani selama menempuh 

pendidikan di Jepang. Saat itulah baru 

muncul keinginan dari dirinya untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang 

doktoral. “Ya saya pikir kan sayang juga 

kalo ke sana cuma nemenin dan gak 

ikutan kuliah” ujarnya. 

Kemudian Nety mulai mencoba 

mencari beasiswa dan universitas 

yang berada di sekitar tempat kuliah 

suaminya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, 

Nety malah mendapatkan kesempatan 

untuk kuliah di universitas yang sama 

dengan suaminya. Meski beasiswa 

yang didapatkan tidak cukup besar, 

Nety bisa menyiasatinya dengan 

mendapatkan pendapatan sampingan 

dengan menjadi research assistant 

dan teaching assistant.

“Di Jepang ya bagus, lumayan 

beda sama di Indonesia mulai dari 

sistem pendidikannya hingga cara 

hidup yang disiplin dan hidup sehatnya 

mereka” ujarnya saat menceritakan 

pengalamannya selama tinggal di 

negeri sakura. Perbedaan yang paling 

mendasar menurutnya adalah seputar 

bahasa budaya, butuh tiga bulan bagi 

Nety untuk bisa beradaptasi pada 

lingkungan baru. 

Selama di Jepang, Nety dan 

keluarga memanfaatkan waktu 

luang dengan mengexplore Jepang. 

Disamping bersekolah, pasangan ini 

juga mendukung anak-anak mereka 

untuk mengikuti pendidikan formal 

dan non-formal yang ada di Jepang. 

“Kesempatan yang ada di depan mata 

itu nggak bisa kita ulang lagi nantinya, 

makanya walaupun nggak suka, Ketika 

ada kesempatan ya di ambil aja” ujarnya.

Sebagai pegawai Lemhannas yang 

berdedikasi tinggi, Nety menyampaikan 

harapannya untuk Lemhannas dan 

bidang Pengkajian, unit kerjanya. 

“Lemhannas itu kan luar biasa, karena 

merupakan tempat pendidikan orang-

orang hebat. Karena itu, seharusnya 

kita juga bisa hebat,” ujarnya. “Di bidang 

pengkajian, idealnya hasil kajian kita 

harus lebih berkualitas, sehingga bisa 

digunakan Presiden untuk Indonesia 

yang lebih baik,” tambahnya.

Lemhannas itu kan luar biasa, karena merupakan 
tempat pendidikan orang-orang hebat. Karena itu, 

seharusnya kita juga bisa hebat
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Bagai Api Dalam Sekam
Laboratorium Pengukuran 

Ketahanan Nasional (Labkurtannas) 
Lemhannas RI mencatat hasil 
pengukuran indeks Ketahanan 
Nasional Indonesia per November 
2020, pada gatra ideologi “kurang 
tangguh”. Artinya, apabila tidak segera 
ada perbaikan yang signifikan pada 
indikator-indikator ideologi tersebut, 
maka dalam jangka panjang stabilitas 
nasional akan goyah. Ini adalah 
kondisi warning yang harus segera 
ditindaklanjuti. 

Yang paling menonjol dan 
menjadi isu strategis adalah indikator 
intoleransi. Kondisi ini sangat 
memprihatinkan, dari sebuah negara 
yang menggunakan semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika pada lambang 
negara Garuda Pancasila. Padahal, 
banyak yang terhanyut dengan 
pidato Presiden RI terpilih periode 
2019-2024, Joko Widodo, yang 
menggelorakan semangat membara 
pada pidato kemenangannya. 
Pidatonya sendiri relatif pendek, hanya 
23 menit, tetapi memberi pesan besar. 
Disampaikan di Sentul International 
Convention Center (SICC) Bogor pada 
14 Juli 2019, pidato tersebut diberi 
judul “Visi Indonesia”.

Visi Indonesia menggambarkan 
visi besar yang jadi landasan 
kepemimpinannya pada periode 
keduanya sebagai Presiden RI. Di 

antara yang dikemukakannya adalah 
soal Pancasila yang kerap menjadi 
isu sensitif selama periode Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden 
RI (Pilpres) 2019. Isu seputar Pancasila 
menjadi sensitif karena ada yang 
menawarkan ideologi lain yang 
kendatipun sudah dilarang tetap 
digadang-gadang dengan berbagai 
cara. 

Presiden Joko Widodo dalam 
pidatonya mengatakan bahwa 
persatuan dan kesatuan bangsa 
adalah pengikat utama dalam 
meraih kemajuan. Persatuan dan 
persaudaraan kita harus terus kita 
perkuat. Hanya dengan bersatu, kita 
akan menjadi negara yang kuat dan 
disegani di dunia. Ideologi Pancasila 
adalah satu-satunya ideologi bangsa 
yang setiap warga negara harus 
menjadi bagian darinya. Joko Widodo 
saat itu juga menegaskan bahwa 
tidak ada toleransi sedikit pun bagi 
yang mengganggu Pancasila dan 
mempermasalahkan Pancasila. Tidak 
ada lagi orang Indonesia yang tidak 
mau ber-Bhinneka Tunggal Ika. Tidak 
ada lagi orang Indonesia yang tidak 

toleran terhadap perbedaan. Tidak 
ada lagi orang Indonesia yang tidak 
menghargai penganut agama lain, 
warga suku lain, dan etnis lain.

Bhinneka Tunggal Ika adalah 
seshanti atau wejangan bijak 
yang intinya meminta kita untuk 
bertoleransi satu dengan yang lainnya 
sesama anak bangsa dalam rangka 
persatuan. Toleransi adalah sikap 
manusia untuk saling menghormati 
dan menghargai perbedaan, baik 
antar individu maupun kelompok. Hal 
tersebut penting untuk diperhatikan 
mengingat bangsa Indonesia 
mempunyai latar belakang perbedaan 
yang beragam, mulai dari keyakian, 
suku, ras, hingga warna kulit.

Apa yang ditemukan dalam 
pengukuran indeks ketahanan nasional 
bidang ideologi pada indikator 
toleransi, sejalan dengan temuan 
Setara Institute per 19 November 
2019 yang menyatakan bahwa praktik 
intoleransi masih marak berlangsung. 
Setara Institute telah mengeluarkan 
12 Laporan Kondisi Kebebasan/
Berkeyakinan (KBB) sejak pertama 
kali disusun pada tahun 2007, yang 

Mayjen TNI (Purn.) Dr. I Putu Sastra 
Wingarta, S.I.P., M.Sc.

Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan 
Nasional dan Ideologi Lemhannas RI

WASPADA 
DAMPAK SISTEMIK 
INTOLERANSI

Fo
to

. a
yo

yo
gy

a.
co

m



Swantara | EDISI 36/MARET 2021 | 41

dilatarbelakangi oleh kondisi KBB 
yang belum mendapat jaminan utuh 
dari negara dan praktik intoleransi, 
diskriminasi, dan kekerasan yang 
masih terus terjadi. Padahal secara 
normatif negara telah meneguhkan 
komitmennya melalui Pasal 28E Ayat 
(1 & 2), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 
Negara RI 1945, UU No. 39/1999 
tentang Hak Asasi Manusia, dan UU 
No. 12/2005 tentang Pengesahan 
Konvensi Internasional Hak Sipil dan 
Politik. 

Bahkan Prof. Ichsan Tanggok, 
Guru Besar Antropologi Agama UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta pernah 
menyampaikan hasil survei Pusat 
Pengkajian Islam dan Masyarakat 
(PPIM) UIN Syarif Hidayatullah tahun 
2018 tentang kondisi guru di Indonesia 
yang juga menemukan hal yang 
sama berkaitan dengan intoleransi. 
Kondisi seperti ini bagaikan api dalam 
sekam pada kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang akan membawa 
dampak sistemik bagi kualitas 
persatuan dan kesatuan. Berdampak 
sistemik bagi tumbuh berkembangnya 
radikalisme dan terorisme.

Dunia Yang Disorder
Dunia semakin sulit untuk diatur 

(disorder). Masing-masing negara 
didunia semakin menunjukkan egonya 
berdasar kepentingan nasionalnya 
masing-masing. Teori ruang atau 
lebensraum Friedrich Ratzel 
menyangkut penguasaan ruang hidup 
dalam rangka menjamin kelangsungan 
hidup sebuah negara masih terus 
berlangsung dan menghasilkan 
berbagai bentuk konflik dan 
peperangan. 

Transformasi ideologi 
transnasional ikut menyemarakkan 
perkembangan geopolitik. Akibatnya 
dunia mengalami disorder dan 
bahkan disarray (kacau). Terlebih 
ketika bencana pandemi COVID-19 
melanda seluruh dunia, dan ikut 
menambah kekacauan di muka bumi 
ini. Yang menarik, walaupun hampir 
seluruh kehidupan penyelenggaraan 

bernegara saat ini difokuskan untuk 
mengatasi pandemi COVID-19 dengan 
dampak sistemiknya, dinamika sosial 
politik tetap berlangsung. Kontestasi 
Ideologi non Pancasila marak tampak 
beredar dalam kehidupan masyarakat 
ditengah pandemi COVID-19 selama 
tahun 2020, yang diperkirakan akan 
tetap berlangsung di tahun 2021. 
Akibatnya praktik intoleransi terus 
berlangsung, dan tidak mengenal 
surut, termasuk yang terjadi pada 
dunia pendidikan nasional baru-
baru ini yang viral dan mengundang 
respon beberapa pejabat negara 
termasuk respon Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Mendikbud) 
Nadiem Anwar Makarim tentang 
pengaturan pemakaian seragam 
sekolah.

Satya Wacana
Sejatinya masalah Pancasila 

dengan nilai-nilai yang dikandungnya 
adalah masalah yang sudah 
final. Artinya, dia sudah menjadi 
kesepakatan nasional atau sudah 
menjadi konsensus dasar kebangsaan. 
Dia sudah tercantum dalam konstitusi 
kita, ada dalam pembukaan UUD 
NRI tahun 1945. Kita juga sudah 
bersepakat melalui Tap MPR untuk 
tidak akan merubah pembukaan itu. 
Merubah pembukaan UUD NRI 1945 
berarti membubarkan negara, lalu 
menggantinya menjadi negara dengan 

nilai atau ideologi lain.

Selain Pancasila dengan 
nilai-nilai yang dikandungnya, 
para founding fathers kita juga 
sudah meletakkan konsensus 
dasar kebangsaan lainnya seperti 
UUD NRI 1945, NKRI dan seshanti 
Bhineka Tunggal Ika untuk dijadikan 
pedoman dalam berkehidupan 
berkebangsaan dan berkenegaraan. 
Akar masalahnya ada pada komitmen 
untuk melaksanakannya. Alih-alih 
untuk melaksanakan, yang ada 
justru semakin berkembang yang 
mempermasalahkan konsensus dasar 
yang sudah final itu.

Solusi mendasarnya ada pada 
satya wacana atau kesetiaan kita pada 
kesepakatan atau konsensus itu. Kita 
cenderung menjadi bangsa yang tidak 
memiliki komitmen. Satya wacana kita 
masih menyedihkan. Kita tersendat-
sendat dalam memajukan bangsa dan 
negara ini, kalau tidak mau dikatakan 
mundur kebelakang dengan mencoba 
menafsirkan kembali konsensus dasar 
yang sudah kita sepakati berdasar 
penafsiran kepentingan masing-
masing, Akibatnya intoleransi terus 
tumbuh berkembang yang membawa 
dampak sistemik yang jauh lebih 
berbahaya bagi kelangsungan bangsa 
dan negara. Kita perlu melakukan 
perenungan akan hal ini, sebelum 
keparahan berbangsa dan bernegara 
kita semakin menggurita.
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Brigjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Settama Lemhannas RI

GLOBALISASI VS 
DEGLOBALISASI 
MENUJU TATA 
PEREKONOMIAN  
DUNIA YANG ADIL

  Globalisasi telah menjadi 
bagian penting dalam kehidupan 
manusia di dunia. Terlepas dari pro 
dan kontra globalisasi, yang tidak 
lain dari kapitalisme global, organ-
organ pengeruk rejeki dari kekuatan 
kapitalisme terus bekerja. Organ 
pengeruk rejeki itu tentu tidak exist  
secara vulgar sebagai mesin pengeruk 
yang kasar, bengis, menderu dan 
menjijikkan. Tetapi datang dengan 
wajah yang santun,dengan niat baik 
dan mulia serta dengan kepakaran 
yang tidak diragukan lagi. Bahkan 
mereka dapat datang dengan program 
penyelamatan negara yang sangat 
menggiurkan bagi Negara yang 
mengalami kesulitan finansial.

Cikal bakal era globalisasi 
modern terjadi di Bretton Woods, 
New Hampshire, Amerika Serikat 
tanggal 1-22 Juli 1944, dimana terjadi 
pertemuan sejumlah wakil dari 44 
negara mengenai perekonomian 
pasca Perang Dunia. Para peserta 
pertemuan itu menginginkan tata 
hubungan ekonomi internasional 
yang baru setelah perang dunia, yang 
memungkinkan perluasan sistem 
perdagangan dunia dengan mata uang 
yang konvertibel. Mereka juga ingin 
menghindari pengulangan konflik-
konflik dagang pada masa diantara 
dua perang dunia (dekade 20 sampai 
30-an) yang ikut mengkontribusi 
chaos politik,walaupun perkembangan 
politik global tidak dapat 

menghindarkan dunia dari Perang 
Dingin .

Kapitalisme, Liberalisme dan 
Demokrasi dapat dikatakan sebagai 
pemenang dari perang dingin, 
sehingga saat ini hampir di penjuru 
dunia, ketiga sistem tersebut berhasil 
menghegemoni negara-negara 
dunia ketiga. Bahkan ketiga sistem ini 
bermetamorfosis menjadi Globalisasi, 
dengan mitos yang dijanjikan melalui 
mesin propaganda informasi dari 
dunia barat bahwa Globalisasi akan 
membawa kemajuan dan modernisasi 
dunia.

Globalisasi yang merupakan 
sebuah mata rantai dari 
perkembangan ideologi kapitalisme, 
mengartikulasi kepentingan 
dominasinya dengan memberlakukan 
mekanisme perdagangan 
secara global, suatu mekanisme 
menciptakaan kebijakaan free trade, 
proses pengintegrasian ekonomi 
nasional suatu negara kepada 
sistem ekonomi dunia berdasarkan 
keyakinan perdagangan bebas, 
dengan menyingkirkan campur tangan 
atau intervensi negara terhadap 
pasar, negara ditempatkan sebagai 
institusi yang harus netral dengan 
menyerahkan sepenuhnya pada 
mekanisme persaingan sempurna. 
Menurut Stiglitz (2012:6) globalisasi 
telah menciptakan kesenjangan yang 
semakin lebar, bahkan memunculkan 
semakin banyak orang-orang di 

negara dunia ketiga menjadi semakin 
miskin.

Globalisasi pada dasarnya 
merupakan suatu proses 
pengintegrasian ekonomi nasional 
bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem 
ekonomi global/menjadi ekonomi 
global, harapan pengintergrasian 
tersebut merupakan hasil perjuangan 
dari perusahaan-perusahaan 
transnasional, karena pada dasarnya 
mereka yang akan diuntungkan dalam 
proses tersebut.

Namun jika ditinjau dari sejarah 
perkembangan ekonomi, globalisasi 
pada dasamya merupakan salah 
satu fase dari perjalanan panjang 
perkembangan kapitalisme liberal, 
yang secara teoretis sebenarnya telah 
dikembangkan oleh Adam Smith.

Ekonomi Global mempunyai 
ciri-ciri khas, diantaranya adalah 
sebagai berikut:

 - Deregulasi korporasi dan gerakan 
modal yang tidak terbatas

 - Privatisasi dan komodifikasi 
(commodification) atas berbagai 
jasa pelayanan publik dan aspek-
aspek lain dari barang-barang 
milik bersama komunitas dan 
masyarakat global (global and 
community commons) seperti 
sebagian besar air dan sumber-
sumber hayati (genetic resources)

 - Pengintegrasian dan pengubahan 
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(conversion) berbagai 
perekonomian nasional menjadi 
perekonomian yang sepenuhnya 
bertumpu pada produksi 
berorientasi ekspor (export 
oriented production) yang secara 
sosial dan lingkungan sangat 
berbahaya.

 - Pengembangan tingkat 
pertumbuhan berlebihan (hyper 
growth) dan eksploitasi tanpa 
batas atas sumber-sumber daya 
planet bumi, semata-mata demi 
memacu laju pertumbuhan 
tersebut.

 - Peningkatan konsentrasi korporasi 
secara dramatis

 - Penghancuran program-program 
nasional yang mencakup bidang 
sosial, kesehatan, dan lingkungan.

 - Penyeragaman kebudayaan 
global dan pengembangan secara 
intensif atas konsumerisme 
bebas tanpa kekangan (unbridle 
consumerism).

(Laporan Kerja Komite Alternatif 
Internasional Forum on 
Globalization, 2003)

Dalam perekonomian global, 
sebuah “pulau baru” yang lebih 
besar dari benua telah muncul, 
yaitu Interlinked Economy (ILE) 

atau ekonomi yang saling mengait 
dari Triad: Amerika Serikat, Eropa 
dan Jepang. Kemudian diikuti oleh 
Taiwan, Hong Kong dan Singapura. 
“Pulau” ini menjadi begitu kuat 
sehingga menelan sebagian besar 
konsumen, membuat perbatasan 
nasional yang tradisional hampir 
lenyap. ILE memiliki badan tetap yang 
terdiri dari sekitar 1miliar orang, yang 
menikmati rata-rata $10,000 per 
kapita Produk Nasional Bruto (Gross 
National Product). Di dalam ILE inilah 
sebagian besar kekayaan di dunia 
diciptakan, dikonsumsi dan didistribusi 
ulang. Beberapa tahun yang lalu 
mantan perdana menteri Jepang, 
Yasuhiro Nakasone tunduk kepada 
keluhan Amerika mengenai defisit 
perdagangan. Nakasone berpidato 
untuk mendorong rakyatnya agar 
membeli setidaknya $100 barang yang 
diimpor dari Amerika. Kenyataannya 
dorongan itu membuahkan hasil. Jika 
rakyat Jepang memerlukan raket tenis 
yang baru, mereka membeli buatan 
Wilson, jika kehabisan saus tomat, 
mereka membeli buatan Del Monte. 
Demikian pula bila memerlukan tissue, 
mereka memilih membeli Kleenex 
dan Scotties. Namun masalahnya 
semua barang-barang itu buatan 
Taiwan, Portugal, Hong Kong dan 

Jepang. Dewasa ini dalam ekonomi 
global, dimana dunia seolah-olah 
tanpa batas sulit untuk mengatakan 
apa “produk Amerika” itu sebenarnya, 
karena konsep produk “Amerika” atau 
“Jepang” atau “Perancis” atau “Jerman” 
itu sendiri sudah tidak jelas. Di dalam 
ekonomi global, angka-angka dalam 
statistik perdagangan sudah tidak 
berarti

Di lain pihak, pada pertemuan di 
Seattle, AS Nov 1999, mereka yang 
menyadari kegagalan sistem kapitalis 
global berupaya mengubahnya secara 
intensif dan menggalang solidaritas. 
Pertemuan dilanjutkan di Praha, 
Ceko pada September 2000 dan di 
Nice, Italia pada Desember 2000, 
kemudian di Washington, Amerika 
Serikat pada April 2003. Pertemuan-
pertemuan itu akhirnya melahirkan 
Forum Sosial Dunia (FSD) I yang 
berlangsung di Porto Alegre, Januari 
2001, yang dihadiri oleh orang-orang 
yang percaya bahwa masa depan 
harus dipusatkan pada manusia itu 
sendiri dan kemajuan-kemajuan yang 
lebih bersifat swadaya, bukannya 
pada globalisasi imperialisme. 

Meskipun globalisasi 
dikampanyekan sebagai era masa 
depan, yakni suatu era yang 
menjanjikan ‘pertumbuhan’ ekonomi 
secara global dan akan mendatangkan 
kemakmuran global bagi semua, 
namun sesungguhnya globalisasi 
adalah kelanjutan dari kolonialisme 
dan developmentalism sebelumnya. 
Globalisasi yang ditawarkan 
sebagai jalan keluar bagi kemacetan 
pertumbuhan ekonomi bagi dunia 
ini, sejak awal oleh kalangan ilmu 
sosial kritis dan yang memikirkan 
perlunya tata dunia ekonomi yang 
adil serta kalangan yang melakukan 
pemihakan terhadap yang lemah, telah 
mencurigainya sebagai bungkus baru 
dari imperialisme dan kolonialisme 
gaya baru, setelah era kolonialisme 
kuno mengalami resistensi dari 
masyarakat pribumi.
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Kemenangan BREXIT di Inggris 
dan fenomena Donald Trump di 
Amerika bisa jadi awal dari proses 
Deglobalisasi ekonomi dunia 
yang dipelopori kedua negara kuat 
tersebut. Meski dulu kedua negara 
ini juga, dalam kepemimpinan PM 
Margareth Thatcher dan Presiden 
Ronald Reagan, yang mempelopori 
globalisasi. Deglobalisasi bukan berarti 
meninggalkan sistem ekonomi pasar 
dengan kapitalismenya. Perdana 
Menteri Inggris dulu, Theresa May dan 
Presiden baru Amerika Serikat yang 
baru kalah, Donald Trump hanya ingin 
melepaskan negaranya dari ikatan 
atau kesepakatan-kesepakan global 
dalam bidang ekonomi, khususnya 
Perjanjian-perjanjian “free trade 
and free investment”, serta Arus 
Buruh dan Imigran Lintas Negara, 
serta Perlindungan Lingkungan yang 
dirasakan merugikan kepentingan 
ekonomi nasionalnya dan mengurangi 
kebebasannya dalam mengatur 
ekonomi negerinya sendiri. Amerika 
dan Inggris tiba-tiba menyadari bahwa 

argumen-argumen yang melandasi 
bahwa pemikiran mereka demi 
kepentingan umat manusia. Bagi 
yang pro globalisasi ekonomi, usaha 
ini untuk memakmurkan manusia. Di 
sisi lain, kubu yang kontra, dengan 
mengacu pada semboyan Another 
World is Possible dari World Social 
Forum yang digelar dua kali di tahun 
2001 dan 2002 di Porto Alegre, Brazil, 
International Forum on Globalization 
(IFG) bermaksud menjadikan A Better 
World is Possible sebagai media 
sosialisasi ke seluruh dunia mengenai 
berbagai alternatif yang mungkin 
ditempuh demi terwujudnya tata 
dunia baru yang adil dan mampu 
melayani semua umat manusia.

Pertarungan antara kubu yang 
pro dan yang kontra globalisasi tidak 
hanya melibatkan negara, tetapi juga 
masyarakat global. Prinsip the survival 
of the fittest, yang kuat akan bertahan, 
akibat kemajuan teknologi komunikasi 
dan transportasi mulai tergeser oleh 
the survival of the fastest, yang cepat 
akan bertahan.

globalisasi atau internasionalisasi 
ekonomi yang digelorakan selama 
3 dekade ini ternyata mengurangi 
kedaulatannya sendiri dalam mengatur 
berbagai kebijakan nasionalnya 
terutama dalam bidang ekonomi. 
Negara negara di Eropa misalnya, 
karena pembentukan Uni Eropa, telah 
melepaskan mata uang nasionalnya 
kecuali Inggris dan Swiss yang tetap 
mempertahankan mata uangnya 
sendiri. Karena menjadi anggota UE 
kini masing-masing negeri anggotanya 
tidak bebas atau leluasa mengatur 
kebijakannya sendiri dalam bidang 
investasi, perburuhan, pengungsi, arus 
keluar masuk barang ke negerinya dan 
lain-lain. “Pertukaran kedaulatan” 
seperti ini tentu saja memberikan 
keuntungan dan kerugian yang 
berbeda beda bagi anggotanya. 

Di satu sisi globalisasi ekonomi 
terus berlangsung, sedang di pihak 
lain para pengritik globalisasi ekonomi 
menawarkan alternatif ekonomi pro 
rakyat. Di kedua kubu, baik yang 
pro maupun kontra mempunyai 
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B
adan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(BNPB) mencatat ada 
sebanyak 657 bencana 
yang terjadi sepanjang 
Januari hingga 1 Maret 
2021 di Tanah Air. 

Bencana alam ini didominasi dengan 
banjir, diikuti puting beliung dan tanah 
longsor.

BNPB merinci, kejadian bencana 
tersebut antara lain 12 gempa bumi, 58 
kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 
satu peristiwa kekeringan, 304 banjir, 
130 tanah longsor, 141 puting beliung 
dan 11 gelombang pasang dan abrasi. 
Bencana alam yang terjadi telah 
menyebabkan sebanyak 3.421.871 
orang terdampak dan mengungsi, 
sedangkan sebanyak 271 jiwa 
meninggal dunia dan 11 hilang serta 
12.131 jiwa luka-luka.

Sementara itu, 657 bencana alam 
itu mengakibatkan 53.287 unit rumah 
rusak yang terdiri atas 4.816 unit 
rumah rusak berat, 5.765 unit rumah 
rusak sedang, dan 42.706 rumah 
rusak ringan. Selain itu, sebanyak 
1.686 fasilitas umum rusak yang 
meliputi 854 fasilitas pendidikan, 650 
fasilitas peribadatan, dan 182 fasilitas 
kesehatan. Kemudian, sebanyak 288 
kantor dan 88 jembatan rusak. Selain 
bencana alam, pada 13 April 2020 
pemerintah menetapkan penyebaran 
Covid-19 sebagai bencana nasional 
non alam.

Melihat hal tersebut, Presiden 
Joko Widodo saat meresmikan Rapat 
Koordinasi Nasional Penanggulangan 
Bencana (Rakornas PB) Tahun 2021 
pada hari Rabu (3/3) di Istana Negara, 
menyampaikan beberapa arahan yaitu 
hal paling utama adalah pelaksanaan 
di lapangan bukan hanya membuat 

aturan, kebijakan pengurangan risiko 
bencana terintegrasi dari hulu ke hilir, 
penyelenggaraan manajemen tanggap 
darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi 
serta peringatan dini dilakukan secara 
cepat dan akurat serta edukasi dan 
literasi kebencanaan terus ditingkatkan 
mulai dari lingkup keluarga.

Joko Widodo kembali 
mengingatkan kepada seluruh tamu 
undangan dari unsur yang terlibat 
dalam penanggulangan bencana agar 
dapat melakukan upaya pencegahan 
dan mitigasi. Menurut Presiden, dua 
hal tersebut menjadi kunci utama 
dalam mengurangi risiko bencana, 
baik bencana alam maupun bencana 
non alam seperti pandemi Covid-19.

“Kunci utama dalam mengurangi 
risiko bencana adalah terletak pada 
pada aspek pencegahan dan mitigasi 
bencana. Yang selalu saya sampaikan 
berulang-ulang. Pencegahan, 
pencegahan, jangan terlambat, jangan 
terlambat.” tegas Presiden.

Selain upaya pencegahan, 
Presiden juga mengingatkan 
kepada seluruh komponen yang 
hadir agar selalu mempersiapkan 
diri dalam upaya pencegahan dan 
penanggulangan bencana dengan 
antisipasi yang terstruktur serta 
terencana dengan baik.

Di samping itu, Presiden pun 
menekankan agar pengurangan risiko 
bencana menjadi kebijakan nasional 
dan daerah. “Jangan sampai kita hanya 
bersifat reaktif. Saat bencana terjadi. 
Kita harus mempersiapkan diri dengan 
antisipasi dan terencana dengan baik, 
detil. Karena itu kebijakan nasional 
dan kebijakan daerah harus sensitif 
terhadap kerawanan bencana,” pinta 
Presiden.

Dalam hal ini, Presiden 
menegaskan agar Rencana Induk 
Penanggulangan Bencana (RIPB) 
2020-2024 yang tertuang dalam 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 
87 Tahun 2020  diturunkan ke 
dalam kebijakan dan perencanaan, 
termasuk tata ruang, yang sensitif dan 
memperhatikan aspek kerawanan 
bencana.

Sumber: bnpb.go.id

Presiden Tegaskan 
Pencegahan dan Mitigasi 
Sebagai Kunci Utama 
Mengurangi Risiko Bencana
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tengah dilanda 
kekacauan politik 
yang memilukan, 
di mana jalan-
jalan negara itu 
telah dipenuhi 

para demonstran anti kudeta selama 
tiga pekan terakhir. Demo yang 
berlangsung bahkan sering dibarengi 
aksi kekerasan oleh pihak kepolisian 
dan membuat banyak korban sipil 
berjatuhan. Hal tersebut tidak hanya 
membuat berbagai lembaga Hak 
Asasi Manusia (HAM) melayangkan 
kecaman, tapi juga memancing 
beberapa negara di seluruh belahan 
dunia turut mengeluarkan ancaman.

Kudeta berawal dari pemilihan 
umum (pemilu) di Myanmar yang 
dimenangkan oleh Partai Liga 
Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang 
dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. NLD 
memenangkan 82 persen kursi yang 
diperebutkan dalam pemilihan umum 
itu. Sementara itu, proksi Tatmadaw 
Union Solidarity and Development 
Party (USDP) memenangkan hanya 
6 persen kursi. Tatmadaw, yang 
telah memimpin Myanmar selama 
puluhan tahun sebelumnya, memulai 
klaim tidak berdasar tentang adanya 
kecurangan dalam pemilu tersebut 
dan melakukan kudeta.

Pada 1 Februari 2021, Tatmadaw 
mengumumkan keadaan darurat, 
melakukan kudeta di Naypyidaw, 
dan secara ilegal menahan Aung 
San Suu Kyi, Presiden Win Myint, 
dan pemimpin partai NLD lainnya. 
Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, 
mendeklarasikan diri sebagai 

Akibat kericuhan yang tak terkendali, 
lebih dari 300 anggota parlemen 
terpilih bergabung dengan Komite 
Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) 
untuk menentang junta. Namun, 
Tatmadaw langsung menyusun 
Undang-Undang Keamanan Siber, 
yang isinya melanggar privasi digital 
dan kebebasan berbicara, demi 
meredam perbedaan pendapat yang 
ada.

Di saat yang sama, Tatmadaw 
memulai persidangan rahasia untuk 
Aung San Suu Kyi dan Win Myint, 
tanpa kehadiran pengacara pembela. 
Menurut laporan, pada 28 Februari 
2021 tindakan anarkis petugas 
kepolisian terhadap pendemo makin 
tidak terkendali dan semakin banyak 
kendaraan bersenjata disiagakan di 
jalan-jalan. Akibatnya, 18 pengunjuk 
rasa tewas dalam satu hari di tangan 
Tatmadaw.

Hal tersebut telah membuat 
marah berbagai lembaga HAM. Dalam 
pernyataan bersama yang dirilis pada 
Senin 1 Maret 2021, Burma Human 
Rights Network (BHRN), Burmese 
Rohingya Organisation UK (BROUK), 
the International Federation for 
Human Rights (FIDH), Progressive 
Voice (PV), US Campaign for Burma 
(USCB), dan Women Peace Network 
(WPN), menyebut tindakan militer 
telah melanggar HAM. Mereka juga 
meminta bisnis dan negara asing 
memberlakukan sanksi.

Sumber: Idntimes.co.id

pemimpin Burma. Internet negara itu 
dilaporkan telah diputus sejak pukul 
03.00 waktu setempat di hari itu.

Selanjutnya pada 2 Februari 
2021, Tatmadaw menempatkan 
lebih dari 400 anggota parlemen 
terpilih sebagai tahanan rumah. Pada 
hari yang sama dengan penahanan 
ratusan anggota parlemen tersebut, 
ratusan ribu rakyat Myanmar turun 
ke jalan untuk memprotes kudeta. 
Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM) 
dibentuk oleh petugas kesehatan dan 
masyarakat sipil.

Namun, Min Aung Hlaing 
membentuk Dewan Administrasi 
Negara (SAC) untuk memperkuat 
perebutan kekuasaan junta. Demi 
memperkuat pengaruhnya di 
pemerintahan dan menekan pendemo, 
pada 4 Februari 2021 perusahaan 
komunikasi yang dikendalikan 
Tatmadaw, Myanmar Posts and 
Telecommunications memblokir 
akses ke facebook, whatsapp, dan 
twitter selama tiga hari. Sejak saat 
itu, pendemo tak berhenti melakukan 
demonstrasi di seluruh sudut jalan 
Myanmar. Petugas kepolisian bereaksi 
demi membubarkan para demonstran, 
termasuk dengan menggunakan 
kekerasan.

Pada 9 Februari 2021, polisi 
dilaporkan menembak kepala 
seorang warga bernama Mya Thwe 
Thwe Khaing dalam sebuah demo 
di Naypyidaw. Wanita berusia 20 
tahun itu meninggal karena luka yang 
dideritanya pada 19 Februari 2021. 

Kudeta 
Junta 
Militer di 
Myanmar
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RAGAM

M
uhammad Suranto dan Muhammad 
Rizky Fauzan, dua warga Kalimantan 
Selatan, tidak pernah menduga 
burung yang mereka temukan 
awal Oktober 2020, menyingkap 
misteri berumur 172 tahun mengenai 
Pelanduk Kalimantan.

Karena merasa tidak mengenal burung itu, mereka 
kemudian memotret dan mengirimkannya ke anggota 
komunitas pengamat burung. Dalam beberapa hari, foto 
burung itu menjadi bahan diskusi dan muncul kesimpulan 
awal bahwa apa yang terekam dalam foto itu adalah 
gambar Pelanduk Kalimantan meski dibayangi sejumlah 
keraguan.

Teguh Willy Nugroho dari Balai Taman Nasional 
Sebangau, Kalimantan Selatan yang turut dalam proses 
identifikasi mengaku, perbedaan dengan awetan burung 
yang ada menjadi sumber keraguan. 

Dalam perjalanan berbulan-bulan, sekelompok peneliti 
kemudian menyusun tulisan yang kemudian terbit di Jurnal 
Birding Asia volume 34, 25 Februari 2021 lalu. Pelanduk 
Kalimantan secara resmi dinyatakan telah kembali, setelah 
hilang lebih dari 170 tahun.

Menurut Tri Haryono, peneliti burung di Pusat 
Penelitian Biologi-LIPI, data Pelanduk Kalimantan atau 
Malacocincla Perspicillata ini memang sangat minim 
tersedia. “Dari data yang ada sebelumnya, disampaikan 
bahwa ini mempunyai sebaran di sekitar Martapura. 
Kalimantan Selatan, dan dinyatakan sebagai endemik 
Kalimantan,” kata Haryono.

Banyak penelitian harus dilakukan, kata Haryono untuk 
mengisi data-data yang masih penuh lubang. Misalnya soal 
karakter genetiknya yang belum ada, karakter perilakunya 
seperti apa, kebiasaannya belum diketahui, dan suaranya 
belum terekam.Dari sisi ekologi, perlu juga diteliti terkait 
populasinya dan sebarannya dimana saja. Para ahli juga 
harus menjawab pertanyaan terkait reproduksinya, pakan 
dan sebagainya.

Indra Eksploitasia, Direktur Konservasi 
Keanegaragaman Hayati, KLHK menilai temuan ini menjadi 
salah satu prestasi para peneliti. Apalagi, mereka kemudian 
menyusun tulisan yang kemudian dimuat dalam jurnal yang 
sangat prestisius di dunia burung.

“Setelah 172 tahun, kita menemukan kembali burung 
Pelanduk Kalimantan yang disangka telah punah, tetapi 
ternyata tidak punah. Ini suatu hal yang luar biasa,” kata 
Indra. 

Kembalinya Pelanduk Kalimantan 
Setelah 172 Tahun Hilang

Indra setuju dengan pernyataan Haryono, bahwa 
masih banyak hal yang harus dilakukan terkait kemunculan 
kembali Pelanduk Kalimantan. Dia menekankan, di satu 
sisi para peneliti tertantang menguak lebih dalam segala 
hal terkait burung ini, dan bersamaan itu pemerintah akan 
bergerak dalam konservasinya.

“Kita minta bantuan LIPI untuk memberikan 
rekomendasi, sebagai otoritas keilmuan, kepada kami untuk 
memasukkan ini sebagai spesies dilindungi. Artinya, sambil 
jalan kita melakukan dua hal, penelitian dan kebijakan 
konservasi agar spesies ini tetap lestari di habitat alam,” 
tandas Indra.

Sumber: voaindonesia.com
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H
ari tanpa bayangan menjadi fenomena 
langit yang akan menghiasi langit 
Indonesia di Bulan Maret 2021 ini. 
Menurut Astronom Amatir Indonesia 
Marufin Sudibyo, sepanjang bulan 
Maret 2021 ini, Matahari akan melintasi 
Indonesia, sehingga membuat puluhan 

kota di Indonesia mengalami hari tanpa bayangan.

Matahari melintasi Indonesia adalah peristiwa langit, 
di mana Matahari seakan-akan ada di atas Kepualauan 
Indonesia dari satu tempat ke tempat berikutnya pada saat 
kulminasi atas.

Marufin menyebutkan, sebenarnya Matahari melintasi 
Indonesia ini terjadi pada rentang waktu di antara 22 
Februari lalu, dan akan berlangsung hingga 4 April 2021. 
“Peristiwa ini merupakan bagian dari gerak semu tahunan 
Matahari. Terjadi pada saat deklinasi Matahari tepat senilai 
dengan garis-garis lintang yang melewati Kepulauan 
Indonesia,” kata Marufin kepada Kompas.com, Senin 
(1/2/2021). Pada suatu lokasi dengan koordinat tertentu, 
maka manakala Matahari berkulminasi atas (mengalami 
istiwa), kedudukannya akan tepat di titik zenith lokasi 
tersebut.

“Atau tepat di atas kepala,” kata dia. Sehingga, bayang-
bayang benda tegak yang terpasang tegak lurus permukaan 

air di tempat itu akan menghilang untuk sesaat. “Fenomena 
ini disebut hari tanpa bayangan Matahari,” ucap dia. 
Deklinasi Matahari tepat sama dengan lintang Kota Kupang, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 22 Februari 2021 lalu. 
Mulai saat itu Matahari secara berangsur-angsur bergerak 
ke utara dalam gerak semu tahunannya. Pulau Jawa akan 
mengalami hari tanpa bayangan Matahari pada 1 - 4 Maret 
2021, hingga nanti deklinasi Matahari tepat sama dengan 
lintang Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada 3 April 2021.

Dampaknya bagi Indonesia Marufin menjelaskan, 
Matahari yang melintasi Indonesia pada saat ini merupakan 
kesempatan pertama sepanjang tahun 2021. Perlintasan 
Matahari ini juga menjadi penanda Indonesia mulai 
memasuki pancaroba, peralihan antara musim penghujan 
dan kemarau. Pasca perlintasan Matahari tersebut, maka 
zona konvergensi antartropis (ITCZ) juga akan mulai 
bergerak melintasi Indonesia menuju ke utara. Sehingga, 
potensi angin kencang berdurasi singkat akan meningkat. 
Yang perlu menjadi catatan, berbeda dengan Matahari 
melintasi Ka’bah, Marufin menegaskan, fenomena Matahari 
melintasi Indonesia tidak bisa dipergunakan untuk 
mengukur arah kiblat. “Hari tanpa bayangan Matahari 
(Matahari melintasi Indonesia) tidak bisa digunakan untuk 
mengukur arah kiblat,” tegasnya.

Sumber: kompas.com

Hari Tanpa Bayangan 
Sepanjang Maret 2021, Begini 

Dampaknya bagi Indonesia
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SUARA PESERTA

Sinergi Komponen Bangsa Kunci 
Pemulihan Ekonomi Nasional

Salah satu peserta program 
pendidikan, H. Muhammad Arif 
Sugiarto, S.I.K, MPP, MH. terakhir kali 
menjabat selaku Kabagrenmin SSDM 
Polri ini mengungkapkan rasa syukur 
dan antusiasmenya dalam mengikuti 
program pendidikan ini. “Sedari awal, 
bahkan sebelum saya mengabdi 
sebagai anggota Polri, saya bercita-
cita bisa mengenyam pendidikan 
di Lemhannas RI.” 
ungkapnya.

H. Muhammad Arif Sugiarto, S.I.K, MPP, MH. 
Peserta PPRA LXII Lemhannas RI

“Lemhannas RI adalah lembaga 
pendidikan tertinggi di negeri ini yang 
sangat strategis. Lembaga ini berupaya 
menyamakan persepsi sekaligus derap 
langkah para pemimpin level nasional 
di Indonesia terkait Indonesia sebagai 
nation state yang harus diperjuangkan 
eksistensinya secara bersama-sama.”

Arif mengungkapkan bahwa 
salah satu kesan yang didapatkannya 
menjadi peserta PPRA LXII Lemhannas 

RI adalah keragaman entitas 
yang berasal dari berbagai K/L, 
baik ASN maupun TNI-Polri, 
Parpol, dan beberapa organisasi 
kemasyarakatan lainnya. 

Keragaman entitas yang berasal 
dari berbagai wilayah penugasan 

ini diharapkan kelak membawa 
perubahan yang positif dan 

harmonis dalam rangka tercapainya 
kesejahteraan dan keamanan untuk 
seluruh rakyat Indonesia. 

Sistem pengajaran yang up 
to date, sharing pengetahuan dan 
pengalaman antar peserta dan 
narasumber yang berkualitas menjadi 

manfaat lain bagi para peserta 
untuk pengayaan kompetensi 

khususnya terkait best 
practices untuk menjawab 
tantangan ke depan. 

“Banyak perspektif-
perspektif baru yang 
didapatkan dalam melihat 
fenomena kehidupan 
berbangsa dan bernegara 
melalui analisa-analisa 
dari berbagai disiplin 
ilmu. Perspektif-
perspektif ini sebagai 

bahan masukan yang 
dibutuhkan apabila kelak 

akan mengeluarkan suatu kebijakan 
publik sehingga kebijakan publik yang 
dikeluarkan betul-betul komprehensif, 
integral, dan holistik dengan tetap 
berpegang teguh pada 4 konsensus 
dasar nasional kita.” jelasnya.

Pendidikan di Lemhannas, 
bagi Arif menjawab tantangan era 
disrupsi ini, lewat materi secara 
keilmuan, juga dipaparkan pada 
permasalahan nyata yang ada di 
masyarakat dengan pendekatan studi 
kasus di Indonesia agar kemampuan 
peserta dalam merespons fenomena 
sejenis akan lebih baik. Dengan 
demikian diharapkan Lemhannas RI 
terus menjadi leading sector dalam 
penyiapan segenap komponen bangsa 
Indonesia hingga tercipta ketahanan 
nasional yang kuat secara menyeluruh. 

Menyinggung penanganan 
Covid-19 di Indonesia setahun ini, 
menurut Arif pemerintah sudah baik 
dengan membentuk satgas KPC-
PEN (Komite Penanganan Covid 19 – 
Pemulihan Ekonomi Nasional) sebagai 
koordinator penanganan pandemi 
Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut 
membuat penanganan lebih fokus dan 
mensinergikan berbagai kekuatan yang 
dimiliki sehingga pelaksanaannya lebih 
ekonomis, efektif dan efisien. 

Pandangannya mengenai 
penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional adalah dua hal yang 
sangat penting dan harus diambil 
langkah strategis melalui berbagai 
kebijakan pemerintah. Ia memandang 
bahwa vaksinasi merupakan salah 
satu langkah membangun kekebalan 
komunitas untuk membantu 
pemulihan ekonomi nasional.
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Perempuan dan Semangat Upgrade 
Kapasitas Diri kala Pandemi Dr. (C) Hj. Masrura Ram Idjal SE., M.Sc.

Ketua Umum IWAPI Jawa Barat

Peringatan Hari Perempuan 
Internasional yang jatuh pada 8 Maret 
2021 ini membawa redaksi Swantara 
berbagi inspirasi dengan Dr. (C) 
Masrura Ram Idjal S.E, M.Sc. atau 
yang akrab disapa Masrura. Siapa 
sangka, perempuan lulusan Oxford 
Brookes University yang kini menjadi 
peserta PPRA LXII ini pernah menjadi 
narasumber pada diskusi PPRA LIV 
Tahun 2016 silam.

“Sebelumnya saya tidak pernah 
mengira akan mengikuti Pendidikan di 
Lemhannas karena di dalam pemikiran 
saya Pendidikan ini pesertanya 
hanya berasal dari TNI/
POLRI atau ASN. Akan 
tetapi pada tahun 2016 
saya berkesempatan 
menjadi salah satu 
narasumber di 
salah satu Diskusi 
di PPRA saya lupa 
Angkatan berapa, 
tapi sekitar 
bulan Juni 2016. 
Mengenai Eco 
tourism sewaktu 
saya kembali dari 
Oxford untuk 

mempersiapkan fieldwork riset di 
Indonesia” ungkapnya

Program Pendidikan Reguler 
Lemhannas RI tidak hanya 
diperuntukkan untuk TNI/POLRI dan 
ASN melainkan juga dari Organisasi 
Swasta dan Tokoh Masyarakat. 
Keingintahuan akan pendidikan 
ini pasca menjadi narasumber 
menjadikan Masrura termotivasi 
untuk melanjutkan pendidikannya di 
Lemhannas RI. 

Bergabung menjadi salah satu 
wakil kaum perempuan di PPRA 

LXII menorehkan kesan 
tersendiri bagi Masrura. 

Antusiasme tak terhingga 
diungkapkannya kala 
bergabung dengan para 
peserta yang sebagian 
besar merupakan 
peserta dari TNI/POLRI 
dan diampu oleh para 
pengajar yang sebagian 

besar juga dari TNI/POLRI.

“Rasa Syukur tak henti 
saya panjatkan mengingat 
proses seleksi yang cukup 

rumit dan ketat untuk 
bisa lolos dan 

mendapatkan 
kesempatan 

istimewa 
belajar di sini. 
Berinteraksi 
dengan 
peserta 
yang 
mayoritas 
laki-laki 
juga 
membuat 
kesan 

tersendiri buat kami peserta 
perempuan yang hanya 10%.” 
ungkapnya 

Baginya, pendidikan ini adalah 
sarana calon-calon pemimpin 
nasional untuk menjadi pemimpin 
nasional yang mempunyai karakter 
negarawan, mempunyai wawasan 
kebangsaan, berintegritas, bermoral, 
beretika dan berpikir strategis serta 
terampil untuk menjalankan peran 
dan tugasnya untuk membuat 
keputusan dan kebijakan strategis 
untuk mencapai cita-cita dan tujuan 
bangsa. Ia menaruh harapannya pada 
Lemhannas RI agar peran-peran 
Lemhannas yang sudah ada saat ini 
lebih ditingkatkan lagi kedepannya. 

Mengikuti Pendidikan secara 
daring di masa pandemi COVID-19 
adalah suatu hal yang tak dapat 
dihindari. Meski begitu, secara umum 
ia mengaku proses pendidikan dapat 
diikutinya dengan baik.

Hari Perempuan Internasional kali 
ini merayakan upaya luar biasa yang 
dilakukan perempuan di seluruh dunia 
untuk membentuk masa depan yang 
lebih setara di masa pemulihan dari 
pandemi COVID-19. Masrura berbagi 
pesan dan inspirasi untuk seluruh 
perempuan di Indonesia mengenai 
peran yang dimilikinya

“Perempuan harus meningkatkan 
atau meng-upgrade kapasitas diri 
dan pribadinya lewat berbagai 
kesempatan, (seperti) mengikuti 
Pendidikan atau pelatihan formal dan 
informal sehingga dapat berperan 
lebih aktif dan berkontribusi dalam 
berbagai bidang ekonomi, sosial-
budaya dan politik.” tutupnya.
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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.

Pengayaan Studi 6 Core Lemhannas 
RI 
Mengawali tahun 2021, Biro Kerja Sama 
Lembaga Ketahanan Nasional Republik 
Indonesia (Lemhannas RI) mengadakan 
Kuliah Pengayaan Studi 6 Core 
Lemhannas RI bagi Mahasiswa Program 
Pendidikan Pascasarjana Ketahanan 
Nasional Lemhannas-Inter Universities 
Network Angkatan V Tahun 2020/2021. 
Peserta yang berjumlah 17 orang terdiri 
dari 6 orang mahasiswa Pascasarjana 
Ketahanan Nasional UI, 5 orang mahasiswa 
Pascasarjana Ketahanan Nasional UGM, 
1 orang partisipan berasal dari UI dan 5 
partisipan berasal dari UGM. Kegiatan 
tersebut diselenggarakan selama 13 hari, 
yakni mulai Rabu (6/1) hingga Jumat (22/1).

Pelantikan Pejabat Struktural dan 
Fungsional Lemhannas RI 

Lemhannas RI menyelenggarakan 
Upacara Pelantikan dan Pengangkatan 
Sumpah Janji Pejabat Eselon dan 
Pejabat Fungsional pada Kamis (21/1) di 
Ruang Nusantara Lemhannas RI. 

Pelaksanaan Daftar Ulang Calon 
Peserta PPRA 62 

Sebelum dimulainya Program Pendidikan 
Reguler Angkatan (PPRA) 62, sebanyak 80 

orang calon Peserta PPRA 62 mengikuti 
daftar ulang bertempat di Ruang 

Diponegoro Gedung Pancagatra Lemhannas 
RI, Jakarta. Daftar ulang dilaksanakan 

selama 3 hari, yakni 12 sampai dengan 
14 Januari 2021. Sebelumnya, para calon 

peserta PPRA 62 telah dinyatakan lulus Tes 
Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikotes.
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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.

52 | Swantara | EDISI 31/DESEMBER 2019

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.

Penyerahan Tugas dan Tanggung 
Jawab Sekretaris Utama Lemhannas 
RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) 
Agus Widjojo memimpin Acara Penyerahan 
Tugas dan Tanggung Jawab Komjen Pol Drs. 
Didid Widjanardi, S.H. sebagai Sekretaris 
Utama Lemhannas RI yang telah memasuki 
usia pensiunnya pada Jumat (29/1) di Ruang 
Nusantara Lemhannas RI.

Membumikan Pancasila : Tantangan, 
Hambatan dan Solusinya

Tenaga Profesional Bidang Ideologi dan Strategi 
Lemhannas RI, Brigjen TNI (Purn.) A. R. Wetik, 
S.IP.,M.Sc, mewakili Gubernur Lemhannas RI 
untuk menyampaikan materi dalam Kuliah 
Ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan yang diselenggarakan Akademi Ilmu 
Pancasila pada Rabu (10/2), di Hotel Merlynn 
Park, Jakarta. 

Entry Meeting Pemeriksaan Laporan 
Keuangan Kementerian/Lembaga 

(LKKL) Tahun 2020

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) 
Agus Widjojo menghadiri Entry Meeting 

Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga (LKKL) Tahun 2020 di Lingkungan 

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) 
I Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI), pada Kamis (4/2) di 
Auditorium BPK.
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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.

Sekjen Wantannas dan Rombongan 
Kunjungi Lemhannas RI

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan 
Nasional (Wantannas) Laksdya TNI 
Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H.,M.H. 
didampingi sejumlah Pejabat Tinggi 
Wantannas melakukan audiensi dengan 
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) 
Agus Widjojo, pada Senin (15/2) di Ruang 
Tamu Pimpinan, Lemhannas RI dan tetap 
menerapkan protokol kesehatan. 

Vaksinasi Covid-19 di Lemhannas RI

Lemhannas RI meyelenggarakan vaksinasi 
Covid-19 di Lemhannas RI, pada Rabu 
(18/3) di Ruang Dwi Warna Purwa, 
Lemhannas RI. Penyelenggaraan vaksinasi 
Covid-19 tersebut bekerja sama dengan 
Kementerian Kesehatan RI dan Dinas 
Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 
dan sejumlah vaksinator yang berasal 
dari Puskesmas Gambir, Poliklinik Badan 
Intelejen Negara, Puskesmas Sawah Besar, 
dan RS Medistra.

Mantan Kasau Menghibahkan 
Sejumlah Buku Kepada Lemhannas RI

Kepala Staf Angkatan Udara periode 
tahun 2002-2005 Marsekal TNI (Purn) 

Chappy Hakim menyumbangkan sebanyak 
30 eksemplar buku dengan judul yang 

berbeda-beda kepada Lemhannas RI, pada 

Jumat (5/3) di Perpustakaan Lemhannas RI. 
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