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T

entara Nasional Indonesia (TNI) tidak lahir secara tiba-tiba di saat negara ini sudah mapan. Secara
historis, cikal-bakal TNI adalah sebagian rakyat bersenjata yang berjuang mengorbankan jiwa dan
raganya mengusir penjajah. Keniscayaan sejarah TNI itu yang tidak boleh hilang. Sebab, itulah jati
diri TNI dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rakyat tidak boleh hilang, apalagi dihilangkan
dengan alasan apapun. Jati diri TNI adalah kebersamaan dengan rakyat, karena TNI mengabdi pada
kepentingan rakyat
Tuntutan untuk menjadi profesional adalah keniscayaan. Tantangan kepemimpinan TNI sampai kapanpun
adalah membangun TNI yang profesional, yaitu ahli di bidangnya, disiplin, bertanggung jawab, dan berjiwa
korsa yang tepat. Memang mudah diucapkan, tetapi untuk mewujudkannya...? Jelas perlu kerja profesional
pula. Bagi prajurit TNI, profesionalisme TNI menurut penjabaran resmi diukur dari tiga hal, yaitu: kompetensi,
akuntabilitas, dan kesejahteraan. Kompetensi TNI adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman militer bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar.
Apapun itu, profesionalisme militer dalam konteks kita bukanlah produk jadi yang siap pakai dan bisa diperoleh
begitu saja. Profesionalisme TNI adalah suatu proses yang mentradisi, suatu kondisi dinamis yang harus terus
diperjuangkan, baik oleh jajaran TNI sendiri maupun oleh para pemangku kepentingan terkait lainnya. Berbagai
tantangan konkret dalam pentas politik nasional di tengah keterbatasan anggaran, akan menjadi batu ujian,
dalam upaya kita membentuk sosok TNI yang betul-betul profesional.
TNI yang kuat, hebat dan profesional bukan hanya dambaan institusi TNI akan tetapi juga dambaan seluruh
rakyat Indonesia. Semoga TNI akan tetap menjadi institusi yang dibanggakan rakyat. Di HUT TNI ke-71 ini
masih banyak doa dan harapan untuk semua Prajurit TNI dimanapun berada. Tetaplah menjadi TNI yang baik
dimata institusi dan dimata seluruh rakyat Indonesia.
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karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa
dan negara.

KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROFIL

Jangan sekali-kali diantara tentara kita ada yang
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berjanji kamu tepati.
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Haryo B. Rahmadi, SE, M.Si (Han)
Dosen Universitas Pertahanan
Pada Bagian I di Edisi VI Bulan September lalu
telah dijelaskan beberapa point diantaranya
sebagai berikut :
1. Pendahuluan
2. Sedikit Pembahasan dari Aspek Kebahasaan.
3. Apa Itu Jati Diri dan Doktrin TNI
4. Menjelaskan Jati Diri dan Doktrin TNI
Pada Bagian II ini Tim Redaksi akan memaparkan
kelanjutan dari Resensi Buku : Jati Diri dan
Doktrin TNI.
Selama membaca....

MEMPERTAHANKAN JATI DIRI TNI
Buku “Jati Diri, Doktrin, dan Strategi TNI” di
halaman 286 mengulas pula tentang keberadaan
elemen-elemen lokal, bagian dari bangsa kita sendiri,
yang menjadi kepanjangan tangan musuh untuk
mengganggu persatuan dan kesatuan rakyat
Indonesia, menumbuhkan dan menimbulkan gejolak di
setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal
ini sejalan dengan arahan dan amanat Panglima TNI,
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang senantiasa
mengingatkan kita semua akan ancaman proxy war
yang semakin nyata. Di halaman 51, dijelaskan dalam
buku ini, apa yang menjadi pemicu semakin
meningkatnya ancaman proxy war terhadap negara
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kita. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, negara
Indonesia potensial untuk menjadi titik pusat
peradaban ekonomi masa mendatang. Juga apabila
dilihat dari sudut pandang sumberdaya, apakah yang
tidak dimiliki bangsa kita?
Rakyat Indonesia digoyang oleh pemahaman Hak
Asasi Manusia (HAM), melalui ekonomi pasar, melalui
budaya keterbukaan, yang kesemuanya berdimensi
vulgar dan liberal, jauh dari filosofi Pancasila. Infeksi
liberalisme dalam lembaga-lembaga pendidikan
membuat para akademisi merasa lebih pintar ketika
pandai meniru ilmu asing daripada memutar otak untuk
menjabarkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945 serta berbagai jati diri
bangsanya.
TNI pun tidak lepas dari ancaman Proxy War yang
mengarah kepada pengaburan nilai-nilai Pancasila
tersebut. Falsafah Pancasila dengan Persatuan
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika tidak mengenal
dikotomi sipil dan militer ala demokrasi liberal.
Demokrasi Pancasila, Sapta Marga TNI, Sumpah
Prajurit, dan Doktrin Hankamrata menempatkan TNI
sebagaimana rakyat jua, seperti telah dijelaskan
sebelumnya. Contoh yang sering dikutip dari tentara
Amerika Serikat, sebagaimana dikutip juga di halaman
287, “Army back to barrack! That's the place where
you're supposed to be!”. Maka hal itu diterjemahkan
sebagai pemisahan militer dari sipil. Padahal, di
Amerika sendiri tidak demikian praktiknya.
Sebagai sedikit sumbangsih bagi pengayaan buku
ini, dapat kita ketengahkan secuil implementasi
hubungan sipil dan militer di negara-negara Barat
sebagai komponen utama organisasi militer di sana.
Sebagai contoh adalah hubungan sipil militer di dalam
Angkatan Darat Amerika Serikat yang menjadi sebuah
fungsi penting yang disebut sebagai “Civil Affairs” dan
telah dilembagakan semenjak tanggal 17 Agustus
1955(http://armylive.dodlive.mil/index.php/2013/08/ar
my-civil-affairs/). Dari laman Special Operations
Recruiting Battalion (Airborne)(SORB(A))
(http://www.sorbrecruiting.com/CA.htm) yang ditugasi
merekrut kapabilitas-kapabilitas khusus untuk
mendukung Civil Affairs (CA), termasuk mendukung
Special Forces (SF), Psychological Operations (PO),
Special Operations Aviation Regiment (SOAR),
Explosive Ordnance Disposal (EOD) dan Army
Warrant Officers (WO), disebutkan fungsi penting dari
CA sebagai berikut:

OPINI
Civil Affairs forces support activities of both conventional and special operations forces,
and are capable of assisting and supporting the civil administration in the area of operations.
Civil Affairs specialists can quickly and systematically identify critical requirements needed by
local citizens in war or disaster situations. They can also locate civil resources to support military
operations, help minimize civilian interference with operations, support national assistance activities,
plan and execute non-combatant evacuation, support counter-drug operations, and establish and
maintain liaison or dialogue with civilian aid agencies and civilian commercial and private organizations.

Terjemahan bebas dari kalimat di atas dapat
disajikan sebagai berikut, bahwa “Pasukan CA
mendukung aktivitas pasukan konvensional maupun
pasukan khusus, dan mampu membantu dan
mendukung administrasi sipil di daerah-daerah
operasi. Ahli-ahli CA dapat secara cepat dan sistematis
mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kritis
penduduk sipil dalam situasi perang maupun bencana.
Mereka juga dapat mengalokasikan sumber daya sipil
untuk mendukung operasi militer, membantu
meminimalisir interferensi sipil dalam operasi,
mendukung aktivitas bantuan nasional, merencanakan
dan melaksanakan evakuasi terhadap non-kombatan,
mendukung operasi pemberantasan narkoba, serta
membangun dan memelihara hubungan maupun
komunikasi dengan badan-badan bantuan sipil, serta
lembaga-lembaga sipil komersial dan swasta.”
Fungsi serupa CA ini juga menjadi elemen
kemampuan penting di matra yang lain di Amerika, dan
organisasi militer lain di Eropa, seperti Maritime Civil
Affairs Group (MCAG) di Angkatan Laut Amerika,
732nd Expeditionary Air Wing (Civil Affairs/Public
Works) di Angkatan Udara Amerika, Civil Affairs Group
(CAG) sebagaimana sebutannya di Korps Marinir
Amerika dan Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris,
serta Royal Netherlands Army's Civil Affairs unit CIMIC
Battalion di Kerajaan Belanda.
PESAN BAGI PEMBACA
Sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini
bahwa Buku “Jati Diri, Doktrin, dan Strategi TNI” karya
Marsekal Muda (Purn) Teddy Rusdy adalah lebih mirip
seperti buku tingkat menengah dalam memahami Jati
Diri, Doktrin, dan Strategi TNI. Keterangan eksplisit
tentang ketiga hal tersebut tersurat di berbagai bagian
dari buku ini. Namun demikian, saratnya detil tentang
berbagai peristiwa sejarah yang memengaruhi Jati Diri,
Doktrin, dan Strategi TNI sebenarnya menjadi titik
kekuatan dan kekayaan utama buku ini. Pembaca
dapat menyelami berbagai peristiwa sejarah yang
disajikan sahut-menyahut sepanjang isi buku sebagai
dinamika yang menumbuhkembangkan dan
membentuk Jati Diri, Doktrin, dan Strategi TNI.
Sementara itu khusus mengenai strategi TNI, sebenarbenarnya tersirat di dalam detil sejarah tersebut, bukan
semata bicara tentang strategi TNI dalam
mengantisipasi ancaman semata, namun juga sebagai
super impose atas betapa beratnya dinamika TNI
menjaga jati dirinya di tengah perjalanan menuju citacita Proklamasi Kemerdekaan 1945.
Apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi
sesama warga negara, baik yang berprofesi sebagai

TNI, maupun yang berbakti di luar TNI? Penulis
berpesan di halaman 288 agar kita mewaspadai 3
(tiga) cara melemahkan dan menjajah sebuah negara;
1) kaburkan sejarahnya, 2) hancurkan bukti-bukti
sejarahnya, 3) putuskan hubungan dengan para
leluhurnya. Dan Rakyat adalah leluhur bagi TNI, tak
perduli apapun yang terjadi, jati diri sebagai Tentara
Rakyat menjadi penanda genetik TNI sebagai Tentara
Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional.
TNI tidak akan pernah lupa bahwa ia lahir dari rakyat,
oleh rakyat, sebagai Badan Keamanan dan Tentara
Rakyat, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh
Tumpah Darah Indonesia, dengan doktrin Hankamrata
yang mengingatkan selalu bahwa “hanya bersama
rakyatlah TNI menjadi kuat”.

PENUTUP
Kita kerap sedih dan prihatin, merasa sangat
khawatir ketika banyak saudara-saudara kita di
perbatasan terpaksa mengirim anak-anaknya ke
sekolah-sekolah dasar di Negeri Jiran. Kita takut
mereka akan kehilangan jati diri mereka sebagai anak
Bangsa Indonesia.
Sebaliknya kita bangga dengan pengalamanpengalaman bersekolah tinggi di negara-negara yang
lebih jauh dari Negeri Jiran, bahkan kita menimba ilmu
di negeri-negeri bersalju, bukan tentang teknologi
pertanian, bukan tentang konservasi energi di mana
mereka sangat menguasainya. Negeri-negeri itu
terpaksa cakap dalam konservasi energi karena di
musim panas mereka perlu pendingin ruangan, dan di
musim dingin mereka perlu pemanas ruangan, dan di
dua musim mereka tidak bisa bercocok tanam untuk
mendukung pasokan pangan mereka.
Apa yang kita pelajari di sana? Filsafat budaya
politik demokrasi globalisasi dari benua yang
berukuran nyaris sebanding dengan Nusantara kita,
namun terdiri dari puluhan negara, untuk kita terapkan
di Nusantara Indonesia yang dalam bentangnya
bersatu sebuah bangsa Indonesia dan hanya 1(satu)
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita kerap
berpikir agar bangsa kita terbuka wawasannya, agar
tidak layaknya katak dalam tempurung.
Kita bukan katak. Nusantara kita bukan tempurung.
Kitalah Elang Rajawali, terbanglah tinggi melihat dunia
seluasnya, namun jangan lupa galilah kekayaan buah
pikir Nusantara kita yang telah menjadi lintasan utama
pergaulan bangsa-bangsa sejak belasan ribu tahun
lampau. Elang Rajawali akan mengetahui bahwa
bangsanya telah menggeladi peradaban yang luhur
dan jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia.****
(Tamat)

CATRA
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SINERGI PEMBINAAN
KETAHANAN NASIONAL
MENYAMBUT MOMENTUM KESADARAN
PEMUDA AKAN KETAHANAN NASIONAL
Haryo B. Rahmadi, SE, M.Si (Han)
Dosen Universitas Pertahanan

K

etahanan Nasional (Tannas) merupakan
salah satu doktrin strategis Bangsa dan
Negara Indonesia yang berperan sangat
krusial untuk mengembangkan
kekuatan nasional dalam menghadapi
dan mengatasi segala tantangan, ancaman,
h a m b a t a n d a n g a n g g u a n ( TA H G ) d e m i
kelangsungan hidup negara serta perjuangan
mencapai tujuan nasional. Sebelum Era Reformasi,
Tannas menjadi bagian tak terpisahkan dari
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
yang merupakan salah satu elemen tata urutan
perundang-undangan. Sehingga Tannas sebagai
Doktrin Strategis berlaku sebagai Pola Dasar
segenap peraturan perundangan dan kebijakan
yang berlaku. Dijelaskan secara eksplisit dalam
GBHN bahwa berhasilnya Pembangunan Nasional
akan meningkatkan Tannas, dan Tannas yang
tangguh akan lebih mendorong lagi Pembangunan
Nasional di segala bidang.
Konsep yang sama dengan Tannas
sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR
tentang GBHN juga terdapat dalam ketentuan legal
formal tentang definisi Keamanan Nasional
(Kamnas) dalam UU 17/2011 tentang Intelijen
Negara. UU tersebut telah mengatur secara positif
yuridis dalam bagian Penjelasan Umum bahwa
Kamnas merupakan “kondisi dinamis bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
menjamin keselamatan, kedamaian, dan
kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan
bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan
wilayah negara, serta keberlangsungan
pembangunan nasional dari segala ancaman”.
Dengan demikian, Tannas memiliki substansi yang
sama secara positif yuridis legal formal dengan
Kamnas yang ditujukan untuk menjamin
keberlangsungan pembangunan nasional dari

6

CATRA

segala ancaman.
Dewasa ini di Era Reformasi, Tannas
cenderung diasosiasikan dengan ranah pertahanan
keamanan semata. Hal ini selain timbul sebagai
dampak dari ekses era reformasi yang menimbulkan
dikotomi antara pertahanan dan keamanan, juga
disebabkan oleh meningkatnya dinamika tantangan
pembinaan Tannas (Bintannas) dengan masyarakat
yang cenderung menganggap nilai-nilai
kebangsaan sebagai hal yang membosankan.
Namun demikian, belakangan ini banyak elemen
masyarakat khususnya generasi muda yang mulai
kembali menyuarakan pentingnya Tannas meliputi
berbagai aspek kehidupan.
Di Jogjakarta, Seminar nasional Call for
Research Competition (CFRC) 2016 yang diadakan
oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Atma
Jaya Yogyakarta (UAJY) pada tanggal 31 Agustus
2016 mengangkat tema mengenai Peran Pemuda
Membangun Identitas Nasional untuk memperkuat
Ketahanan Nasional melalui Media.
Di Jakarta, Tokoh fisika Indonesia, Tjia May
On, pada tanggal 18 Agustus 2016 dalam
penganugerahan Sarwono Awards, penghargaan
ilmu pengetahuan tertinggi di Nusantara yang
diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) mengingatkan di negara maju, riset
sudah dianggap sebagai bagian dari ketahanan
nasional.
Di Depok, Universitas Pancasila (UP)
menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi
Mahasiswa Baru (PKKMB) yang diikuti oleh 2.026
mahasiswa baru sejak 29 Agustus hingga 1
September 2016 dengan tema 'Membangun
Ketahanan Nasional melalui Internalisasi Nilai-nilai
Luhur Pancasila dalam Kehidupan Kampus,
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara'.

OPINI
Di Pontianak, Agustinus, S.S.
Guru/Pendidik SMP & SMA Santo Fransiskus Asisi
Pontianak dalam opininya yang dimuat di Pontianak
Post tanggal 28 Agustus 2016 menuliskan bahwa
kearifan lokal sesungguhnya mengandung banyak
sekali keteladanan dan kebijaksanaan hidup.
Pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan kita
secara luas adalah bagian dari upaya meningkatkan
ketahanan nasional kita sebagai sebuah bangsa.
Banyaknya elemen generasi muda yang
mulai kembali menyuarakan pentingnya Tannas
meliputi berbagai aspek kehidupan merupakan
sebuah momentum yang perlu disambut untuk
semakin meningkatkan Bintannas.
Kekuatan
negara dan pemerintah untuk menyambut
momentum ini sangat memadai dengan adanya
lembaga yang secara eksplisit menyandang
Ta n n a s ; L e m b a g a K e t a h a n a n N a s i o n a l
(Lemhannas) dan Dewan Ketahanan Nasional
(Wantannas). Peran serta kementrian/lembaga
(K/L) selain Lemhannas dan Wantannas untuk
semakin memantapkan Bintannas juga sangat kuat
karena Wantannas secara kelembagaan diketuai
oleh Presiden sendiri dengan anggota meliputi Wakil
Presiden, Sekretaris Jendral (Sesjen) Wantannas
selaku Sekretaris, dan 14 K/L terkait termasuk
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian
Republik Indonesia (Polri) beserta Anggota
Tambahan yang dapat ditunjuk sesuai kebutuhan.
Penjelasan Visi dan Misi Lemhannas dari
situs resmi Lemhannas di laman
http://www.lemhannas.go.id/index.php/tentanglemhannas/visi-dan-misi menegaskan bahwa
Lemhannas berfungsi sebagai lembaga pendidikan

dan pelatihan yang menghasilkan kader dan
pemimpin bangsa, sebagai think tank yang
menyelenggarakan pengkajian strategis sebagai
masukan Presiden dalam pengambilan kebijakan,
serta dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan
dalam rangka pembinaan kepada masyarakat.
Dengan sifat Lemhannas sebagai lembaga
pendidikan dan pelatihan yang lebih berorientasi
kepada Bintannas bagi masyarakat, Lemhannas
memiliki banyak program pendidikan seperti
Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA),
Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA),
Program Pemantapan Pemimpin Daerah Angkatan
(P3DA) yang dilengkapi Studi Strategis Luar Negeri
(SSLN), serta Fellowship dan kerjasama pendidikan
pascasarjana di bidang Tannas dengan berbagai
perguruan tinggi. Selain itu, Lemhannas juga secara
rutin menyelenggarakan berbagai seminar, kajian,
dan penyusunan publikasi yang dapat diakses oleh
masyarakat luas.
Adapun penjelasan mengenai Wantannas
dari situs resmi Wantannas di
h t t p : / / w w w. d k n . g o . i d / d e w a n - k e t a h a n a n nasional.html menegaskan bahwa Wantannas
mempunyai tugas membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional
guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan
nasional Indonesia. Berdasarkan Keputusan
Presiden (Keppres) No. 101 Tahun 1999 tentang
Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, nama
Wantannas secara resmi diberlakukan sebagai
pengganti Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
(Wanhankamnas).

Pemuda Peserta Seminar Nasional Call For Research Competition 2016
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Berdasarkan Keppres No. 51 Tahun 1970,
Wanhankamnas mempunyai fungsi sebagai
pembantu Presiden menetapkan kebijakan nasional
tertinggi pemecahan masalah keamanan nasional
(kamnas) dan pengerahan sumber-sumber
kekuatan bangsa dan negara serta perkiraan risiko.
Sebagai bagian integral Wantannas sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 dan 5 Keppres 101/1999,
Sekretariat Jenderal (Setjen) Wantannas adalah
lembaga pemerintah non-departemen yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
selaku Ketua Wantannas, dan bertugas
merumuskan rancangan kebijakan dan strategi
nasional dalam rangka pembinaan ketahanan
nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan
kepentingan nasional Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah
bahwa Lemhannas berfungsi sebagai lembaga
pendidikan dan pelatihan, dan sebagai think tank
Presiden, serta berorientasi kepada Bintannas bagi
masyarakat. Maka output Lemhannas adalah kader
dan pemimpin bangsa sesuai dengan nilai-nilai
kebangsaan, serta kajian strategis sebagai
masukan Presiden dalam pengambilan kebijakan.
Sementara Wantannas berfungsi sebagai
pembantu Presiden dalam menyelenggarakan
Bintannas guna menjamin pencapaian tujuan dan
kepentingan nasional Indonesia yang outputnya
berupa kebijakan nasional tertinggi pemecahan
masalah keamanan nasional (kamnas) dan
pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan
negara serta perkiraan risiko.
Sebagai komparasi, Wantannas dapat
disejajarkan dengan National Security Council
(NSC) di AS. Bahkan sejarah Wantannas mencatat
bahwa embrio Wantannas berasal dari Dewan
Pertahanan Negara yang dibentuk pada tahun 1946
berdasarkan UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan
Bahaya. Saat itu Dewan Pertahanan Negara
berfungsi sebagai pemegang kekuasaan keadaan
darurat yang diketuai langsung oleh Perdana
Menteri. Sementara NSC sendiri baru berdiri
tanggal 18 September 1947. Ketua NSC secara ExOfficio menjadi National Security Advisor atau
Penasehat Keamanan Nasional bagi Presiden AS.
Setiap arahan Presiden AS yang dihasilkan dari
sidang NSC dan atau berkait dengan NSC akan
diberi label National Security Presidential Directive
(NSPD) dengan level prioritas di atas arahanarahan presiden AS yang tidak berkait dengan NSC.
Di Indonesia, Saran Tindak Wantannas yang dipilih
oleh Presiden selama ini dibawa ke dalam Rapat
Kabinet dan atau forum lainnya sebagai arahan
Presiden bagi K/L terkait maupun sebagai dasar
perumusan kebijakan lebih lanjut tanpa memiliki
label khusus. Terkait sidang Wantannas, di era
Presiden Abdurrahman Wahid, Wantannas lengkap
dengan segenap K/L yang menjadi anggotanya
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sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 101
Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional
dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional, menyelenggarakan sidang sedikitnya
sekali dalam 3 (tiga) bulan.

PEMBINAAN
KETAHANAN
NASIONAL

Bangsa ini memerlukan pemuda untuk bangkit
dan keluar dari segala macam permasalahan bangsa
baik buruknya pemuda saat ini bukan menjadi soal
karena bagaimanapun mereka adalah bibit yang akan
tumbuh besar dan menjadi pilar-pilar bangsa ini.
Memupuk dan menumbuhkan nasionalisme dalam
darah pemuda kita saat ini sudah menjadi kewajiban
bagi generasi yang lebih dulu merasakan pahit dan
getirnya perjalanan bangsa ini.
Pembinaan ketahanan nasional bukan bicara soal
sudut pandang kelompok dan golongan tertentu
akan tetapi bicara tentang berdiri sebuah negara
yang memiliki kedaulatan dan harga diri dimata
seluruh bangsa didunia dan yang dapat kita harapkan
untuk mencapainya adalah dengan pembinaan
pemuda indonesia
Jakarta, 19 Oktober 2016

Apabila Lemhannas dan Wantannas
beserta segenap K/L terkait Bintannas tersebut
mengoptimalkan tugas dan fungsinya sesuai
kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku
secara sinergis dengan momentum banyaknya
elemen generasi muda yang mulai kembali
menyuarakan pentingnya Tannas, diharapkan
Bintannas akan semakin mantap meliputi berbagai
aspek kehidupan dan pembangunan nasional di
masa depan.****

TAJUK UTAMA

TAHUN

DIRGAHAYU
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Oleh: Sutarno

Saya percaya apabila TNI terus berdiri bersama-sama rakyat,
terus senafas dengan rakyat, terus menjadi Tentara Rakyat maka
Indonesia akan menjadi bangsa pemenang dalam kompetisi global.
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada HUT TNI ke 71

B

ulan Oktober bagi Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dan seluruh Prajurit
TNI maupun Pegawai Negeri Sipil
(PNS) TNI beserta keluarga,
merupakan hari keramat dan
istimewa, karena pada tanggal 5 Oktober pada
setiap tahun merupakan hari jadi, hari ulang tahun,
hari ditetapkan terbentuknya TNI. Pada tahun 2016
ini merupakan HUT TNI yang ke – 71. Banyak hal
yang bisa dibanggakan, banyak hal yang bisa
dikenang, banyak hal yang bisa direnungkan,
banyak hal yang bisa ditanyakan dan banyak
harapan bagi seluruh anak negeri terhadap TNI
TNI bukan berada di ruang kosong,
hampa, tersekat tempat dan waktu. Tetapi bisa
dilihat dari berbagai ruang dan tempat serta sudut
pandang. Apapun sudut pandangnya, harus
dibahas dari kacamata secara arif dan bijaksana.
Maka memaknai filsafat dan hakikat hari jadi TNI ke71 tahun 2016 ini, hal yang paling utama adalah
bahwa TNI telah mengalami kemajuan yang
signifikan. Kemajuan pembangunan fisik kekuatan
dan kemampuan, serta pembangunan spiritual dan
kultural. Meskipun perlu pula disadari, masih
terdapat berbagai hal yang harus disempurnakan.
Pada sisi hakikat, TNI bisa menengok

kebelakang, mengevaluasi hari jadinya untuk
meningkatkan kualitas perannya sebagai
komponen bangsa, serta tugasnya sebagai unsur
keamanan dan pertahanan negara, yang tentu saja
juga mengalami tarik menarik dalam pusaran politik.
Dalam implementasi kehidupan berbangsa dan
bernegara hal ini ditunjukkan dengan ketaatan dan
pengabdian bagi kepentingan masyarakat, bangsa
dan negara. Dalam suatu ilustrasi, antara bangsa
dan negara Indonesia di satu sisi, diilustrasikan
sebagai hutan dan TNI di sisi lain sebagai harimau.
Hutan dan harimau harus saling memberi
manfaat, melengkapi dan melindungi. Hutan tanpa
harimau, sosok penjaga yang berwibawa dan
ditakuti maka siapa saja bisa masuk dengan aman
dan seenaknya. Masuk ke hutan untuk berburu,
mengambil hasil hutan, merusak ataupun
mendudukinya tidak ada yang mengganggu. Begitu
juga sebaliknya, harimau tidak bisa hidup dengan
elegan bila tidak di dalam hutan yang terjaga baik.
Hampir tidak ada orang yang takut dengan harimau
sirkus, atau pun harimau di Kebun Binatang. Justru
harimau akan menjadi tontonan. Maka apabila salah
satu apakah harimaunya sakit atau apakah
hutannya yang rusak maka akan terganggu
keberlangsungan keduanya.
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TANTANGAN TNI
Sebagai komponen utama pertahanan
dan keamanan negara, TNI masih harus
dihadapkan kepada tantangan yang tidak ringan
dan semakin kompleks, khususnya di kawasan Asia
Timur dan Asia Tenggara, sebagai akibat adanya
potensi konflik yang disebabkan oleh benturan
kepentingan ataupun rivalitas antara kekuatankekuatan besar di kawasan tersebut.
Geopolitik, geoekonomi dan arsitektur
kawasan juga terus berubah dan berkembang dari
masa ke masa, yang tidak jarang berpengaruh
kepada geopolitik dan geoekonomi, serta kondisi
nasional bahkan belakangan sebagai geoteknologi.
Geopolitik yang melebar mulai dari isu pertarungan
peradaban (clash civilizations), pemanasan global
dan perubahan iklim, pertarungan kelas sosial,
pertarungan keuangan dunia, sampai ke jejaring
komunikasi internasional. Disinilah para pemimpin
TNI dan pemimpin nasional mencoba
mengindentifikasi isu yang berkembang serta
kecenderungan dimasa yang akan datang,dengan
memperhitungkan kekuatan dan kemampuan
nasional (national power). Oleh karena itu tidak
berlebihan apabila seluruh prajurit TNI dimanapun
bertugas dan berada, untuk selalu mencermati per-

diperintahkan menyusun dan melaksanakan
pemutakhiran rencana tindakan kontinjensi
(contingency plan), rencana tanggap darurat
(emergency response plan) dan rencana pemulihan
(recovery plan) serta rencana latihan dan prosedur
pengendalian hutan dan lahan, khususnya di
wilayah Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera
Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
maupun Kalimantan Timur.
TUGAS PERBANTUAN DALAM TUGAS
KEAMANAN
Seiring dinamika reformasi, pemikiran
menempatkan institusi TNI dan Polri secara
profesional bermuara pada amandemen kedua
UUD Negara 1945 yang memisahkan
kelembagaan, tugas, fungsi dan peranan masingmasing dan dijabarkan dalam UU No. 2/2002
tentang Polri, UU No. 3/2002 tentang Pertahanan
Negara dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Walaupun
telah diadakan penataan melalui UU, bukan berarti
permasalahan di bidang Pertahanan dan
Keamanan telah selesai, karena masih menyisakan
masalah-masalah yang berkaitan dengan
perbantuan TNI di bidang keamanan dan
perbantuan Polri dalam keadaan darurat militer dan

Gambar oleh : Google

kembangan situasi keamanan regional dan
nasional, serta perkembangan pembangunan di
daerah penugasan masing-masing.
Didalam negeri, tugas yang termasuk
tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
menuntut upaya dan usaha yang besar, misalnya
tugas menghadapi bencana kebakaran hutan yang
tahun-tahun terakhir ini terjadi. TNI telah berperan
serta secara aktif dalam satuan tugas pemadaman
dan mengatasi kebakaran hutan di berbagai wilayah
Indonesia. Sampai dengan awal Oktober tahun ini
telah melibatkan ribuan prajurit TNI (1.526 prajurit),
dan melibatkan juga pesawat militer Hercules C-130
dan Casa CN-235(sebanyak 28 sortie
penerbangan) serta sarana dan prasarana lain.
Saking seriusnya, tidak hanya Mabes TNI dan
Mabes Angkatan, jajaran komando kewilayahan pun
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Perang.Tugas perbantuan TNI kepada Polri, telah
ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2013
tentang Penanggulangan Gangguan Keamanan
Dalam Negeri. Inpres tersebut ditindaklanjuti lagi
dengan penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) antara TNI dan Polri yang
mana MoU itu mengatur tugas perbantuan TNI
kepada Polri dalam menangani persoalan
keamanan dalam negeri. Meskipun ada fihak yang
menilai Inpres maupun MoU TNI-Polri tersebut
banyak tumpang tindih dengan peraturan yang lain
dan memperlihatkan bahwa dua institusi TNI dan
Polri selalu berada dalam pusaran politik dan
kekuasaan. Hal demikian akan makin terasa dalam
agenda menjelang dan saat Pemilu, baik Pemilu
Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

TAJUK UTAMA
TNI YANG PROFESIONAL
Dalam doktrin, profesionalisme TNI itu
sendiri merupakan salah satu substansi Visi TNI.
Harapannya dapat menjadi kebanggaan dan
membangkitkan kecintaan rakyat kepada TNI, serta
memberikan kepercayaan atas kekuatan sendiri
bangsa Indonesia dalam melanjutkan
pembangunan nasional. Dengan demikian
sebenarnya TNI merupakan simbol dari
kedigdayaan bangsa Indonesia. Harapannya
dengan TNI yang profesional, maka TNI lebih siap
dalam menghadapi corak peperangan masa depan
yang sesuai dan cocok dengan kultur bangsa
Indonesia serta kondisi geografis Indonesia,
misalnya sebagai negara maritim.
Untuk menuju TNI yang profesional harus
melalui suatu pendidikan dan latihan yang
profesional juga. Apakah saat ini Lembaga
Pendidikan (Lemdik) dan Satuan Pelaksana
Pendidikan (Satlakdik) TNI saat ini dapat dikatakan
memadai dan modern, sehingga mampu melahirkan
Prajurit TNI yang tangguh, militan dan mempunyai
jiwa juang serta nasionalisme sebagai patriot
bangsa? Lemdik dan Satlakdik harus bisa
menanamkan spirit kepada Prajurit “Why they are
fighting for?”. TNI yang profesional, terdidik dan
terlatih serta militan tetap akan menghadapi kendala
jika Prajurit dan keluarganya tidak sejahtera. Oleh
karena itu, janji para pemimpin bangsa akan
memberi penghormatan yang layak bagi para
prajurit TNI sangat dinantikan. Para pemimpin perlu
memberi perhatian kepada Prajurit TNI yang
bertugas di kawasan pedalaman, perbatasan,
pulau-pulau terluar, rawan konflik, dan daerah
tertinggal.
TNI sebagai komponen pertahanan yang
profesional juga harus dilengkapi dengan alutsista
secara terpadu di ketiga matra. Saat ini hampir
semua negara berlomba-lomba untuk memajukan
teknologi pertahanannya. Bangsa Indonesia juga
melakukan upaya membangun postur pertahanan
TNI yang makin kokoh, alutsista makin lengkap, dan
makin modern. Modernisasi teknologi pertahanan
memang diperlukan untuk terus menerus
mengimbangi kemajuan zaman. Namun, mimpi....
mewujudkan kemandirian pertahanan dengan
mengurangi ketergantungan impor kebutuhan
pertahanan melalui pengembangan industri
pertahanan nasional masih memerlukan jalan
panjang. Dan barangkali, saat sekarang juga sangat
penting penyiapan kualifikasi komando, mekanisme
persediaan logistik dalam operasi militer Untuk
Perang dan Operasi Militer Selain Perang,
sinergitas antar korps dan antar instansi, serta
kualifikasi keterampilan melaksanakan operasi.
Dihadapkan pada perkembangan
globalisasi dengan kemajuan teknologi, informasi

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo:
untuk membentengi diri dan organisasi
harus dengan “disiplin” yang mencerminkan etika
dan moral keprajuritan yang berpegang teguh
kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan
delapan Wajib TNI
(sambutan HUT TNI ke 71)

Dan komunikasi menunjukkan fenomena adanya
pergeseran budaya bangsa Indonesia, yaitu budaya
ketimuran yang penuh kearifan dan keluhuran etika,
moralitas, budaya, agama menuju budaya global
(global culture) yang menjadikan dunia semakin
terbuka dan saling ketergantungan antar negara
dan antar bangsa. Dampaknya terjadi perilaku yang
bebas dari nilai-nilai moral, sosial budaya, dan
sebagainya. Dan sedikit atau banyak, juga
mempengaruhi pola sikap dan perilaku kehidupan
prajurit TNI dan keluarganya. Bagaimana
mengeleminir dampak negatif tersebut di
lingkungan institusi TNI? Dalam kesempatan
peringatan HUT TNI ke-71, disampaikan oleh
Panglima TNI adalah untuk membentengi diri dan
organisasi dengan “disiplin” yang mencerminkan
etika dan moral keprajuritan yang berpegang teguh
kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib
TNI. Meskipun dalam tataran implementasi, doktrin
saja belum cukup. Tauladan disiplin, contoh
perilaku, pola sikap kehidupan dari para pemimpin
politik tingkat nasional merupakan pendidikan yang
nyata.
TNI adalah milik seluruh bangsa
Indonesia, bangsa yang majemuk. Oleh karena itu
TNI harus menempatkan diri sebagai pemersatu
bangsa, perekat kemajemukan dan kesatuan
bangsa. Disinilah TNI di tuntut untuk mewujudkan
dirinya sebaga “centre of exelence” dalam
pemersatu bangsa. TNI tidak boleh tersekat-sekat
dalam kotak suku, ras, agama dan antar golongan.
TNI dituntut mewujudkan cita-cita kemerdekaan,
menjaga Bhinneka Tunggal Ika.
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Gambar oleh : Google

Semua tahu, gerilya yang dilakukan Soedirman besar artinya untuk Republik Indonesia. Jika Soedirman tidak
bergerilya dan melakukan serangan pada Belanda, maka dunia internasional akan percaya propaganda
Belanda bahwa republik sudah hancur. Tanpa gerilya, Indonesia tidak akan mungkin punya suara dalam
perundingan Internasional.
Di depan istana Presiden Yogyakarta, Soekarno merangkul Soedirman. Soekarno sempat mengulangi
pelukannya karena saat pelukan pertama tidak ada yang memotret momen itu. Momen ini penting artinya,
pertemuan keduanya seakan menghapus perbedaan pendapat antara pemimpin sipil dan militer.

PENUTUP

TNI 1945 -2016
Badan Keamanan Rakyat (BKR) 23 Agustus 1945
Tentara Keamanan Rakyat (TKR) 5 Oktober 1945
Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) 7 Januari 1946
Tentara Republik Indonesia (TRI) 26 Januari 1946
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 3 Juni 1947
Angkatan Perang RIS (APRIS) 27 Desember 1949
Angkatan Perang RI (APRI) 17 Agustus 1950
Angkatan Bersenjata RI (ABRI) 21 Juni 1962
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 1 April 1999
Catra diolah dari Berbagai Sumber
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Implementasi TNI dalam mewujudkan tugas
dan fungsi yang diembankan negara, dapat terlihat
dalam mengisi pembangunan bangsa. Apapun yang
dilakukan TNI senantiasa dalam rangka
pemberdayaan institusi fungsional, karenaTNI
merupakan bagian dari sistem nasional. Apapun
yang dilakukan TNI senantiasa dilakukan bersama
komponen bangsa lainnya. Segenap peran dan
tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara dilakukan atas dasar konstitusi. TNI
mengedepankan tugas dan kepentingan
masyarakat di atas kepentingan pribadi
Kebanggaan, kecintaan dan kepercayaan
atas kekuatan sendiri harus terus dikembangkan,
karena semua itu menjadi kekuatan dalam rangka
menghadapi tantangan globalisasi dalam seluruh
aspek
kehidupan. Untuk itu, TNI senantiasa
membangun mekanisme kerja dan hubungan
kelembagaan dengan segenap komponen bangsa
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan ketahanan nasional.
Hanya bersama-sama rakyat, TNI menjadi
kekuatan militer yang hebat, kekuatan militer yang
disegani serta kekuatan diperhitungkan oleh
bangsa-bangsa lain di dunia.****
Hidup TNI... Dirgahayu TNI...

TAJUK UTAMA

BERSAMA RAKYAT TNI KUAT, HEBAT, DAN PROFESIONAL
BAGAIMANA WUJUD NYATANYA MENURUT PENDAPAT PARA PEJABAT SETJEN WANTANNAS?
Oleh: Desi Fajar Nita
Laksda TNI Ir. Eko Djalmo
Asmadi, MH (Dejiandra)
Wujud nyata dari TNI kuat,
hebat, dan profesional adalah
Minimum Essential Force (IMF).
Salah satu wujud nyata lainnya
adalah sumbangsih TNI
kepada negara adalah budget
seminimal mungkin tapi
dipergunakan untuk
menampilkan bentuk
pertahanan semaksimal
mungkin yang bisa diberikan
kepada negara. Jadi tidak
menghabiskan anggaran
negara untuk yang tidak perlu.
Dalam hal ini TNI
mengutamakan pembangunan
ekonomi.

Marsda TNI Khoirul Arifin,
SE, MM (Debang)
TNI harus professional.
berarti dia harus bisa
melaksanakan tugas sesuai
dengan tuntutan yang
diamanatkan oleh UndangUndang. Dalam UndangUndang kita tertulis TNI itu
melaksanakan tugas dalam
operasi militer perang dan
operasi militer selain perang.
Sekarang dalam kondisi damai,
operasi militer selain perang
ada 14 jenis yang sekarang ini
sudah dilaksanakan oleh TNI.
Jadi TNI harus bisa
melaksanakan tugas-tugas
tersebut.

Brigjen TNI Dra. Ucu S. Soepia, MM (Bandep Urs. Info Lahta) :
Dengan meningkatkan semangat kejuangan dan profesionalisme TNI dalam
menghadapi tantangan kekinian melalui peningkatan pendidikan (pengetahuan
dan teknologi) dan pelatihan secara terus menerus serta sistematis. Hal ini
sesuai dari Visi TNI: Solid, Profesional, Tangguh, Modern, Berwawasan
Kebangsaan dan Dicintai rakyat. Dengan mewujudkan kekuatan, kemampuan,
dan gelar kekuatan jajaran TNI yang professional dan modern dalam
penyelenggaraan pertahanan NKRI adalah misi yang harus diemban setiap
prajurit TNI saat ini.Sejarah mencatat TNI lahir dari rakyat ,berjuang bersama
rakyat dalam merebut kemerdekaan RI. TNI sebagai garda negara dalam upaya
pertahanan negara yang menjadikannya sebagai suatu kekutan tersediri
dengan tidak terlibat dalam politik praktis. Dan yang utama adalah TNI hebat yaitu
merefleksikan Prajurit TNI harus memiliki kapasitas, kapabelitas dan berkualitas
sebagai prajurit TNI yang professional. TNI yang kuat, hebat dan professional
tentunya harus didukung pula oleh alutsista yang modern yang diawaki oleh
prajurit yang memiliki loyalitas, moraliratas dan integritas yang tinggi.
Mayjen TNI Aris Martono
Haryadi (Desisnas) :
Keberadaan TNI tidak semenamena menonjolkan alutsistanya
saja. TNI akan kembali ke
jaman dulu kala pada saat
tidak punya Alutsista. Justru
kebersamaan TNI dan
rakyat merupakan sesuatu
yang tidak ternilai. Kita, TNI,
akan mengangkat harkat
bahwa kebersamaan itu
intinya harus bersama-sama
dengan rakyat. Disamping itu
Alutsista harus ditingkatkan.
Keberadaan TNI tidak
meerupakan hal yang khusus
bagi rakyat. KebersamaanTNI
dan rakyat merupakan suatu
kekuatan yang justru melebihi
kekuatan daripada Alutsista.

Brigjen TNI Firman Achmadi,
SE (Karodangmas) : :
Kalau TNI kuat dan hebat
tentunya kan menjadi
pertimbangan sendiri bagi
negara-negara lain untuk
mengganggu pertahanan dan
keamanan NKRI. Kalau TNI
yang profesional secara
mudahnya menurut saya
adalah TNI yang menguasi
tugas pokoknya. Seorang
Prajurit TNI yang memegang
senjata disebut profesional
apabila ia mampu
menggunakan senjatanya
dengan baik dan mampu
mengetahui karakteristik dari
senjata yang dia gunakan itu.
itulah profesional menurut saya.
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PROFIL
MARSDA TNI KHOIRUL ARIFIN, SE, MM :

JANGAN HIDUP DIBALIK!
SELAGI MUDA LEHA-LEHA, TUA MALAH SENGSARA

B

ertempat di Lantai 3 Gedung A
Kantor Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional
(Setjen Wantannas), Tim
Majalah Catra menemui Deputi
Bidang Pengembangan (Debang)
Marsekal Muda TNI Khoirul Arifin,
SE, MM.
Pria kelahiran Malang
yang genap berusia 57 tahun di
bulan Mei lalu ini, terlihat sekali
jiwa
kesederhanaan dan
keramahannya dalam menerima
Tim Majalah Catra. Ia pun mulai
bercerita mengenai sejarah hidupnya.
Ia mengawali dari bagaimana bisa menjadi
Perwira TNI sampai sekarang. Khoirul bukanlah
berasal dari keluarga yang TNI. Cita-citanya
menjadi penerbang, ia coba wujudkan setelah lulus
SMA dengan mendaftar masuk AKABRI di Malang
Jawa Timur pada 1979. Tuhan sangat bermurah hati
padanya. Apa yang diinginkan pun tercapai. Pada
1983 Khoirul menamatkan pendidikannya di
AKABRI dan menjadi penerbang.
Keluarga sangat mendukung Khoirul dalam
menjalankan tugasnya walaupun ia harus nomaden
ke berbagai daerah. Kerja keras sudah menjadi
nafasnya. Sejak menikah dengan Nanik Yuniati ia
selalu berbuat sesuatu yang bisa menambah
penghasilan di luar pendapatannya sebagai
anggota TNI. Bisnis mebel, furniture, dan properties
adalah wujud dari kerja kerasnya. Semangat kerja
keras ia tularkan juga pada kedua orang anaknya.
“Saya doktrin sama anak saya, sekolah itu bukan
untuk menjadi pegawai. Sekolah itu untuk mencari
ilmu dan menciptakan pekerjaan”, kata Khoirul.
Jenderal Bintang Dua yang hobi olahraga
ini sangat mendukung semboyan Presiden RI Ir.
Joko Widodo “Kerja kerja kerja”. “Tendensi orang
kita adalah ingin dapat sesuatu dengan instan.
Menurut saya, kalau orang ingin sukses, tidak ada
jalan kecuali kerja keras. Jadi semboyannya
Presiden Jokowi betul, (kerja kerja kerja)”, katanya
lagi.
Khoirul pernah menjabat sebagai Kepala
Dinas Survey dan Pemotretan Udara
(Kadissurpotrud) TNI AU pada 2013 “Tugas saya
disana adalah survey dan pemotretan udara. Jadi
sebelum melaksanakan operasi udara atau
serangan udara, kita harus punya data yang aktual
dengan cara di foto. Tapi kalau bukan dalam kondisi
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operasi udara, kita hanya menyediakan fotofoto yang up to date”, terang Khoirul.
Pada saat itu pula ia merangkap
jabatan sebagai Sekretaris Jenderal
Federasi Aero Sport Indonesia
(FASI). Khoirul pun mendapat
kesempatan untuk membentuk
Federasi Aero Sport seluruh
Asean (Sport East Asia
Federation) pada tahun 2011.
Salah satu prestasi FASI adalah
memenangkan Piala Dunia
Ketepatan Mendarat Paralayang
Super Finals di Bach, Tirol, Austria
pada 2012.
Pada 3 Juni 2015, berdasarkan
Keputusan Panglima TNI Nomor:
Kep/357/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang
pemberhentian dari dan pengangkatan dalam
jabatan di lingkungan TNI, bertempat di Markas
Besar TNI Angkatan Udara Mabes TNI AU)
Cilangkap, Jakarta Timur dengan dipimpin oleh
Kepala Staf TNI AU (Kasau), dilaksanakan serah
terima jabatan Kadissurpotrud dari Marsma TNI
Khoirul Arifin, SE, MM kepada Marsma TNI Asep
Adang Supriadi. Khoirul Arifin sendiri dipercaya
sebagai Wakil Asisten Personel Kasau (Waaspers
Kasau).
Jumat (10/6/2016) Khoirul dilantik sebagai
Deputi Bidang Pengembangan (Debang) Setjen
Wantannas. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan
Presiden RI Nomor : 49/TPA TAHUN 2016 Tanggal
12 Mei 2016 dan Keputusan Panglima TNI Nomor :
Kep/404/V/2016 Tanggal 20 Mei 2016. Sebagai
Saksi pelantikan adalah Deputi Bidang Pengkajian
dan Penginderaan Setjen Wantannas Laksamana
Muda TNI Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH dan Deputi
Bidang Politik dan Strategi Inspektur Jenderal Pol.
Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM, MH.
Ditanya pendapatnya mengenai
Wantannas, Khoirul pun menjelaskan. “Wantannas
ini bagus sekali. Kesempatan untuk kita tampil
memberikan masukan kepada presiden yang
terbaik, dengan masukan yang betul-betul dapat
diaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Yang penting hasil kerja kita, rekomendasi
kepada presiden, sama presiden betul-betul
ditindaklanjuti. Kalau ada yang memang kurang pas,
kita mendapat masukan. Itu yang bagus. Konsumsi
kita adalah hasil kajian kita mendapat masukan dari
presiden. Khoirul mengaku belajar mengenal Setjen

PROFIL
“Tentara itu kehidupannya sering dibalik. Maksudnya dia kerja setelah
pensiun. Sewaktu muda santai-santai. Jadi selagi masih muda
manfaatkanlah fisik sekuat-kuatnya sebaik mungkin. Karena selagi
muda tidak akan mudah sakit, berusaha untuk mendapatkan sesuatu
dengan tidak mengganggu dinas dan di luar jam dinas. itu yang sering
terjadi. Jangan hidup dibalik. selagi muda leha-leha, tua malah
sengsara”.
Wantannas melalui internet. Sebuah kritikan pun ia
lontarkan terkait dengan media publikasi
Wantannas. “Saya belajar mengenai Wantannas
melalui internet. Sayangnya internet Wantannas
tidak up to date, sehingga datanya kurang lengkap.
Kalau bisa, apa yang kita Kaji misalnya di dalam
Rakertas, itu dimasukkan point-point utamanya
saja. Jadi semacam ringkasan atau resumenya saja.
Boleh juga naskah lengkapnya, tapi setelah di
rekomendasi oleh presiden. Sehingga masyarakat
lain bisa tahu apa saja kegiatan kita”, jelasnya
Sebagai Deputi dan Ketua Reformasi dan
Birokrasi Setjen Wantannas, Khoirul menyampaikan
pendapatnya mengenai Wantannas. “Yang jelas
Keppres 101/1999 sudah harus direvitalisasi. Itu
mutlak. Saya sebagai Ketua RB, menuntut untuk
segera direvitalisasi karena sudah tidak sesuai
dengan nomenklatur yang ada kaitannya dengan
kementerian. Dari sejarah kelahiran Wantannas
sendiri sejak tahun 1946, bisa dilihat pemanfaatan
eksistensi Wantannas naik terus sesuai dengan
keinginan dari pemerintah. Kalau presiden
menghendaki lebih besar produknya, masukanmasukan kita seperti di jamannya Orde Baru.
RAPBN saja timnya dari sini. Sekarang ini dengan
adanya peralihan Orde dari Orde Baru ke Orde
Reformasi, seolah-olah apa yang dibuat Orde Baru
itu tidak bagus. Padahal tidak semuanya. itu yang
sering mandek di kita. Akhirnya setelah kita
merasakan RPJM, terasa ada nuansa ingin kembali
ke REPELITA. Jadi lebih jelas kan.”, terang Khoirul.
Bapak dengan satu orang cucu ini akan
segera memasuki masa purnatugas TMT 1 Juni
2016. Akunya ia tidak punya rencana apa untuk
masa purnatugasnya. Ia hanya ingin lebih
mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.
Pengajian adalah salah satu kegiatan yang paling
disukainya selain olah raga golf.**** (Sesuai hasil
wawancara oleh : Desi Fajar Nita)

DATA DIRI
NAMA : KHOIRUL ARIFIN, SE, MM.
MPANGKAT/CORPS : Marsekal Muda TNI
JABATAN : Deputi Bidang Pengembangan
KESATUAN : Setjen Wantannas
TMT ABRI : 1 Februari 1983
TTL : Malang, 2 Mei 1959
SUKU BANGSA : Jawa
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN : Strata 2 MSDM Tahun 2014
NAMA ISTRI : Nanik Yuniati
JUMLAH ANAK : 2 (dua) orang
KECAKAPAN BAHASA :
Inggris
: aktif
PENUGASAN DAERAH OPERASI :
1. Timor Timur Tahun 1986
2. DP Merpati Tahun 1986
3. Banda Aceh Tahun 1990
PENUGASAN DAERAH OPERASI :
1. Pakistan Tahun 198
2. Singapura Tahun 1988
3. Amerika Serikat Tahun1989
4. Malaysia Tahun 1989
5. Taiwan Tahun 1993
6. Brunei Darussalam Tahun 1984
7. Kamboja Tahun 1984
8. Thailand Tahun 1995
RIWAYAT JABATAN :
1. KASIANG DISOPS LANUD HLM
2. PA INSTRUKTUR PENERBANG SKADUD 31 WING 1
LANUD HLM
3. DANLANUD SLM
2. PABANDYA II/DALOPS SOPS TNI PABAN IV/OPS SOPS TNI
3. ASOPS KOSEK HANUDNAS II MKS
4. DOSEN MADYA SESKO TNI
5. PABAN III/OMSP DITJINBANG DOKOPMIL SESKO TNI
6. ASPERS KAS KOOPSAU II
7. PABAN BUDAYA SAHLI SOSBUD SESKO TNI
8. PABAN IV/WATPERSAU SPERSAU
9. PABAN I/REN SPERSAU
10. PABAN IV/DUKOPSLAT SOPSAU
11. PAMEN SOPSAU (DIK LEMHANNAS PPRA)
14. SESDISBANGOPSAU
15. KADISPOTDIRGA
16. KADISSURPOTRUDAU
17. WAASPERS KASAU SPERSAU
18. DEPUTI PENGEMBANGAN SETJEN WANTANNAS

CATRA

15

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Foto oleh:Google

CAPAIAN 2 TAHUN PEMERINTAHAN
JOKOWI - JK PEMBANGUNAN EKONOMI
Oleh: Nurman Kahar, S.IP, M.AP.

“Kemajuan di bidang ekonomi diukur oleh 5 indikator utama: kemiskinan, pengangguran,
ketimpangan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelimanya menunjukkan kemajuan berarti”

K

amis, 20 Oktober 2016 genap 2 tahun
pemerintahan Jokowi-JK. Berawal dari
Visi Nawacita yang disampaikan dalam
pemilihan Presiden tahun 2014,
program-program pembangunan
pemerintahan Jokowi-JK diwujudkan secara
bertahap. Dimulai dengan membuat fondasi di tahun
pertama dan dilanjutkan dengan tahap percepatan
di tahun ke dua.
Visi pemerintahan Jokowi-JK telah
dirumuskan dalam Nawacita, yang memiliki tiga ciri
utama: negara hadir, membangun dari pinggiran,
dan revolusi mental. Genap dua tahun ini, ada
baiknya kita melihat beberapa indikator penting,
salah satunya pembangunan ekonomi.
Untuk menjalankan visi pembangunan secara
efektif, pemerintahan modern di manapun harus
memiliki sejumlah capaian positif di bidang ekonomi.
Hal ini sesungguhnya terkait erat dengan
kesejahteraan rakyat yang merupakan subyek dan
penerima manfaat terbesar pembangunan.
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Ada 5 indikator utama di bidang kesejahteraan,
yakni: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan,
inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam soal
kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Indonesia
terus mengalami penurunan, dari 28,51 juta
(11,22%) pada Maret 2015 menjadi 28,01 juta
(10,86%) pada Maret 2016.
Penurunan kemiskinan ini menjadi indikator
penting, bahwa berbagai program pemerintah yang
menyasar kelompok kurang mampu, seperti Kartu
Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program
Keluarga Harapan, asuransi kesehatan BPJS, dan
program sosial lain membuahkan hasil. Tentu saja
penurunan persentase kemiskinan ini tak lepas dari
upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat inflasi.
Seperti diketahui, inflasi yang merupakan cerminan
daya beli masyarakat secara umum tetap rendah
dan terkendali. Pada September 2016, inflasi y-o-y
sebesar 3,07% lebih rendah dibandingkan dengan
September 2015 yang sebesar 6,83%.
Dalam soal ketimpangan, gini ratio yang

KEBIJAKAN PEMERINTAH
mencerminkan ketimpangan antara kaya dan miskin
mengalami penurunan, dari 0,408 pada Maret 2015
menjadi 0,397 pada Maret 2016. Seperti diketahui
gini ratio terentang antara 0-1. Semakin tinggi nilai
gini ratio semakin tinggi ketimpangan. Penurunan
ketimpangan menunjukkan bahwa pengeluaran
kelompok miskin meningkat sehingga tingkat
pengeluarannya beranjak naik. Sekali lagi,
pemberian subsidi untuk kelompok kurang mampu,
membuat mereka bisa menyisihkan sebagian
uangnya untuk membelanjakan kebutuhan lain.
Alhasil tingkat pengeluaran meningkat, sehingga
kesenjangan pengeluaran dengan kelompok
mampu mengecil.
Di tengah kelesuan ekonomi global,
pertumbuhan ekonomi semester I 2016 meningkat
menjadi 5,04% dibandingkan dengan periode yang
sama pada tahun 2015 sebesar 4,79%. Tingkat
pertumbuhan Indonesia ini jauh lebih tinggi dari ratarata pertumbuhan ekonomi global 2,5%.
Soal investasi domestik dan asing telah
memberikan sumbangan langsung terhadap
pertumbuhan ekonomi. Selama semester I tahun
2016, realisasi investasi tumbuh sebesar 14,8%
dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya. Investasi ini meningkatkan
penyerapan tenaga kerja. Tahun 2015: 375.982

orang, sementara Januari-Juni 2016: 354.739
orang. Realisasi investasi Rp 545,4 triliun pada
2015, sementara Januari-Juni 2016 mencapai Rp
298,1 triliun. Jawa masih menjadi tujuan dengan
54,5% dan luar Jawa 45,5% pada semester I 2016.
Peningkatan realisasi investasi menunjukkan,
upaya pemerintah menarik investasi dengan
memperbaiki daya saing membuahkan hasil.
Pembangunan infrastruktur, penyederhanaan izin,
dan terakhir pemberantasan pungutan liar
dipandang positif oleh investor, bahwa pemerintah
serius menarik investor.
Indikator yang sering menjadi perhatian adalah soal
utang luar negeri. Pengelolaan utang luar negeri
dilakukan secara hati-hati, salah satunya dengan
menurunkan rasio utang jangka pendek
dibandingkan dengan jangka panjang. Data dari
Bank Indonesia pada akhir Juli 2016, utang luar
negeri mencapai 324,2 miliar USD atau naik 6,4%
(yoy). Lebih dari separonya merupakan utang
swasta. Meski indikator beban utang luar negeri
mengalami peningkatan, namun masih
menunjukkan pengelolaaan beban utang luar negeri
Indonesia masih terkendali.****
(sumber: presiden.go.id)

INDIKATOR KEMAJUAN EKONOMI
2 TAHUN PEMERINTAHAN
Presiden Jokowi - Jusuf Kalla
Data diolah berdasarkan
upload pada presiden.go.id
Data Semester I 2016
sampai dengan
Semester II 2016
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Grafik oleh: Desi Fajar Nita
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Pelantikan Sesjen Wantannas Mayjen TNI Nugroho Widyotomo
Kamis (13/10/2016)

PELANTIKAN SESJEN WANTANNAS
Oleh: Enang Suhendar, A.Md.

K

amis, 13 Oktober 2016, bertempat di
Ruang Parikesit, Gedung Kemenko
Polhukam, Jl.Medan Merdeka Barat 15
Jakarta, diselenggarakan pelantikan
dan pengambilan sumpah Sekretaris
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen
Wantannas) sesuai dengan Keputusan Presiden
Nomor 92/TPA Tahun 2016. Upacara pelantikan dan
pengambilan sumpah dipimpin oleh Menko
Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto. Menko
Polhukam melantik Mayjen TNI Nugroho
W i d y o t o m o s e b a g a i S e s j e n Wa n t a n n a s
menggantikan Letnan Jenderal TNI M.Munir yang
akan memasuki masa purna bhakti.
Kegiatan pelantikan yang berlangsung
dengan khidmat dan tertib tersebut dihadiri oleh
Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, para
pejabat di lingkungan TNI, para pejabat di
lingkungan Kemenko Polhukam, para pejabat di
lingkungan Setjen Wantannas, para pejabat di
Kementerian dan Lembaga, serta undangan
lainnya.
Mengawali sambutannya, Menko
Polhukam mengucapkan selamat atas terpilihnya
Mayjen TNI Nugroho Widyotomo sebagai Sesjen
Wantannas, teriring harapan dan doa semoga
amanah yang diberikan oleh pemerintah dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya “Saya yakin
berbekal latar belakang pendidikan dan penugasan
serta pengalaman di berbagai wilayah pengabdian,
saudara akan mampu melaksanakan tugas,
memimpin organisasi Setjen Wantannas dengan
sebaik-baiknya” ujar Menko Polhukam.
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Masih dalam sambutannya, Menko
Polhukam menyampaikan tugas pokok dan fungsi
Wantannas adalah merumuskan kebijakan strategis
dan memberikan rekomendasi saran tindak yang
relevan dan mutakhir dalam hal pembinaan
ketahanan nasional. Jejak pengalaman Wantannas
telah melewati rentang sejarah yang panjang dan
telah mengalami metamorphosis dalam hal peran
dan fungsinya, menyesuaikan dengan
perkembangan dinamika nasional. “Jejak-jejak
tersebut membuktikan bahwa Wantannas adalah
organisasi yang sangat vital dalam mengelola
keberlangsungan negara RI dari awal masa
kemerdekaan sampai dengan saat ini. Dimasa
depan dengan semakin berkembangnya dinamika
dan ancaman terhadap keutuhan negara maka
tugas Wantannas akan semakin berat khususnya
dalam merumuskan kebijakan strategis nasional
yang tepat dan relevan kepada Presiden” ujar
mantan Panglima TNI tersebut.
Lebih lanjut Menko Polhukam
menyampaikan bahwa pada saat ini Presiden
dengan Nawacita ingin mewujudkan pembangunan
di segala bidang dengan agenda prioritas yang
sudah digariskan, sebagai contoh yaitu paket
Kebijakan Ekonomi yang sudah mulai terlihat
hasilnya dalam menghadapi kondisi perlambatan
ekonomi dunia. Kemudian pada bidang hukum,
Presiden menginginkan adanya terobosan
revitalisasi hukum yang didalamnya tercakup
langkah-langkah progresif dalam rangka perbaikan
instrumen hukum, aparatur penegak hukum dan
budaya hukum.****
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Setjen Wantannas Lakukan
Pengkajian Daerah
ke Provinsi Sumut
Oleh: Enang Suhendar,A.Md.

S

umatera Utara adalah salah satu provinsi
terbesar di Indonesia. Provinsi yang
mempunyai jumlah penduduk hampir 13
juta orang ini mempunyai berbagai
macam keunggulan dan keunikan mulai
dari bahasa, kuliner, masyarakat, adat istiadat,
pertanian, panorama alam, sampai kepada tradisi
panjang sepak bolanya. Namun demkian Sumut
sebagai salah satu barometer stabilitas kehidupan
nasional tidak terlepas dari pengaruh dinamika
perkembangan lingkungan strategis baik global,
regional maupun nasional. Hal ini dikarenakan
kondisi geografis Sumut berada pada posisi yang
cukup strategis yaitu berada pada Alur Laut Lintas
Timur Sumatera dan Samudera Indonesia yang
merupakan wilayah cepat tumbuh dan berkembang
serta berbatasan dengan tiga provinsi lainnya yaitu
Aceh, Riau dan Sumatera Barat.
Kondisi tersebut diatas merupakan salah

satu latar belakang Setjen Wantannas untuk
melakukan Pengkajian Daerah (Kajida) ke Provinsi
Sumut selama empat hari, dimulai sejak tanggal 21
s.d 23 September 2016. Tim Setjen Wantannas
yang melaksanakan kegiatan Kajida adalah
Sekretaris Jenderal, Letjen TNI M.Munir, Staf Ahli
Bidang Ekonomi Irjen Pol Drs. Bambang
Hermanu,SH,MM, Staf Ahli Bidang Hankam, Mayjen
TNI Nana Rohana, SE, dan Analis Kebijakan Bidang
Demografi Kol Laut Moch. Taufiq Hidayat, ST, M.Si
bersama Staf.
Adapun maksud dan tujuan rombongan Tim
Setjen Wantannas dalam melaksanakan Kajida
yaitu untuk mendapatkan informasi terkini terkait
perkembangan pembangunan dasar provinsi
Sumut. Kegiatan pertama kali diawali dengan
pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumut
yang diterima oleh Sekda Hasban Ritonga. Sekda
menyambut gembira kehadiran Tim Setjen

Sesjen Wantannas & rombongan melakukan kunjungan ke Belawan International Container
Terminal, Pelindo 1 dlm kegiatan Kajida ke Prov. Sumut (21/09/16)
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Sekda Prov.Sumut, Hasban Ritonga menerima cindera
mata dari Sesjen Wantannas, dalam rangkaian kegiatan
Kajida ke Prov.Sumut (21/09/16)

“Kunjungan kerja Tim Setjen Wantannas ini untuk
melaksanakan Pengkajian Daerah (Kajida) di wilayah
Sumatera Utara dalam rangka perumusan kebijakan
nasional dan masalah-masalah Ipoleksosbudhankam
termasuk kondisi di pelabuhan yang merupakan
infrastruktur nasional,” (Letjen TNI Munir)
Wantannas yang melakukan kunjungan ke Sumut
selama empat hari. Sekda memaparkan mengenai
kondisi Sumut kepada rombongan Setjen
Wantannas serta situasi terkini dan dinamika yang
terjadi.
Sesjen Wantannas menjelaskan bahwa
pengkajian daerah yang dilakukan di Sumut
bertujuan untuk mencari data dan fakta dalam
rangka perumusan kebijakan nasional. “Kita juga
menggali masalah ipoleksosbudhankam serta risiko
pembangunan nasional di daerah yang
berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional,”
paparnya. Dalam kegiatan Kajida, Setjen
Wantannas menampung aspirasi dan masukan
masyarakat di daerah, baik langsung maupun tidak
langsung untuk kemudian dikumpulkan, ditelaah,
dan dianalisis, khususnya hal-hal daerah yang
berpotensi menjadi permasalahan nasional.
Dalam pertemuan dengan Pemprov Sumut
dibahas beberapa permasalahan yaitu mengenai
harga sawit yang terpuruk serta pengaruhnya
terhadap ekonomi Sumut, dampak erupsi Gunung
Sinabung di segala sektor, penyelesaian konflik
SARA Tanjung Balai, dan maraknya peredaran dan
penyalahgunaan narkoba di Sumut.
Selanjutnya Rombongan Setjen
Wantannas juga menggelar pertemuan dengan PT.
Pelindo 1 yang diterima oleh Direktur SDM dan
Umum, M.Hamied Wijaya dan Direktur Keuangan,
Faridh Luthfi. Dalam pertemuan tersebut PT Pelindo
1 memberikan penjelasan tentang rencana
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pengembangan pelabuhan yang dikelola oleh PT
Pelindo 1. “Saat ini PT Pelindo 1 tengah fokus
mengembangkan pelabuhan yang dimilikinya untuk
mendukung program Tol Laut dan Poros Maritim
Indonesia khususnya di bagian barat. Sebut saja
pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai
hub port Indonesia bagian barat, pengembangan
Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Malahayati,
Pelabuhan Sibolga dan Pelabuhan Tanjung Balai
Asahan,” jelas Hamied.
Dalam pertemuan tersebut, Sesjen
Wantannas menjelaskan bahwa pihaknya memiliki
tugas untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional
guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan
nasional Indonesia. Sesjen juga menjelaskan
gambaran tentang Wantannas, sekaligus
menyatakan maksud kedatangan timnya ke PT
Pelindo 1.
“Kunjungan kerja Tim Setjen Wantannas ini
untuk melaksanakan Pengkajian Daerah (Kajida) di
wilayah Sumatera Utara dalam rangka perumusan
kebijakan nasional dan masalah-masalah
Ipoleksosbudhankam termasuk kondisi di
pelabuhan yang merupakan infrastruktur nasional,”
jelas Sesjen.
Setjen Wantannas memberikan apresiasi,
dukungan serta dorongan kepada PT Pelindo 1 agar
terus berkomitmen untuk membenahi,
mengembangkan dan memajukan pelabuhanpelabuhan yang dikelolanya sehingga terwujud visi
PT Pelindo 1 untuk menjadi nomor satu di bisnis
kepelabuhanan. “Tidak hanya menjadi nomor satu
di Indonesia, tetapi juga di dunia,” harap Sesjen.
Lebih jauh dalam pertemuan tersebut dibahas
tentang progress dan rencana pengembangan serta
upaya yang dilakukan PT Pelindo 1 untuk
mendukung program pemerintah dalam
mewujudkan Indonesia sebagai Negara Poros
Maritim Dunia. Setelah pertemuan, tim Setjen
Wantannas mengunjungi Belawan International
Container Terminal (BICT) dan fasilitas Tempat
Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) dan Tempat
Penimbunan Sementara (TPS) online pertama
diluar Pulau Jawa.
Selama rangkaian kegiatan Kajida,
Rombongan Setjen Wantannas juga
menyelenggarakan pertemuan dengan Kapolda
Sumut, Pangdam I/BB, Lantamal I Belawan, dan
PTPN III. Selain melakukan kunjungan ke beberapa
tempat tersebut, Sumut juga terkenal dengan
potensi alamnya, salah satu provinsi terbesar di
Indonesia ini juga menyimpan banyak potensi
wisata yang patut diperhitungkan yaitu kawasan
Danau Toba dan Pulau Samosir. Kedua tempat
tersebut pun tidak luput menjadi kunjungan Tim
selanjutnya untuk dapat melihat perkembangan dan
pemetaan potensi wisata di kawasan tersebut.****
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KETAHANAN NASIONAL
asean

DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
DARI PERSPEKTIF KETAHANAN ENERGI,
KETAHANAN EKONOMI DAN
KETAHANAN INFORMASI
Oleh: Kolonel Lek. Dr. Arwin D.W. Sumari, ST, MT.

I

ndonesia adalah salah satu inisiator
pembentukan Association of South East Asian
Nation atau disingkat ASEAN, organisasi
regional yang dibentuk melalui Deklarasi
Bangkok pada 8 Agustus 1967. Menyikapi
perkembangan lingkungan strategis yang sangat
dinamis, negara-negara ASEAN berinisiatif untuk
memperkuat kestabilan di wilayah regional dengan
membentuk ASEAN Community atau Komunitas
ASEAN yang dibangun di atas 3 (tiga) pilar yakni
ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN
Political-Security Community (APSC) dan ASEAN
Socio-Cultural Community (ASCC). Penempatan AEC
atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai pilar
pertama memperlihatkan bahwa fokus utama ASEAN
Community adalah pada bidang ekonomi yakni
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di para negara
anggotanya dan menjaga stabilitas ekonomi di
kawasan regional. Untuk mempertahankan stabilitas
ekonomi di kawasan regional maka dalam MEA
diupayakan agar terjadi kecenderungan (trend)
pertumbuhan ekonomi yang positif di para negara
anggota ASEAN. Hal ini dapat diraih bila Indonesia
mampu memaksimalkan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) dalam produksi barang dan jasa,
yang tentunya memerlukan sumber daya energi untuk
pengoperasiannya dan pengolahan energi juga
memerlukan kontribusi TIK di dalammya sehingga
ketahanan informasi merupakan hal yang harus
dicapai. Pencapaian ketiga macam ketahanan
tersebut secara langsung akan memberi dampak
positif pada Ketahanan Nasional (Tannas).
MEA pada dasarnya bertujuan merealisasikan
integrasi ekonomi secara dalam dan luas melalui
inisiatif-inisiatif baik yang telah ada maupun baru
berdasarkan tahapan waktu yang jelas. Melalui MEA,
dibentuk sebuah pasar dan basis produksi tunggal
agar menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif
untuk memperkuat implementasi inisiatif-inisiatif
ekonominya, mempercepat integrasi regional pada
sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan
manusia, tenaga kerja dan bakat-bakat bisnis dan
memperkuat mekanisme institusional ASEAN. Dalam

perealisasiannya, MEA melandaskan pada 4 (empat)
karakteristik yakni (1) pasar dan basis produksi
tunggal, (2) wilayah ekonomi berkompetisi tinggi, (3)
satu wilayah dengan pembangunan ekonomi yang
layak dan (4) satu wilayah yang terintegrasi secara
penuh ke dalam ekonomi global. Guna mencapai
ekonomi ASEAN yang lebih kohesif dan terintegrasi,
dalam AEC Blueprint 2025 secara tegas dinyatakan
pentingnya peningkatan di bidang TIK dan energi serta
e-Commerce (perdagangan secara elektronik) untuk
mendukung konektivitas di antara negara-negara
anggota ASEAN, di samping konektivitas fisik melalui
darat, laut dan udara.
ASPEK TIK, E-COMMERCE DAN ENERGI DALAM
MEA
Dari aspek TIK dan e-Commerce,
pembangunan dan pembangunan beragam aplikasi
komputer akan menciptakan sebuah lingkungan bisnis
yang inovatif. Contoh yang paling sederhana adalah
munculnya beragam startup yang menawarkan
beragam barang dan jasa secara daring (online) tanpa
terbatas oleh tempat dan waktu, serta tidak
memerlukan ruang untuk promosi secara fisik.
Pelayanan dapat dilakukan selama 24x7 dan
pembayaran juga dapat dilakukan tanpa harus
bertemu secara fisik. Tantangan utama adalah tidak
hanya membangun sistem ekonomi di lingkungan
digital yang dapat dipercaya sehingga informasi yang
dipertukarkan dapat dijaga keamanannya, namun juga
pada aspek keekonomian dari teknologi yang
dibangun dan dikembangkan. Lingkungan digital yang
dapat dipercaya adalah salah satu indikator dari
Ketahanan Informasi.
Dari aspek energi, pentingnya Energi Baru
dan terbarukan (EBT) menjadi perhatian penting dalam
rangka menuju ASEAN terintegrasi ekonomi 2025.
Energi gas, batubara, nuklir serta energi terbarukan
lainnya diharapkan dapat dimanfaatkan lebih banyak di
tahun 2020. Ketersediaan energi adalah kunci utama
kesinambungan penyelenggaraan e-Commerce yang
merupakan salah satu komponen penggerak
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di kawasan regional Asia Tenggara. TIK juga sangat
diperlukan untuk mendukung pengoperasian
pembangkit tenaga listrik. Tantangan utama pada
bidang energi adalah juga pada aspek keekonomian
dari energi yang ditawarkan ke dunia usaha dan dunia
industri TIK. Untuk berkompetisi dalam MEA Indonesia
harus memiliki keunggulan produksi barang dan jasa.
Agar Indonesia mampu dan berhasil mengambil
keuntungan dalam MEA dan global, maka produk
barang dan jasa yang diperdagangkan harus tepat
(right trading), yakni tepat dalam kualitas dan kuantitas.
Right trading ini juga harus memperhatikan aspek
keekonomian dalam penyediaan barang dan jasa
dimaksud yakni teknologi yang digunakan dan sumber
energi untuk mendukung pengaplikasian teknologi
tersebut
.
TANTANGAN DALAM MEA

peluang yang dapat dimanfaatkan diantaranya adalah
a. Menciptakan sel surya (solar cell) yang dapat
terjangkau secara keekonomian sehingga dapat
diaplikasikan di wilayah-wilayah yang tidak dapat
dijangkau oleh jaringan listrik PLN seperti wilayah
perbatasan.
b. Menciptakan teknologi terjangkau secara
keekonomian untuk mengubah energi gelombang
laut dan pasang-surut laut menjadi energi listrik.
Pembangkit listrik jenis ini akan sangat bermanfaat
bagi masyarakat di pulau-pulau terluar yang jauh
dari pulau-pulau besar.
c. Menciptakan catu daya perangkat TIK berbasis
energi alternatif yang ringan dan portable. Misal
baterai untuk telepon genggam yang dapat diisi
ulang menggunakan sinar matahari.
d. Membuat aplikasi komputer yang dapat memetakan
kebutuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia dan
jenis energi alternatif yang dibutuhkan di setiap
wilayah yang disesuaikan dengan SKA-nya.
e. Membangun mesin-mesin dunia cyber setara
Facebook, Google, Twitter dan sejenisnya untuk
meminimalkan kehilangan potensi pendapatan
melalui media sosial dan meningkatkan pendapatan
negara.
f. Membangun aplikasi komputer untuk menjamin right
trading produk-produk barang dan jasa agar
kompetitif di pasar tunggal ASEAN.
g.Terkait pengamanan data pribadi, harus dibangun
pola fikir (mind set) dan pemahaman mengenai
pentingnya keamanan informasi. Cara paling cepat
adalah melakukan indoktrinasi melalui pelatihanpelatihan dan kursus-kursus.
h.Menciptakan konten-konten dan aplikasi-aplikasi
berkelas dunia untuk meningkatkan pendapatan
negara.
I. Mendirikan beragam startup baru untuk perniagaan
produk-produk barang dan jasa.

ASEAN
ECONOMIC
COMMUNITY

Dalam AEC Blueprint 2025 sektor TIK, eCommerce dan energi memperoleh perhatian penting
karena ketiganya adalah sarana-sarana untuk
mendukung terealisasinya konektivitas antar negara
anggota ASEAN dalam rangka perdagangan barang
dan jasa. TIK adalah sektor utama untuk memperkecil
kesenjangan digital (digital gap) baik dalam masingmasing negara maupun antar negara. Tujuan-tujuan
pembangunan dan pengembangan sektor TIK adalah
untuk transformasi ekonomi, integrasi dan
pemberdayaan masyarakat, inovasi, infrastruktur,
pembangunan human capital, membentuk pasar
tunggal dan industri konten dan media baru.
Dari sisi energi, ukuran-ukuran strategisnya
mencakup terbangunnya jaringan kelistrikan ASEAN,
jaringan pipa gas ASEAN, teknologi batubara dan
batubara bersih, efisiensi dan konversi energi,
peningkatan komponen EBT, kebijakan dan
perencanaan regional pada sektor energi dan
membangun kemampuan pada energi nuklir. Dari
aspek e-Commerce, ukuran-ukuran strategisnya
meliputi harmonisasi hak-hak dan perlindungan
konsumen, harmonisasi kerangka hukum berkaitan
dengan resolusi sengketa daring, identifikasi elektronik
yang ramah dan skema otorisasi elektronik serta
kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk
perlindungan data pribadi.
PELUANG-PELUANG UNTUK MEMPERKOKOH
KETAHANAN NASIONAL
Direlasikan dengan sektor TIK, e-Commerce dan
energi, maka kunci memperkokoh Tannas adalah
meningkatkan Ketahanan Informasi, Ketahanan
Ekonomi dan Ketahanan Energi. Sederhananya
adalah meningkatkan kemampuan TIK, ekonomi dan
energi untuk mampu bangkit kembali setelah
mengalami kedaruratan. Untuk itu, sebagai intelektual
dan akademisi harus mampu berfikir secara
komprehensif bahwa teknologi yang diciptakan dan
dikembangkan harus dapat membumi, dapat
dijangkau secara keekonomian dan diaplikasikan di
wilayah-wilayah yang membutuhkannya. Peluang-
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Catatan-catatan Penutup
MEA adalah mandat yang harus dilaksanakan dalam rangka
menjaga stabilitas ekonomi kawasan dan menjaga pertumbuhan
ekonomi di masing-masing negara anggota ASEAN dan di
kawasan. MEA juga ditujukan untuk mengantisipasi konflik
kepentingan antara 2 (dua) hegemoni besar dunia yakni Amerika
Serikat dan China. Dalam era konektivitas, maka produk barang
dan jasa serta perniagaannya secara right trading lebih banyak
dilakukan di dalam sebuah lingkungan digital yang didukung TIK
yang handal serta dijamin keamanan informasinya. Seiring
dengan semakin berkurangnya sumber daya energi utama yakni
energi fosil, maka kesinambungan pasokan energi listrk untuk
pengoperasian sistem dan perangkat TIK dikhawatirkan
terganggu. Oleh karena itu pemberdayaan energi alternatif
adalah satu-satunya cara yang paling tepat. Produk barang dan
jasa yang kompetitif dapat dibuat dengan beragamnya konten
dan aplikasi TIK. Kesinambungan energi dapat disituasikan
dengan memberdayakan energi alternatif dan keamanan
transaksi dalam e-Commerce dapat dibuat berlandaskan pada
prinsip-prinsip keamanan informasi. Sederhananya meraih
Ketahanan Energi, Ketahanan Informasi dan Ketahanan
Ekonomi guna memperoleh Tannas yang handal bukanlah satu
pekerjaan yang sulit. Namun yang sangat sulit adalah ketika
kepedulian pemerintah dan masyarakat sangat rendah sehingga
masyarakat Indonesia hanya menjadi penonton MEA di
rumahnya sendiri.****
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BERSAMA RAKYAT,
TNI GELAR PERTUNJUKAN WAYANG ORANG
SAMBUT HUT KE-71 DI TAMAN ISMAIL MARZUKI

Wapres RI Jusuf Kalla dan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menghadiri
pagelaran Wayang Orang di Taman Ismail Marzuki

K

Oleh: Desi Fajar Nita

epala Biro Persidangan dan Humas
(Karodangmas) Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional Brigjen
TNI Firman Achmadi, SE dipercaya
untuk yang ketiga kalinya memerankan tokoh
Bimoseno dalam dunia perwayangan. Pagelaran
wayang orang kali ini bertempat di Gedung Besar
Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat
Bersama rakyat TNI menggelar pertunjukan seni
wayang orang bertajuk “Satha Kurawa”. Diinisiasi
oleh sang seniman dan budayawan Jaya Suprana
dan disambut antusias oleh Panglima TNI Jenderal
Gatot Nurmantyo, pertunjukan seni budaya ini
terbilang sukses. Hal ini terlihat dari seluruh tiket
masuk yang sold out. Pertunjukan seni ini selain
untuk memperingati HUT TNI ke-71 juga merupakan

wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat yang
berlandaskan gotong royong. Pertunjukan yang
semula hanya akan dipentaskan sebanyak dua kali,
oleh Panglima TNI diubah menjadi tiga kali.
Pertunjukan dibagi dalam tiga kali pertunjukan.
Pertunjukan yang pertama pada 30 September
2016, Pertunjukan yang kedua pada 2 Oktober
2016, dan Pertunjukan yang ketiga pada 3 Oktober
2016.
Pertunjukan berdurasi selama 1 Jam 45
Menit ini melibatkan tokoh-tokoh yang merupakan
gabungan dari TNI, Seniman Bharatayudha,
selebritis, dan budayawan. Wayang orang kali ini
sangat berbeda dari biasanya. Tokoh pewayangan
diperankan secara langsung oleh para Perwira TNI
dan sebanyak 148 Prajurit TNI terlibat dalam
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“Bersama rakyat TNI Kuat, Hebat, dan Profesional
Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian”
demikian Tema HUT TNI ke-71 yang jatuh pada 5 Oktober 2016
Pagelaran tersebut, termasuk di dalamnya wanita
TNI. PATI TNI yang terlibat dalam acara ini
diantaranya Kepala Badan SAR Nasional Marsdya
TNI Felicianus Henry Bambang Soelistyo, S.Sos
berperan sebagai Begawan Abiyasa, Deputi Bidang
Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko
Polhukam RI Mayjen TNI Yudhi Swastono sebagai
Nakula, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan
Kemhan RI Mayjen TNI Dr. Yudhi Swastanto, MBA
sebagai Sadewa, Aslog Panglima TNI Marsda TNI
Nugroho Prang Sumadi sebagai Semar, Kepala Biro
Persidangan dan Humas Setjen Wantannas Brigjen
TNI Firman Achmadi, SE sebagai Bimoseno.
Selain angggota TNI, beberapa artis pun
terlibat membantu memerankan beberapa tokoh
pewayangan. Mulai dari Ray Sahetapy yang
berperan sebagai Destarastra, Ario Bayu sebagai
Krisna, Maudy Koesnaedy sebagai Kunti, Olivia
Zalianty sebagai Srikandi, hingga Feni Rose
sebagai Dursilawati. Seperti tidak mau ketinggalan,
cucu dan putri dari mantan Presiden RI ikut
memeriahkan acara ini. Adalah Gendis Soeharto
yang merupakan cucu dari Presiden RI kedua
Soeharto dan Inayah Wahid putri bungsu dari
Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid. Masingmasing berperan sebagai Madrim dan Gondo
Asmoro.
Tampak hadir menyaksikan kesenian ini
antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI
Jenderal Gatot Nurmantyo, Wapres RI kedua Try
Sutrisno, Presiden dan Wapres RI keenam Susilo
Bambang Yudhoyono dan Boediono, Ketua MPR
Zulkifli Hasan, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.
Mendulang sukses membuat pertunjukan ini
tercatat dalam Museum MURI. Firman Achmadi
menuturkan dalam wawancaranya kepada Majalah
Catra Jumat (14/10/2016). “Pertunjukan ini
memecahkan rekor MURI. Jaya Suprana sebagai
pemilik Museum MURI mengatakan bahwa tidak
ada pertunjukkan kolosal sebesar ini di seluruh
dunia yang bercerita tentang Kurawa yang diikuti
oleh seratus pemain”.
Pesan dalam diselipkan dari pagelaran
wayang orang ini. “Makna yang terkandung dari
pertunjukkan tersebut adalah selain kemanggulan
TNI dan rakyat, juga mengangkat cerita perang
Bharatayudha antara Kurawa dengan Pandawa
yang pada kesimpulannya perang dengan alasan
apapun, itu tidak ada yang diuntungkan. Bahkan
jatuh banyak korban baik materi maupun non materi.
Jadi intinya lebih baik berdamai daripada
berperang”, pungkas Firman Achmadi.****
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Brigjen TNI Firman Achmadi, SE
Melakonkan Bimoseno
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P

rofesi apa yang Anda cita-citakan saat
m a s i h b o c a h ? Ya , p a s t i A n d a
mendominasi jawaban ingin menjadi
dokter ataupun presiden. Nah, tepat hari
Senin nanti 24 Oktober 2016 merupakan peringatan
Hari Dokter Nasional, sebab tepat 66 tahun yang lalu
tepatnya tanggal 24 Oktober 1950 berdirilah
organisasi profesi dokter satu-satunya di Indonesia
yang kita kenal dengan nama Ikatan Dokter
Indonesia (IDI).
Tidak ada yang spesial dalam peringatan
Hari Dokter Nasional setiap tahunnya, bahkan
segelintir orang banyak yang tak mengetahui
perayaan bagi pejuang kesehatan di Indonesia ini.
Tetapi ada juga yang memperingatinya dengan
berbagai macam cara, seperti bermain angklung
oleh 1.061 dokter di RS Hasan Sadikin, Bandung,
pada tahun lalu yang memperoleh Rekor Dunia,
namun ada juga yang memperingati Hari Dokter
Nasional dengan berdemo menyuarakan isi hati
para dokter mengenai
rendahnya tunjangan di
daerah pelosok.
Memang masih
banyak yang harus
dibenahi tentang
pelayan kesehatan di
Inonesia, masih belum
hilang dalam ingatan
kita, publik di kagetkan
dengan prakteknya
dokter spesialis asing di
sebuah rumah sakit
pemerintah di
Ta n g e r a n g S e l a t a n
pada tahun lalu
sehingga membuat
Pengurus Besar Ikatan
Dokter Indonesia (PB
IDI) menyatakan akan
membentuk Satgas
Penertiban Praktek
Kedokteran Dokter
Asing atau SP2KDA.
Apakah dengan melakukan hal tersebut adalah
bentuk "kuratif" pada tidak akan datang lagi nya
dokter asing ke Indonesia?
Selain pemberitaan dokter asing,
pemberitaan di media pun masih dalam kasus yang
sama yaitu memberitakan mengenai kurangnya
dokter di daerah dan insentif dokter yang rendah di
daerah terpencil. Belum lagi di Era BPJS sekarang,
pelayanan kesehatan akan berpindah dari kuratif
menjadi promotif dan preventif sehingga menjadi
tantangan bagi dokter karena di mindset
masyarakat, dokter bertugas untuk menyembuhkan
pasien. Sehingga perlu adanya pengenalan pada
masyarakat mengenai dokter keluarga / dokter
layanan primer. Selain itu, salah satu cara yang
dapat dilakukan untuk mencegah datangnya dokter
asing adalah memperbaiki pendidikan kedokteran
mulai dari kurikulum dan tenaga pengajarnya.
Karena untuk menghasilkan mahasiswa kedokteran
yang bermutu, dunia pendidikan kedokteran
haruslah memiliki tenaga pengajar yang memiliki
kapasitas yang baik sebagai pengajar.
Namun dibalik semua perbaikan yang harus
dilalui oleh dokter-dokter di Indonesia terbersit
harapan dari para dokter itu sendiri dan masyarakat

luas bahwa agar pelayan kesehatan dapat terus
ditingkatkan. Mereka juga berharap dokter di
Indonesia terus meningkatkan kualitas kesehatan
bagi masyarakat, serta menjunjung keselamatan
dan mempertahankan sikap etis dan
profesionalnya. Harapan besar bagi peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan tentu diidamkan oleh
seluruh masyarakat. Para dokter diharapkan
mampu meningkatkan kualitas layanan dan
keterampilan dalam menangani pasien. Dokter di
rumah sakit juga ditantang untuk mampu
mengungkap berbagai macam kasus kematian
pasien akibat masih adanya penolakan.
“Kepada dokter di RS saya berharap ada
kajian yang bisa mengungkap seberapa banyak
kasus pasien meninggal karena kasus penolakan.
Dari masalah bayaran, lalu komplain, hingga
pembatasan pelayanan dan hari pelayanan serta
jumlah pasien,” kata Guru Besar Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM

TANTANGAN
DOKTER
INDONESIA
UI) Hasbullah Thabrany baru-baru ini. Jika
dicermati, kata Thabrany, banyak kasus kematian
pasien yang tak diharapkan. Hal itu tentunya tak
lepas dari indikator pendapatan para dokter.
Ia meminta kepada pemerintah untuk juga
memperhatikan penghasilan para dokter. “Saya
minta pemerintah peduli keselamatan rakyat,
perhatikan income para dokter, sebab dokter dan
pilot sama-sama timbulkan resiko nyawa manusia.
Tetapi pilot penghasilannya memadai,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, kata dia, terkait erat dengan
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN). Sistem kapitasi dan tarif INA CBGs membuat
dokter terutama di rumah sakit swasta masih
mengeluh. “Tentu harus ada evaluasi dan perbaikan
sistem hingga revisi tarif JKN, ini harus menjadi
perhatian yang dicermati,” tutupnya.
Melihat berbagai keluh kesah di atas, memang
masih banyak yang harus dilakukan para dokter di
Indonesia dalam rangka meningkatkan pelayan
kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian
Kesehatan harus bisa memberikan kebijakan yang
dapat meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia
sekaligus mensejahterahkan dokter Indonesia.
Selamat Hari Dokter Nasional.....**** (dr. Riswandi)
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PULAU BURU
RIWAYATMU DULU

F

estival Pesona Bupolo (FPB) 2016
adalah”MIMPI INDAH” sang Bupati
Kabupaten Buru Ramly I Umasugi dan
masyarakat Bupolo. Acara ini
berlangsung di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku pada 8-12 Oktober 2016
sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Maluku khususnya ke
Kabupaten Buru. Launching FPB 2016 sendiri diselenggarakan di Kementerian
Pariwisata (Kemenpar) RI pada Rabu (28/09/2016) silam yang dihadiri oleh Wakil
Bupati Buru Ir. Juhanna Sudrajat, para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan
Kemenpar RI dan perwakilan masyarakat Maluku yang ada di Jakarta .S e k e d a r
membuka kembali ingatan kita, Pulau Buru dikenal sebagai pulau pengasingan
bagi para Tahanan Politik pada zaman Pemerintahan Orde Baru. Dataran Waeapo
di wilayah Kecamatan Buru Utara Selatan, pada tahun 1970an menjadi salah satu
Wakil Bupati Kabupaten Buru
tempat pemukiman bagi para Tahanan Politik G30SPKI. Kemudian pada awal '80-an
Ir. Juhana Soedrajat
mulai dibuka untuk unit-unit pemukiman transmigrasi dan sampai sekarang menjadi
lumbung padi untuk Pulau Buru. Melalui acara ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru
sekaligus berupaya mengembalikan citra Pulau Buru. “orang kan melihat selama ini kesan atau
pandangan terhadap (Pulau) Buru ini agak sedikit miring karena bekas Tahanan Politik. akan tetapi sekarang
sudah jauh berubah dan lumbung-lumbung beras dari sana. Sejak tahun 80an para tahanan PKI tidak perlu ada
exit permit lagi. mereka sudah menjadi masyarakat biasa dan sekarang sudah pada kaya mereka disana. jadi
tidak mau kembali lagi. oleh karena itu disana sudah ditetapkan oleh Presiden RI sebagai lumbung pangan
nasional Indonesia Timur”, ujar Juhanna. Lebih lanjut dikatakan, “Mereka (para Tapol) sudah menyatu, bukan
hanya diterima. Mereka sudah menjadi bagian masyarakat disana. mereka juga sudah saling menikah dengan
masyarakat disana. jadi sudah tidak ada masalah lagi. sudah tidak ada yang namanya tahanan”, jelasnya
lagi.**** (Desi Fajar Nita)

B

atik Indonesia dikukuhkan oleh United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) berdasarkan proposal File Nomination Batik
Indonesia Reference Nomor 00170, 2009 yang diajukan
pada tanggal 4 September 2008 bahwa batik Indonesia
ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan
Non-bendawi (representative list of the Intangible Cultural Heritage of
humanity). Dengan dilatarbelakangi pernyataan dari UNESCO ini,
maka Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada waktu itu,
(Dino Patti Djalal), berinisiasi untuk mulai memperkenalkan batik
Indonesia kepada masyarakat internasional melalui American Batik
Design Competition. Kegiatan ini mendapat respon yang sangat
positif di kalangan designer Amerika Serikat dan mendorong masyarakat internasional untuk mempelajari batik
Indonesia dari dekat dan lebih mendalam. Sebagai wujud rasa syukur dan tekad untuk mengembangkan batik
nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui
Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2009 tanggal 17 November 2009 tentang Hari Batik Nasional.
Peringatan Hari Batik Nasional setiap tahun menjadi suatu momentum untuk mengingatkan kembali, menjaga,
dan melestarikan batik sebagai pusaka budaya Indonesia. Peringatan Hari Batik Nasional
tahun
2016 ini bekerja sama dengan Museum Nasional dan Yayasan Batik Indonesia.
Dimeriahkan oleh berbagai macam kegiatan seperti pameran batik, talkshow
dan Workshop. Puncak acara diisi dengan kegiatan Jalan Gembira yang
mengambil tema “Batik Karya Saya”, diikuti oleh lima puluh pelajar dari
SMK 27 Jakarta dan seribu pelajar pramuka Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. Jalan Gembira ini mengambil rute mulai dari Museum NasionalSarinah Thamrin-Bundaran Hotel Indonesia dan kembali ke Museum
Nasional.**** (Desi Fajar Nita)

BATIK KU
INDONESIA KU

26

CATRA

Wisatawan Mancanegara asal Jepang
sedang belajar membatik

GALERI FOTO

Mayjen TNI Nugroho Widyotomo menerima memorandum dari
Letjen TNI M.Munir pada kegiatan pisah sambut, 13 Oktober 2016

Menko Polhukam RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto
seusai melantik Sesjen Wantaannas Mayjen TNI
Nugroho Widyotomo Kamis (13/10/2016).

Sesjen Wantannas dan peserta Pokjasus
berphoto bersama Mantan Menteri Kehakiman
Utoyo Usman.

Sesjen Wantannas dan rombongan melakukan
kunjungan ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu,
PT. Pelindo 1 Provinsi Sumut (21/09/16)

Tim Pokjasus, berphoto bersama Dino Patti Djalal,
mantan Jubir Presiden SBY, Hotel Sunlake Jakata
18 Oktober 2016.
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