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SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabakaratuh.

Saya menyambut baik terbitnya buku “Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019: Sejarah, Peran dan Fungsi”. Buku ini diharapkan
dapat menjadi referensi bagi masyarakat mengenai lembaga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan profil para Anggotanya
Tahun 2015-2019. Wantimpres merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan tugas utama memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Saat ini Pemerintah tengah melakukan percepatan pembangunan yang Indonesia sentris. Pemerintah juga berkomitmen untuk
mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antar wilayah. Oleh sebab itu, Wantimpres memiliki peran yang strategis dengan memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden secara langsung. Nasihat dan pertimbangan kebijakan dari Wantimpres yang ringkas dan
menyeluruh telah membantu saya dalam mengambil keputusan.

Sejak dilantik pada tanggal 19 Januasi 2015, saya telah menerima banyak nasihat dan pertimbangan dari Wantimpres dalam ber-
bagai bidang pembangunan, terutama bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta politik
dan hukum.

Semoga dengan kehadiran buku ini, masyarakat dapat lebih mengenal lembaga Wantimpres dan para Anggotanya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Maret 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO
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Pembaca yang saya hormati

Sampai Desember 2016, genap dua tahun, kami  mengemban tu-
gas sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Pada
tanggal 19 Januari 2015,  kami (9 orang) dilantik  oleh  Presiden RI
sebagai  Anggota  Dewan Pertimbangan Presiden. Tugas utamanya
adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden un-
tuk terwujudnya sembilan kebijakan dalam program prioritas Nawa Cita.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, secara internal,
kami membagi dalam 4 (empat) bidang program, yakni Bidang Ekonomi,
Bidang Politik dan Hukum, Bidang Kesejahteraan  Rakyat, Bidang Per-
tahanan dan Keamanan.

Saya menyambut baik terbitnya  buku “DEWAN PERTIMBANGAN
PRESIDEN 2015-2019, Sejarah, Tugas dan Fungsi” ini,  karena 2 (dua)
alasan :  Pertama, selama ini belum ada buku yang secara khusus
mengangkat keberadaan lembaga Wantimpres dan tugas para ang-
gotanya. Sehingga sebagian besar  masyarakat  umum  belum menge-
tahui secara utuh, seperti apa sejarah, tugas dan fungsi Wantimpres
dalam struktur ketatanegaraan kita. Kedua, buku ini dapat menjadi
sumber informasi kepada publik dan studi pustaka yang  dapat me-
nambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang
ketatanegaraan Republik Indonesia.

Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebe-
sar-besarnya kepada :
1. Rekan sejawat saya, para Anggota Wantimpres yang telah mem-

berikan dukungannya  yang luar biasa, sehingga buku ini terbit.
2. Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden yang telah memberikan

dukungan berupa data dan foto-foto untuk kebutuhan penulisan
dan penerbitan buku ini.

3. Para Sekretaris Ketua dan Anggota Wantimpres yang telah mem-
berikan sumbangan pemikiran dan supervisi dalam proses pener-
bitan buku ini.

4. Tim Penyusunan Buku yang telah melakukan pekerjaan riset,
wawancara, pemotretan, penulisan, editing, pengolahan data, dan
setting & layout, sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Terimakasih,

Jakarta, Maret 2017

Sri  Adiningsih

Ketua

PENGANTAR
KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

SRI ADININGSIH
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Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, Dewan
Pertimbangan Presiden (Wantimpres), memiliki sejarah yang panjang, baik

pada masa persiapan pembentukannya maupun perjalanan sejak masa
Pemerintahan Presiden Ir. Sukarno hingga masa Pemerintahan Presiden

Ir. Joko Widodo.Di awal kelahirannya, Wantimpres dikenal sebagai Dewan
Pertimbangan Agung (DPA).DPA berubah menjadi Wantimpres pada masa

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

SEJARAH DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Pendahuluan
Sebelum amandemen ke-empat UUD 1945 tahun 2002, Wan-

timpres dikenal sebagai Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pada
masa Pemerintahan Presiden Soekarno. Wantimpres dibentuk sete-
lah satu bulan satu minggu proklamasi kemerdekaan Republik Indo-
nesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Ketika pertama kali dibentuk pada tanggal 25
September 1945, para pendiri bangsa yang merumus-
kan UUD 1945, mengusulkan nama Majelis Pertimbangan
(MP). Nama ini diusulkan oleh Prof.Mr. Mohammad
Yamin, S.H., ahli hukum, politikus pelopor Sumpah Pe-
muda sekaligus  juga seorang sastrawan, sejarawan,
serta budayawan.

Namun, dalam rancangan naskah yang disusun
oleh Hoesein Djajadiningrat, Soepomo, Soewandi, Sing-
gih, Sastromoeljono, Soetardjo dan Soebar-djo, nama
Majelis Pertimbangan diubah menjadi Badan Penasi-
hat  Agung (BPA).

Pada naskah akhir yang disahkan, nama BPA
diubah lagi menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Ketentuan mengenai DPA ini masuk dalam Bab IV UUD
1945, dengan judul Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Isinya hanya satu pasal,  yaitu Pasal 16, yang terdiri
dari dua ayat. Ayat (1) menyatakan bahwa “Susunan
Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-
undang”.Ayat (2) menyatakan,  “Dewan ini berkewajiban

memberi jawaban atas pertanyaan Presiden  dan berhak mengaju-
kan usul kepada Pemerintah”.

Menurut UUD’45 tahun 1945, kedudukan DPA dalam struktur
pemerintahan RI adalah sebagai Lembaga Tinggi Negara. Kedudu-
kannya sama dengan empat lembaga tinggi negara lainnya,  yakni
Presiden dan Wakil  Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Mahkamah Agung (MA), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketika Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 dirumuskan, lem-
baga DPA ini tidak dicantumkan dalam UUD, karena dianggap tidak
diperlukan lagi. Baru setelah kembali ke UUD 1945, keberadaan DPA
dikembalikan lagi dalam struktur  pemerintahan  RI  sebagai  Lembaga
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Tinggi Negara, dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959
tertanggal 22 Juli 1959 tentang DPA Sementara (DPAS).

Ketua DPA  Sementara  ini dipegang langsung oleh Presiden
Soekarno, seperti Raad van State di Negeri Belanda yang diketuai
langsung oleh Raja/Ratu. Tetapi Wakil Ketua DPAS ini diberikan
kedudukan oleh Presiden sebagai ex-officio Menteri.

Ketika masa pemerintahan Soeharto, pengaturan DPA dibuat
lebih lengkap. Kedudukan Menteri ex-officio pada masa pemerintah-
an Presiden Soekarno dihilangkan, berdasarkan Penetapan Pre-
siden Nomor 3 Tahun 1966. Ketuanya tetap dijabat oleh Pre-
siden. Pengaturan lebih  lengkap mengenai DPA baru terjadi setelah

diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 1967 pada
tanggal 5 Mei 1967, yang kemudian disempurna-
kan lagi melalui UU Nomor 4 Tahun 1978.

Pada bulan Agustus Tahun 2002, DPA diha-
puskan dari struktur ketatanegaraan Indonesia,
dengan disahkannya Perubahan Ke-empat UUD
1945 oleh MPR pada Sidang Tahunan MPR tahun
2002. Ketika itu, MPR secara bulat menghapuskan
Bab IV UUD 1945 yang menjadi dasar hukum pem-
bentukan DPA di Indonesia.

Dengan demikian,  status  konstitusional
DPA sebagai “Lembaga Tinggi Negara” telah diha-
puskan keberadaannya dari sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia. Rumusan Pasal 16 asli UUD
1945 yang menjadi dasar pembentukan DPA sela-
ma ini diubah secara mendasar, sehingga ke-
beradaannya secara konstitusional tidak dapat diper-
tahankan lagi.

Dalam Pasal 16 yang baru berbunyi : “Presiden
membentuk suatu dewan pertimbangan yang ber-
tugas memberikan nasihat dan pertimbangan ke-
pada Presiden,  yang selanjutnya diatur dalam un-
dang-undang”. Ini artinya DPA sebagai “lembaga
tinggi Negara” ditiadakan, dan sebagai gantinya  di-

atur sendiri dalam undang-undang adanya lembaga penasihat pres-
iden yang berada di dalam lingkup kekuasaan pemerintahan Negara.

Dengan landasan konstitusi Pasal 16 UUD 1945 yang sudah
diamandemen tahun 2002, pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono mengubah nama Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), seperti dia-
tur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan
Pertimbangan Presiden.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Dewan Pertimbangan
Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar (UUD) Negara

Margono Djojohadikusumo, Ketua DPA Pertama, ketika bersama Wakil Presiden RI Pertama,
Mohammad Hatta
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Republik Indonesia Tahun 1945. Wantimpres berkedudukan di bawah
Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pembentukan DPA dan Ketua DPA Pertama
Ketika UUD 1945 disusun, keberadaan DPA dirumuskan se-

bagai dewan yang berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan
Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.

Seperti yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, nama Dewan
ini mulanya disebut Majelis Pertimbangan (MP). Namun, dalam ran-
cangan naskah yang disusun oleh Hoesein Djajadiningrat, Soepo-
mo, Soewandi, Singgih, Sastromoeljono, Soetardjo dan Soebardjo,
dewan ini dinamakan Badan Penasihat Agung (BPA).

Menurut Bagirmanan, dalam naskah yang akhirnya disahkan,
istilah yang dipakai adalah Dewan Pertimbangan Agung, dengan

fungsi : (a) Memberi jawaban atas pertanyaan Presiden;
(b) Berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.

DPA pertama kali dibentuk pada tanggal 25 Sep-
tember  1945.  Waktu  itu jumlah anggotanya sebelas or-
ang dan diketuai oleh Margono Djojohadikusumo. Namun,
hanya sebentar. Karena pada tanggal 6 November 1945 Mar-
gono Djojohadikusumo mengundurkan diri, dan digantikan
oleh Wiranatakusumah pada tanggal 29 November 1945.

Dalam UUD 1945, DPA adalah lembaga tinggi
Negara. Kedudukannya sama dengan Presiden dan Wakil
Presiden, Mahkamah  Agung (MA), Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kelima jenis lembaga tersebut juga hampir sama dengan
ketika Indonesia masih di bawah jajahan Belanda (Hindia
Belanda), yaitu terdiri dari Gubernur Jenderal, Volksraad
(Parlemen), Landraad dan Raad van Justitie (Pengadilan),
Rakenkamer (Pengawas Keuangan), dan Raad van Ne-
derlandsch Indie (Dewan Hindia Belanda).

Struktur lembaga tinggi Negara ini juga hampir sama
dengan di Negeri Belanda yang terdiri dari Kepala Negara
(Ratu), Kepala Pemerintahan Eksekutif (Perdana Menteri),
Staten  Generaal    (Parlemen),  Rakenkamer  (Pemeriksa
Keuangan), Raad van State (Dewan Pertimbangan Nega-
ra), dan Hogerechtshof (Mahkamah Agung).

Boleh jadi, pembentukan DPA sebagai salah satu lembaga
tinggi Negara dipengaruhi oleh Raad van State di Negeri Belanda
atau Raad van Nederlandsch Indie di masa penjajahan Belanda.

DPA Masa Revolusi Fisik & UUDS
Ketika Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 dirumuskan, lem-

baga DPA ini tidak dicantumkan lagi dalam UUD, karena dianggap
tidak diperlukan lagi.

Selama periode revolusi fisik sampai tahun 1949, memang
tidak banyak diperlukan mengenai keberadaan lembaga DPA ini.
Apalagi di bawah konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, memang tidak
dikenal adanya lembaga DPA.

DPA Muncul lagi setelah kembali ke UUD 1945 pada tahun
1959, dan dengan ditetapkannya Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun

Dewan Pertimbangan Agung dalam rapat pelantikan Wakil Ketua Ketua Surjo (02 Mei 1947).
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1959 tertanggal 22 Juli 1959. DPA  Sementara  ini  diketuai  langsung
oleh Presiden Soekarno, seperti Raad van State di Negeri Belanda.
Tetapi Wakil Ketua DPAS ini diberikan kedudukan oleh Presiden se-
bagai eks-officio Menteri.

DPA Pada Masa Pemerintahan Soeharto
Pengaturan DPA yang lebih lengkap ketika masa pemerin-

tahan Soeharto. Dimana, kedudukan Menteri ex-officio dihilangkan,
yaitu dengan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1966. Namun ke-
tuanya masih tetap dijabat oleh Presiden.

Pengaturan DPA yang baru, setelah diberlakukannya UU No-
mor 3 Tahun 1967 pada tanggal 5 Mei 1967, yang kemudian disem-
purnakan dengan UU No. 4 Tahun 1978.

Lembaga Penasihat Era Habibie – Abdurrahman Wa-
hid.

Sejak zaman Presiden Soekarno, Presiden Soe-
harto, Presiden B.J. Habibie sampai Presiden Abdurrah-
man Wahid (Gus Dur), lembaga penasihat presiden yang
bersifat ekstra konstitusional juga dibentuk dengan nama
yang bermacam-macam. Antara lain seperti Dewan, Ko-
misi, Tim dan lain sebagainya.

Presiden Habibie misalnya, meskipun masa pe-
merintahannya pendek, juga membentuk beberapa dewan
yang berfungsi sebagai penasihat ini. Misalnya untuk
menyelesaikan masalah Aceh, dibentuk Komisi Khusus
yang diketuai oleh Ir. Usman Hasan.

Kemudian Tim Nasional yang dibentuk untuk
mengkaji dan memberikan  pertimbangan-pertimbangan
konseptual  kepada  Presiden mengenai berbagai agen-
da reformasi menuju masyarakat madani.

Di bidang ekonomi, juga diangkat penasihat Pres-
iden, seperti Widjojo Nitisastro, Frans Seda dan lain se-
bagainya.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid juga
dibentuk beberapa lembaga penasihat. Bahkan mantan

Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew diangkat Presiden Ab-
durrahman Wahid sebagai penasihatnya.

Di bidang ekonomi, Presiden Abdurrahman Wahid memben-
tuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai oleh Prof. Dr. Emil
Salim.

Kemudian ada juga Dewan Pengembangan Usaha Na-
sional (DPUN) yang diketuai oleh Sofyan Wanandi. Ada juga Komisi
Nasional Hukum diketuai oleh Prof. Dr. J.E. Sahetapy; dan lain-lain
lagi.

Kenyataan itu menunjukkan bahwa secara empiris, setiap
Presiden memang membutuhkan fungsi penasihatan atau pemberi
nasihat yang dapat membantu Presiden melaksanakan tugas-tugas-
nya.

Anggota Wantimpres Periode 2010-2014
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DPA Dihapus Sebagai Lembaga Tinggi Negara
(2002).

Semula, ketentuan mengenai DPA dimuat
dalam bab tersendiri,  yaitu Bab IV, dengan judul Dew-
an Pertimbangan Agung. Isinya hanya satu pasal,
yaitu Pasal 16 yang terdiri dari dua ayat.Ayat (1) “Su-
sunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan deng-
an Undang-undang”.Pada ayat (2) “Dewan ini berke-
wajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden
dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah”.

Setelah disahkan Perubahan Ke-empat UUD
1945 oleh MPR  pada sidang Tahunan MPR tahun
2002, status konstitusional DPA sebagai “Lembaga
Tinggi Negara” telah dihapus keberadaannya.

Rumusan Pasal 16 asli UUD 1945 yang men-
jadi dasar pembentukan DPA selama ini, diubah se-
cara mendasar, sehingga keberadaannya secara
konstitusional tidak dapat dipertahankan lagi.

Sikap  para anggota MPR periode 1999-2004
sangat jauh  berbeda. Meskipun  Bab IV tentang  De-
wan Pertimbangan Agung dihapuskan, Pasal 16 lama diganti den-
gan rumusan Pasal 16 baru yang menjadi bagian dari materi Bab III
tentang Kekuasaan Peme-rintahan Negara.

Pasal 16 yang baru itu berbunyi : “Presiden membentuk suatu
dewan pertimbangan yang  bertugas memberikan nasihat dan per-
timbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-
undang”.

Ini berarti DPA sebagai “Lembaga Tinggi Negara” ditiadakan.
Sebagai gantinya diatur sendiri dalam undang-undang yang  ke-
beradaan lembaga tersebut ada di dalam lingkup kekuasaan pemer-
intahan Negara.  Undang-undang dimaksud tidak harus bersifat
khusus, melainkan cukup diatur dalam undang-undang yang meng-
atur hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan negara.

Presiden SBY Mengubah DPA Menjadi Wantimpres (2007)
Dengan landasan konstitusi Pasal 16 UUD 1945 yang dia-

mandemen Tahun 2002, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono mengubah DPA menjadi Wantimpres, seperti diatur
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Per-
timbangan Presiden.

Anggota Wantimpres Periode 2010-2014
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Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi ucapan selamat kepada Emil Salim,
Ketua Wantimpres Periode 2010-2012 dan 2012-2014.
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BAGIAN II
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN RI

PASCA AMANDEMEN KE 4 UUD 1945 TAHUN 2002
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Dok.DI Wantimpres Pelantikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2015-2019
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KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEANGGOTAAN
DEWAN PERTIMBANGAN PREDIDEN

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun
1945, Presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagai
pemegang kekuasaan pemerintahan, memerlukan nasihat dan
pertimbangan.

Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang ditetapkan Presiden
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta

kepemerintahan yang baik dalam upaya
mencapai tujuan negara, sebagaimana
termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Pemberian nasihat dan pertimbang-
an kepada Presiden juga dimaksudkan agar
Presiden dalam setiap pengambilan keputusan,
berdasarkan pertimbangan yang matang dan
cermat. Karena itu keanggotaan  Dewan Per-
timbangan Presiden terdiri atas orang-orang
yang jujur, adil, berkelakuan tidak tercela,
negarawan, dan mempunyai keahlian di
bidangnya, sebagaimana persyaratan yang
ada di dalam undang-undang.

1.  Kedudukan Wantimpres
Sesuai dengan amanat Pasal 16 UUD

1945, Presiden membentuk suatu dewan per-
timbangan yang bertugas memberikan nasi-
hat dan pertimbangan kepada Presiden yang
selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Sebelum amandemen ke-empat UUD
1945 pada tahun 2002, undang-undang yang
mengatur tentang Dewan Pertimbangan
Presiden adalah Undang-undang Nomor 4
Tahun 1978 Tentang Perubahan Dan
Penyempurnaan Undang-undang Nomor 3
Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan
Agung (DPA).

Tahun 2006, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No-
mor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Sesuai
dengan Bab II Pasal 2, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada
Presiden. Undang-undang ini dibuat  pada  masa  Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan pada tang-

D
o

k.
D

I 
W

a
n

ti
m

p
re

s

Presiden Joko Widodo pada saat Pelantikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Periode 2014-2019
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gal 28 Desember 2006, ketika Menteri
Hukum dan Hak Azasi Manusia  dijabat
oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.

Kedudukan Wantimpres ini ber-
beda dengan sebelum amandemen ke-
empat UUD 1945 tahun 2002, dimana
Dewan Pertimbangan Presiden yang
dulu lebih dikenal dengan Dewan Per-
timbangan Agung (DPA), termasuk
salah satu dari lima Lembaga Tinggi
Negara dalam struktur ketatanegaraan
Republik Indonesia.

2.  Tugas Wantimpres
Berdasarkan Pasal 4 UU No-

mor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan
Pertimbangan Presiden kemudian dia-
tur dalam  Pasal 3 dan 4 Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun
2007 tentang Tata Kerja Wantimpres
dan Sekretariat Wantimpres, tugas
Wantimpres adalah memberikan nasi-
hat dan pertimbangan (Nastim) kepa-
da Presiden dalam menjalankan kekua-
saan pemerintahan negara. Pemberi-
an Nastim ini dilakukan  oleh Wantim-
pres, baik diminta atau tidak diminta
oleh Presiden. Nastim  kepada  Pres-
iden ini, boleh disampaikan secara per-
orangan maupun sebagai satu kesatu-
an nasihat dan pertimbangan dari selu-
ruh Anggota Wantimpres. Nastim Ang-
gota Wantimpres perorangan harus
ditandatangani oleh anggota Wantim-
pres yang bersangkutan, dan menyam-
paikan tembusannya kepada Ketua dan
Anggota Wantimpres yang lain.

Sedangkan Nastim yang dia-
jukan oleh  Wantimpres secara
kelembagaan merupakan Nastim
yang disetujui secara mufakat oleh
seluruh anggota Wantimpres dan
ditetapkan berdasarkan rapat yang
dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima)
orang anggota Wantimpres  dan
ditandatangani oleh Ketua Wantim-
pres.

Dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya, Anggota Wantimpres
dapat meminta informasi dari instan-
si pemerintah terkait dan lembaga
negara lainnya. Wantimpres juga da-
pat mengikuti sidang kabinet serta
kunjungan kerja dan kunjungan kene-
garaan bersama Presiden atas per-
mintaan Presiden.

Pada masa pemerintahan
SBY, seperti diungkapkan Prof. Dr.
Emil Salim, Ketua Wantimpres
Periode 2007-2009, dan Periode
2010-2014, Anggota Wantimpres
diminta untuk selalu hadir dalam
setiap Sidang Kabinet maupun
Sidang Kabinet Terbatas.

Anggota Wantimpres ketika
itu, menurut Emil Salim, bahkan di-
minta oleh Presiden untuk terlibat aktif
dalam setiap Sidang Kabinet maupun
dan Sidang Kabinet Terbatas. Sehing-
ga tidak mengherankan apabila para
Menteri Kabinet Indonesia Bersatu I
dan Kabinet Indonesia Bersatu II
sering terlibat dalam disksui serius
dengan para Anggota Wantimpres.Prof.Dr. Emil Salim, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

Periode 2007-2009 dan 2010-2014
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Bahkan koreksi-koreski dari para Anggota Wantimpres kepada para
Menteri dan Presiden SBY seringkali membuat Sidang Kabinet mau-
pun Sidang Kabinet Terbatas berlangsung “panas”. “Demikian pula
dalam setiap kunjungan keneragaraan Presiden di dalam maupun di
luar negeri, kami selalu diminta Pak SBY untuk mendampingi beliau.
Dan Nastim yang kami berikan kepada beliau, banyak yang dilaku-
kan secara informal saat mendampingi Bapak Presiden melakukan
kunjungan kenegaraan,” papar Prof.Dr Emil Salim di kediamannya di
Jakarta kepada tim penyusun buku Dewan Pertimbangan Presiden
2015-2019, di penghujung
Desember 2016.

“Jadi, ketika ada per-
soalan pada saat kunjungan
ke luar negeri  misalnya,
seperti dalam pertemuan
PBB di Wina, kami bisa
langsung memberikan Nas-
tim kepada beliau. Nanti be-
liau yang memutuskan Nas-
tim yang kami berikan itu.
Kami bahkan terlibat aktif
untuk melakukan negosiasi
dengan tim Presiden Ameri-
ka Serikat Barack Obama
dalam pertemuan PBB ten-
tang Perubahan Iklim di
Wina. Dan hasil negosiasi
itu memberikan pertimbangan
yang sangat berarti bagi
Presiden SBY dalam  per-
temuan internasional   terse-
but”, ungkap Emil Salim.

Emil mengungkap-
kan, dalam kunjungan kene-
garaan ke luar negeri mau-
pun dalam kunjungan kerja di
dalam negeri, Presiden SBY bi-
asa berdiskusi secara infor-

mal di atas pesawat mengenai persoalan-persoalan negara dan pe-
merintahan.

Justru dari diskusi informal seperti itu, Presiden SBY bisa
lebih nyaman mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil se-
buah keputusan. Saya pun lebih suka memberikan Nastim dalam
suasana informal seperti itu,” ungkap Emil Salim.

Dan sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor
19 Tahun 2006, Anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Ani Yudhoyono memberi selamat kepada para Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden usai acara pelantikan
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keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi Nastim ke-
pada pihak mana pun.
Keterangan dan pernyataan yang tidak boleh disebarluaskan oleh
Anggota dan Ketua Wantimpres kepada pihak mana pun adalah ket-
erangan dan pernyataan tentang isi nasihat dan pertimbangan
yang diberikan kepada Presiden.

3.  Keanggotaan Wantimpres
Sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006

dan kemudian diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, jumlah Anggota Wantimpres ada-

lah sembilan orang, terdiri dari seorang ketua
merangkap anggota serta delapan orang ang-
gota.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
diangkat oleh Presiden melalui Keputusan
Presiden (Kepres). Dan menurut  amanat Pasal
9  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006, pen-
gangkatan Anggota Wantimpres ditetapkan
dengan Keputusan Presiden. Pengangkatan
Anggota paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal Presiden terpilih dilantik menjadi
Presiden.

Ketua Wantimpres dapat dijabat secara
bergantian diantara anggota Wantimpres. Apa-
bila Ketua Dewan Pertimbangan Presiden
berhalangan tetap, seperti meninggal dunia,
atau mengundurkan diri, maka Presiden me-
milih dan mengangkat Ketua Dewan Pertim-
bangan Presiden yang baru. Masa jabatan
keanggotaan Wantimpres akan berakhir bersa-
maan dengan masa berakhirnya jabatan
Presiden, atau karena diberhentikan oleh Pres-
iden.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi Dewan Pertimbangan Presiden, Presiden
dapat melakukan pembidangan, antara lain

bidang politik, pertahanan dan keamanan, bidang  ekonomi  dan
keuangan, dan bidang  kesejahteraan rakyat.

a.  Persyaratan Menjadi Anggota Wantimpres
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Wantimpres, seseor-

ang harus memenuhi delapan persyaratan seperti diamanatkan dalam
Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006.

Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; kedua,
warga negara Indonesia; ketiga, setia kepada Pancasila sebagai
dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
ke-empat, mempunyai sifat kenegarawanan; kelima, sehat jasmani
dan rohani; ke-enam, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; ketu-
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Sri Adiningsih (Ketua Wantimpres) memberikan sambutan saat pelantikan
Anggota Wantimpres Periode 2014-2019)
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juh, tidak pernah dijatuhi pidana
berdasarkan putusan penga-
dilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang di-
ancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih; kedela-
pan, mempunyai keahlian terten-
tu di bidang pemerintahan nega-
ra.

Dalam dokumen Pen-
jelasan Atas Undang-undang,
bahwa  yang dimaksud dengan
“sifat kenegarawanan” adalah
bersikap konsisten menguta-
makan kepentingan negara
dan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi, kelompok
dan golongan. Sementara itu
yang dimaksud dengan “tidak
pernah melakukan perbuatan
tercela” adalah tidak pernah
melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan norma
agama, norma kesusilaan, dan
norma adat, seperti judi, mabuk,
pecandu narkotika dan zina.

Selain delapan persyara-
tan utama, anggota Wantimpres
juga tidak boleh merangkap ja-
batan sebagai pejabat negara
sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan; sebagai pejabat
struktural pada instansi pemer-
intah; sebagai pejabat lain; se-
bagai pimpinan partai politik, se-
bagai pimpinan organisasi ke-
masyarakatan, sebagai pimpi-

nan lembaga swadaya masyarakat, pimp-
inan yayasan, pimpinan badan usaha mi-
lik negara atau badan usaha milik swas-
ta, pimpinan organisasi profesi, dan pe-
jabat struktural pada perguruan tinggi,
baik negeri maupun swasta.

Anggota Wantimpres yang telah
diangkat, wajib melepaskan jabatan
rangkapnya tersebut dalam waktu paling
lambat 3  bulan  terhitung sejak tanggal
yang bersangkutan diangkat menjadi
Anggota Wantimpres.

b.  Ketentuan Anggota Dari Unsur
   PNS, TNI & Polri

Kalau melihat komposisi keang-
gotan Wantimpres sejak diberlakukan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006
Tentang Dewan Pertimbangan Presiden,
akan tampak bahwa kebanyakan mere-
ka berasal dari unsur partai politik , para
pakar di bidang yang sesuai dengan ke-
butuhan di Wantimpres, pimpinan Ormas
keagamaan, serta purnawirawan TNI dan
Polri.

Pada masa Pemerintahan Susi-
lo Bambang Yudhoyono (2007- 2014)
hingga Pemerintahan Joko Widodo
(2015-2019), Anggota Wantimpres yang
berasal  dari unsur Pegawai Negeri aktif,
tidak ada. Berdasarkan UU Nomor 19
Tahun 2006 sebetulnya tidak ada larang-
an bagi Pegawai Negeri menjadi  Anggo-
ta Wantimpres, sebagaimana tersirat
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Serah Terima Jabatan dari Emil Salim (Ketua Wantimpres
Periode 2012 - 2014) kepada Sri Adiningsih (Ketua Wantimpres

Periode 2015-2019)
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dalam Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2006 di atas, yang kemudian
diatur selanjutnya berdasarkan Pasal 6, 7, dan 8 Peraturan Presiden
RI Nomor 10 Tahun 2007.

Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan “Anggota Wantimpres dapat
berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri”. Selanjut-
nya Ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa Pegawai Negeri
yang diangkat menjadi anggota Wantimpres diberhentikan dari ja-
batan organiknya selama menjadi anggota Wantimpres tanpa kehilangan
statusnya sebagai Pegawai Negerinya.

Selain itu, Pegawai Negeri yang diangkat sebagai anggota
Wantimpres, dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tan-
pa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan apabila Pegawai Negeri yang
berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Anggota Wantim-
pres, dan belum memasuki masa pensiun, maka akan dikembalikan
ke instansi induknya. Ayat (2) menyebutkan, apabila telah mencapai
batas usia pensiun, maka akan diberhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai per-
aturan perundang-undangan.

c.  Pemberhentian Anggota Wantimpres
Sejak amandemen ke-4 UUD 1945, lembaga Dewan Pertim-

bangan Presiden berada dibawah Presiden, maka pemberhentian Ang-
gota Wantimpres merupakan kewewenangan Presiden. Tetapi harus
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006.

Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-undang tentang Dewan
Pertimbangan Presiden, seorang Wantimpres diberhentikan dari ja-
batannya karena lima alasan, yakni: Pertama, karena meninggal dun-
ia; Kedua, karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara
tertulis; Ketiga, tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bu-
lan secara berturut-turut, Ke-empat, tidak lagi memenuhi persyaratan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan ; Kelima, karena alasan lain
yang ditentukan oleh Presiden.

Presiden juga dapat memberhentikan sementara anggota
Wantimpres yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang di-
ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Selanjutnya dalam dokumen Penjelasan Atas Undang-Un-
dang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan  “tidak dapat melak-
sanakan tugas selama enam bulan secara berturut-turut” antara
lain tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut karena
sakit, baik  fisik maupun mental tidak dapat berfungsi secara nor-
mal, yang  dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Sementara
yang dimaksud dengan “alasan lain” antara lain Anggota Wantim-
pres tidak melaksanakan ketentuan dalam undang-undang.

Emil Salim (Ketua Wantimpres Periode 2012 - 2014) memberikan
sambutan pada acara Serah Terima Jabatan
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BAGIAN III
TUGAS ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN



18

Dok.DI Wantimpres Pertemuan Terbatas Bapak Suharso Monoarfa Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
tentang Kebijakan Fiskal dan Investasi Infrastruktur (04/06/2015)
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JENIS KEGIATAN

Anggota Wantimpres memiliki berbagai jenis kegiatan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan nasihat dan
pertimbangan (Nastim) kepada Presiden. Terdapat 6 kegiatan pokok
yang dilaksanakan oleh Anggota Wantimpres. Kegia-
tan-kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Pertemuan Terbatas
Pertemuan Terbatas, merupakan pertemuan

yang dilakukan dengan mengundang beberapa nara-
sumber untuk memberikan masukan kepada Anggota
sebagai salah satu bahan nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden.

2. Diskusi Terbatas
Diskusi terbatas adalah pertemuan yang dilaku-

kan dengan mengundang beberapa kelompok dan nara
sumber dalam rangka menghimpun informasi, pan-
dangan, dan pengalaman dari para tokoh masyarakat,
pakar, peneliti, praktisi/pejabat terkait, serta pemangku
kepentingan lainnya.

3. Kajian
Kajian yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan

yang dilaksanakan dalam waktu tertentu oleh tim yang
terdiri dari beberapa pakar dari berbagai latar belakang
keilmuan untuk menemukan data dan informasi dalam
rangka memecahkan suatu masalah sebagai bahan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

4. Kunjungan Kerja Dalam Negeri
Merupakan  kegiatan  Anggota  Wantimpres ke

daerah-daerah di Indonesia dalam rangka mengetahui

situasi dan kondisi secara langsung di lapangan, terutama yang ber-
kaitan dengan isu-isu aktual, sebagai bahan nasihat dan pertimbang-
an kepada Presiden.

Jan Darmadi mendengarkan penjelasan dari Komunitas Ngawi Organik Center (KNOC)
di Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur (30/09/2015)
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Kunjungan ke daerah ini dilakukan oleh Anggota Wantimpres
sesuai bidang tugasnya masing-masing. Anggota Wantimpres akan
menghimpun berbagai data dan informasi mengenai isu-isu strate-
gis, permasalahan aktual, dan aspirasi masyarakat yang terkait.

Dalam kunjungan ini, para Anggota Wantimpres akan
didampingi oleh Sekretaris atau staf Anggota Wantimpres, atau staf
dari Sekretariat Wantimpres. Sedangkan kegiatan yang dilakukan se-
lama kunjungan, antara lain berupa diskusi dengan pemerintah
provinsi, kabupaten/kota bersama-sama dengan para Kepala Satu-
an Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pemangku kepentingan lain-
nya. Selain itu, ada dialog  dengan masyarakat dan peninjauan lang-
sung ke lapangan.

5. Kunjungan Kerja Luar Negeri
Kunjungan kerja keluar negeri adalah kegiatan Anggota

Wantimpres ke berbagai Negara, dalam rangka mengetahui
masalah internasional secara langsung di negara/lembaga inter-
nasional, berkaitan dengan isu-isu aktual sebagai bahan nasihat
dan pertimbangan kepada Presiden.

6.  Kegiatan Lain
a.  PertemuanKhusus

Merupakan kegiatan tatap muka antara Anggota Wantim-
pres dengan Presiden atau Wakil Presiden, baik dilakukan secara
perorangan, sebagian, maupun seluruh Anggota Wantimpres.

b.  Penyerapan Aspirasi
Penyerapan aspirasi adalah kegiatan Anggota Wantimpres

untuk meminta masukan dari individu atau kelompok masyarakat
tentang masalah tertentu sebagai bahan nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden.

c.  Audiensi
Audiensi  adalah  kegiatan  Anggota  Wantimpres menerima

permintaan tatap muka dari individu atau kelompok masyarakat ten-
tang masalah tertentu.

d.  Forum Ilmiah
Forum ilmiah adalah kegiatan Anggota Dewan menghadiri

undangan yang bersifat keilmuan sebagai narasumber, dalam seminar,
kuliah umum, dan lain-lain.

e.  Kegiatan Tambahan
Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Anggota Wantim-

pres biasanya melakukan sejumlah aktivitas, seperti menghadiri pel-
antikan pejabat tinggi di Istana Negara, menghadiri jamuan makan
malam kenegaraan di Istana, menghadiri penandatanganan nota
kesepahaman dan lainnya.

Kunjungan kerja A. Hasyim Muzadi ke Bojonegoro,
Jawa Timur (17 09/2015
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TATA KERJA WANTIMPRES

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota Wantim-
pres memiliki prosedur yang sudah diatur sesuai dengan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 96
Tahun 2007 mengenai Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wan-
timpres. Antara lain menyangkut nasihat dan pertimbangan (Nastim)
perorangan maupun kolektif.

1.  Nastim Perorangan
Nasihat dan Pertimbangan (Nastim) merupakan hasil dari

kegiatan para Anggota Wantimpres, bersifat rahasia dan diberikan
langsung kepada Presiden. Dalam pelaksanaannya, Nastim dari
Anggota Wantimpres dapat disampaikan secara perorangan dan
seluruh Anggota Dewan.

Nastim yang disampaikan ke Presiden menyangkut 4 (em-
pat) aspek  sesuai  dengan  Pembidangan  yang telah ditetapkan
oleh Presiden, yakni bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat,
bidang politik dan hukum, serta bidang pertahanan dan keamanan.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2006, Perpres Nomor
10 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 96 Tahun 2007, setiap Anggota
Wantimpres berhak menyampaikan Nastim  yang  disampaikan
secara  perorangan  kepada  Presiden dan harus ditandatangani
oleh Anggota Wantimpres yang bersangkutan, serta tembusannya
disampikan kepada Ketua dan Anggota Wantimpres yang lain.

2. Nastim Kolektif
Nasihat dan pertimbangan (Nastim) yang diajukan oleh

Wantimpres merupakan Nastim yang disetujui secara mufakat oleh
seluruh Anggota Wantimpres, yang ditetapkan berdasarkan rapat
yang dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima) orang Anggota Wantim-
pres. Nastim yang akan diberikan kepada Presiden terlebih dahulu
ditandatangani oleh Ketua Wantimpres.

3.  Permintaan Presiden
Mengacu pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 dan

Perpres Nomor 10 Tahun 2007, Presiden dapat menunjuk 1 (satu)
atau beberapa Anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk melaku-
kan suatu kajian atau telaahan dan memberi Nastim tertulis langsung
kepada Presiden.

Nastim atas permintaan Presiden ini harus ditandatangani
oleh Anggota Wantimpres bersangkutan, dan tembusannya disam-
paikan kepada Ketua dan Anggota Wantimpres lainnya.

Subagyo HS dalam kunjungan ke Akademi Kepolisian, Semarang (29/03/2016)
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Sri Adiningsih, dalam kunjungan ke Tempat Pelelangan Ikan

Dok.DI Wantimpres

4.  Laporan Pelaksanaan Tugas (Lapgas)
Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun

2006 dan Perpres Nomor 10 Tahun 2007, Wantimpres menyampai-
kan Laporan Pelaksanaan Tugas (Lapgas) yang  sudah  dilakukan
kepada Presiden sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
Namun, Presiden dapat meminta Wantimpres untuk menyam-
paikan Lapgasnya sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Lapgas kepada Presiden tersebut meliputi seluruh nasihat
dan pertimbangan yang disampaikan, baik secara perorangan mau-
pun sebagai satu kesatuan Nastim seluruh Anggota Wantimpres.

5.  Surat-menyurat
Dalam tata kerja Wantimpres, segala surat menyurat Wan-

timpres harus ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan
Presiden.  Apabila Ketua Wantimpres berhalangan sementara, maka
salah seorang Anggota Wantimpres yang ditunjuk oleh Ketua Wan-
timpres sebagai pelaksana tugas, berwenang menandatangani sega-
la surat Wantimpres.

Jika  Ketua  Dewan  Pertimbangan  Presiden berhalangan
tetap,  maka Presiden memilih dan mengangkat Ketua Dewan Per-
timbangan Presiden yang baru (Pasal 16 Perpres Nomor 10 Tahun
2007).
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BAGIAN IV
BIDANG PROGRAM DAN PELAKSANAAN TUGAS
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Dok.DI Wantimpres Rapat Pleno Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
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Secara internal, terdapat 4 (empat) bidang  program yang men-
jadi tanggung jawab anggota Wantimpres, yakni bidang Ekonomi oleh
Sri Adiningsih, Suharso Monoarfa, Jan Darmadi, dan Rusdi Kirana;
bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan oleh Achmad Hasyim
Muzadi dan Abdul Malik Fadjar; bidang Politik dan Hukum oleh Sidar-
to Danusubroto; dan bidang Pertahanan dan Keamanan oleh M. Yusuf
Kartanegara dan Subagyo Hadi Siswoyo.

Setiap bidang, mengandung 3  elemen, yakni isu fundamen-
tal, isu strategis, dan isu
terkini. Isu fundamental
adalah hal-hal terkait
dasar dan filosofi nega-
ra, yakni Pancasila, Un-
dang-Undang Dasar
1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika. Isu
strategis adalah hal-hal
terkait pelaksanaan pro-
gram Nawa Cita. Se-
dangkan isu terkini ,
lebih bersifat kasuistik
yang dirasakandan men-
jadi pembicaraan se-
bagian besar
masyarakat di ruang pub-
lik, yang memerlukan perhatian untuk memperoleh pemecahan seg-
era.

Output dari tugas anggota di atas  adalah berupa nasihat dan
pertimbangan Presiden baik secara perorangan maupun kolektif.

Masing-masing bidang dapat melaksanakan tugas pokoknya
melalui sejumlah kegiatan yakni :

1. Pertemuan Terbatas
2. Diskusi Terbatas
3. Kajian
4. Kunjungan Kerja Dalam Negeri
5. Kunjungan Kerja Luar Negeri
6. Kegiatan-kegiatan lain, seperti Pertemuan Khusus, Penyerapan

Aspirasi, Audiensi, Forum Ilmiah, dan kegiatan tambahan lain-
nya, antara lain menghadiri pelantikan pejabat tinggi, menghadiri
jamuan makan malam kenegaraan dan lain-lain.

Tugas empat bidang yang kemudian dilaksanakan
dengan dengan enam kegiatan akan mengerucut dalam bentuk nasi-
hat dan pertimbangan (Nastim) seperti terlihat dalam bagan di
bawah.

FUN-
DAMENT

AL

SSTTRRAA--
TTEEGGIISS

KKEEKKII--
NNIIAANN

ISU

BIDANG  &  JENIS  KEGIATAN
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Arah kegiatan bidang politik dan hukum selama dua tahun (2015-
2016) adalah mengawal Nawa Cita untuk mewujudkan Negara
Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan
gotong-royong, serta penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai living
va-lues.

Fokus kegiatan bidang politik dan hukum pada 2015 antara
lain mencakup :
1. Penegakan hukum yang tegas atas tindakan-tindakan yang

dapat merugikan negara seperti korupsi,  juga pelanggaran-

pelanggaran hukum lainnya termasuk yang berkaitan dengan
Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro
rakyat.

3. Penguatan implementasi Pancasila sebagai ideologi dalam ke-
hidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Peningkatan kesadaran akan kebhinekaan, khususnya di bidang
pendidikan, baik formal maupun non-formal.

5. Pemantauan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan
pemilukada serentak.

6. Peningkatan koordinasi dan komunikasi efektif antar lembaga.
7. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sementara fokus  kegiatan bidang hukum tahun 2016 pada
prinsipnya merespon dan menyikapi situasi yang berkembang se-

cara dinamis, sekaligus mengantisipasi
lahirnya kebijakan yang dapat dilakukan
oleh pemerintah.

Bidang politik berfokus pada
penguatan nilai-nilai Pancasila  sebagai
living values dengan berbagai  tema
kegiatan sebagai berikut :
1. Revitalisasi dan reaktualisasi Pan-

casila di semua lini kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa, dan berne-
gara.

2. Menumbuhkan nasonalisme dan ke-
sadaran kebhinekaan dalam rangka
mencegah paham radikalisme.

3. Mendorong agar gerakan revolusi
mental diterjemahkan secara nyata
dengan  muatan-muatan  yang  se-
jalan dengan nilai-nilai Pancasila.

1.  BIDANG POLITIK DAN HUKUM

PELAKSANAAN TUGAS

Sidarto Danusubroto dalam suatu Pertemuan Terbatas di Wantimpres
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4.    Mengkritisi kembali berbagai kebijakan yang kurang mendukung
dan tidak sejalan dengan agenda prioritas Nawa Cita dan mem-
perkuat restorasi sosial Indonesia, baik di tingkat pusat maupun
daerah.

5.    Mendorong evaluasi terhadap etika penyelenggaraan negara
agar selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

6. Pembangunan politik nasional berbasis kemajemukan bangsa
menuju partisipasi yang berkeadilan.

7. Konsolidasi politik berbangsa dan bernegara.
8. Otonomi Khusus Papua

Kegiatan bidang hukum diarahkan dan difokuskan pada
upaya penyelesaian  pelanggaran HAM,  termasuk pelanggaran HAM
berat masa lalu, sesuai agenda yang tercantum pada RPJMN 2015-

2019,  yakni  melalui rekonsiliasi nasional. Upaya-
upaya tersebut mencakup agenda :
1. Mendukung penyelesaian pelanggaran HAM

berat masa lalu, melalui rekonsiliasi nasional.
2. Mendukung penegakan hukum yang tegas ter-

hadap pelanggaran-pelanggaran  hukum  di
wilayah perbatasan seperti kasus narkoba dan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

3. Mendorong penegakan hukum atas tindakan-
tindakan yang dapat merugikan negara seperti
korupsi, juga pelanggaran-pelanggaranhukum
lainnya termasuk yang berkaitan dengan
Hak Asasi Manusia (HAM).

Selama tahun 2015 terdapat 153 kegiatan
dan pada tahun 2016 tedapat 186 kegiatan. Jum-
lah tersebut terdiri dari 10 jenis kegiatan.
Pelaksanaan tugas bidang politik dan hukum sela-
ma tahun 2015-2016 tergambarkan dalam diagram
berikut :
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Sidarto Danusubroto dalam kunjungan ke Raja Ampat, Papua
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Arah kegiatan bidang ekonomi pada tahun 2015-2016 adalah
meningkatkan daya saing Indonesia, melalui pengembangan
ekonomi, pemerataan pembangunan ekonomi dan peningkatan kese-
jahteraan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bidang ekonomi  di-
dasarkan  dengan  rujukan  pada Nawa Cita. Kegiatan-kegiatan ini

pada  prinsipnya merespon situasi yang berkembang secara cepat
dan dinamis, sekaligus sebagai antisipasi kebijakan yang dapat di-
lakukan oleh pemerintah.

Berbagai  persoalan  penting  yang  dihadapi Pemerintah
antara lain terkait pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan
dan dampak gejolak perekonomian global, kebijakan fiskal, kedaulatan
pangan, pembangunan sektor peternakan untuk mencapai swasem-
bada daging, sistem logistik, serta pembangunan dan pembiayaan
infrastruktur.

Pokok-pokok kegiatan bidang ekonomi dan keuangan  sela-
ma 2015 adalah sebagai berikut :
1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Stabilitas  sistem  ekonomi  khususnya  mengatasi dampak ge-

jolak ekonomi global yang dapat menjaga stabilitas nilai tukar
rupiah.

3. Meningkatkan penerimaan negara yang bersumber pada sistem
perpajakan yang berkualitas.

4. Investasi dan infrastruktur untuk memperkuat basis pertumbuhan
ekonomi.

5. Sistem logistik nasional untuk memperkuat daya saing bangsa.
6. Kedaulatan pangan yang mampu meningkatkan kesejahteraan

petani.
7. Swasembada daging yang ditujukan untuk mengurangi ketergan-

tungan impor khususnya daging sapi.
8. Penguatan UMKM dalam perekonomian nasional.

Kunjungan kerja ke kota Apel - Batu, Jawa Timur (12/05/2015)
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2.  BIDANG EKONOMI
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Kegiatan-kegiatan bidang ekonomi pada Tahun 2016 diarah-
kan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dengan meningkatkan pemerataan dan menjaga
kesinambungan fiskal untuk mengurangi defisit anggaran serta
peningkatan daya saing.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bidang ekonomi di-
dasarkan pada RPJMN 2015-2019 sebagai pengejawantahan Nawa
Cita. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada prinsipnya berfokus
pada perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh gejolak pereko-
nomian global yang berkembang secara cepat dan dinamis, sekali-
gus sebagai antisipasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerin-
tah.

Berbagai persoalan penting yang dihadapi pemerintah dapat
dipilah dalam perspektif makro dan mikro serta sektoral diantaranya
meliputi sektor ketenagakerjaan, sumber daya alam, pemerataan
pertanian, perpajakan, UMKM, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal,

kedaulatan pangan, peternakan, sistem logistik, serta pemban-
gunan dan pembiayaan infrastruktur.

Pada tahun 2016, topik dan bahasan di sejumlah  kegiatan
yang dilaksanakan oleh Anggota Wantimpres bidang ekonomi
dan keuangan, berfokus pada :
1. Penguatan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Pemerataan pembangunan ekonomi.
3. Pembangunan nasional dalam bingkai kebangsaan dan

NKRI.
4. Pengamanan APBNP  2016 dari sisi defisit, stabilitas dan

pertumbuhan ekonomi.
5. Pengembangan Ekonomi Maritim.
6. Pembentukan Holding BUMN diantara bisnis dan Pasal 33

UUD 1945.
7. Implementasi tol laut di Papua.
8. Wirausaha sosial di Indonesia.
9. Implementasi 2  Tahun Nawa Cita.
10. Permasalahan bawang merah, kedelai, dan jagung untuk

kemuliaan petani dan swasembada.

Audiensi Forum Perumahan & Pemukiman kepada Suharso Monoarfa
(17/06/2015)

Jan Darmadi mengunjungi Peternakan Terpadu di Desa Gogodeso,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur (29/05/2016)
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11. Pembangunan infrastruktur, sarana, dan jaringan pemasaran
produk lokal UMKM.

12. Kebijakan, kelembagaan dan pemanfaatan pupuk organik, pupuk
hayati, dan biopestisida di Indonesia.

13. Stabilitas  sistem  ekonomi   khususnya mengatasi dampak ge-
jolak ekonomi global yang dapat menjaga stabilitas nilai tukar
rupiah.

14. Implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) dan kebijakan
pengelolaan perpajakan untuk peningkatkan pene-rimaan nega-
ra.

15. Inovasi dalam sistem pembiayaan investasi infrastruktur.
16. Sistem logistik nasional untuk memperkuat daya saing bangsa.
17. Kebijakan investasi sumber daya mineral dan migas untuk

meningkatkan  pendapatan  nasional  dan  mendukung pem-
bangunan daerah.
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Rusdi Kirana dalam kunjungan kerja ke Minahasa Selatan (22/09/2016)
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Domain kesejahteraan rakyat terdiri dari sub-bangunan
ekonomi, politik dan budaya dengan ketentraman dan kebahagiaan
rakyat sebagai benang merahnya.

Arah dan kebijakan tahun 2015 difokuskan pada 4 (empat)
pilar kesejahteraan rakyat yakni :
1. Menurunnya kualitas dan kuantitas kemiskinan, berkurangnya

pengangguran, dan kesenjangan.
2. Menurunnya radikalisme yang mengarah pada teror dan

mengancam ideologi negara Pancasila.
3. Revolusi Mental melalui Pendidikan dan Pengembangan Investasi

Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan
4. HAM,  Kebhinekaan, toleransi dan kerukunan antar suku dan

agama.
Merujuk pada program pokok Nawa Cita, bidang kesejahteraan

masyarakat yang mandiri dan berintegritas, maka isu dan atensi
sosial kemasyarakatan yang  menjadi perhatian anggota Dewan pada
2015, difokuskan pada dua aspek,  yakni bersifat fisik material dan
non-fisik imaterial.
1. Aspek fisik material mencakup, antara lain :

a. Tingkat kemiskinan dan  ketimpangan sosial.
b. Ketersediaan  lapangan kerja untuk mencegah terjadinya

perdagangan manusia.
c. Pengembangan pendidikan, kesehatan dan pembangunan

yang berkelanjutan.
2. Sedangkan aspek non-fisik immaterial, antara lain :

a. Keberagamaan di ruang publik.
b. Konflik sosial akibat penguasaan SDA dan terorisme yang

mengancam ideologi Pancasila dan instabilitas negara
c. Revolusi Mental melalui Pendidikan keluarga, birokrasi dan

swasta.
d. HAM, Kebhinnekaan, toleransi dan kerukunan antar suku dan

agama.

3.  BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tolok ukur yang merupakan indikator kinerja utama adalah
tingkat kemiskinan berupa Indeks Kesejahteraan, Indeks Keba-
hagiaan, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM); Jumlah
kebijakan tanggap cepat penyelesaian permasalahan kesejahteraan
rakyat.

Arah dan fokus kegiatan  pada Tahun 2016 meliputi 5 (lima)
domain yang mengacu pada Agenda Prioritas Nawa Cita, yaitu :
a. Aspek ketidakadilan kesejahteraan.
b. Keagamaan.
c. Pendidikan.
d. Sumber daya alam/lingkungan.
e. Luar negeri (internasional).

Hasyim Muzadi bertemu Sultan Hassanal Bolkiah di Brunei Darussalam
(27/10/2015)
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Pada Tahun 2016, kegiatan bidang kesejahteraan rakyat me-
liputi :
1. Aspek Kesejahteraan diarahkan untuk terpenuhinya kebutuhan

dasar rakyat untuk mandiri dan berintegritas yang kegiatannya
difokusikan pada topik :
a. Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

(LGBT) di Indonesia.
b. Darurat narkoba.
c. Pembekalan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
d. Penanggulangan narkoba melalui kaum ibu.
e. Pemanfaatan dana Tabungan Perumahan PNS.
f. Sistem Penggajian dan Remunerasi PNS, dan TNI-POLRI
g. Pembangunan desa melalui pendekatan sosial budaya.
h. Modal Sosial dan Penyelenggaraan Negara.

2. Aspek keagamaan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap tantangan ideologi transnasional yang
membahayakan Pancasila dan NKRI serta bahayanya radikalis-

me dan teorisme. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berfokus
pada :
a. Moderasi dalam rangka cegah dini radikalisme dan teroris-

me menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN.
b. Internalisasi nilai-nilai agama menjadi perilaku publik.
c. Penguatan hubungan antar umat beragama dan perlindungan

terhadap umatnya.
d. Pengaruh modal sosial berbasis kearifan lokal terhadap

penyelenggaraan pemerintahan.
e. Keselarasan hubungan agama dan negara.
f. Pelaksanaan pendidikaan agama dan keagamaan dalam

kerangka sistem pendidikan.
g. Radikalisme di lembaga pendidikan Islam
h. Pendidikan dan Pengajaran Pancasila di lembaga pendidikan

Islam (Pesantren).
i. Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama untuk Indonesia

Satu.
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Malik Fajar pada saat kunjungan kerja di Gunung Kidul
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Malik Fajar memimpin diskusi terbatas dengan tema ‘Pembangunan
Politik Nasional Berbasil Kemajemukan Bangsa Menuju

Partisipasi yang Berkeadilan’ (04/08/2016)
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3. Aspek pendidikan dan kebudayaan diarahkan untuk mengem-
bangkan sistem dan kebijakan dalam membangun sumber daya
manusia dengan meningkatkan unggulan komparatif menjadi
unggulan kompetitif. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ber-
fokus pada topik :
a. Peningkatan kualitas dunia pendidikan menghadapi MEA.
b. Peningkatan peran mahasiswa sebagai calon pemimpin

masa depan.
c. Peningkatan nilai-nilai kemajemukan sebagai sumber daya

pendidikan kewarganegaraan.
d. Kemajemukan bangsa sebagai basis kebijakan politik, ber-

bangsa, dan bernegara
e. Peran perguruan tinggi dalam konsolidasi politik, berbang-

sa, dan bernegara.
f. Kebijakan pendidikan nasional (permasalahan dan pemeca-

hannya)
g. Beasiswa bagi masyarakat Indonesia.

4. Aspek sumber daya alam/lingkungan diarahkan pada restorasi
dan kelestarian ekosistem, yang kegiatannya difokuskan pada
topik :
a. Cegah dini kebakaran hutan dan lahan
b. Restorasi dan konservasi lahan gambut
c. Mediasi konflik sosial tentang status tanah antara

masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.
d. Penyeimbangan tata ruang perkotaan.

5. Aspek luar negeri diarahkan guna membangun jaringan interna-
sional untuk mengurangai kemiskinan, keterbelakangan, dan
kesenjangan  serta  membangun kewaspadaan terhadap ancaman
radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan melalui berbagai
kegiatan dengan topik :
a. Kerjasama antar lembaga keagamaan di ASEAN.
b. Kesepahaman antar faksi Syiah, Sunni dan Wahabi.
c. Dialog internasional interfaith.

KH. Hasyim Muzadi memberikan statement pada Plenary
Session Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss

(15/06/2015)
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KH. Hasyim Muzadi mengadakan kunjungan kehormatan dengan
Menteri Wakaf Republik Mesir (1/7/2015)
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d. Dukungan kemitraan internasional dalam bidang pemuki-
man dan pembangunan perkotaan.

e. The 6th Session of The Istanbul Process
f. Islam dan Nasionalisme Barat.

Tercatat, di tahun 2015 terdapat 64 kegiatan, sementara 2016
terdapat 104 kegiatan, dengan kenaikan 62,5%.
sebagaimana terurai dalam bagan berikut :

Dalam mewujudkan program Nawa Cita, antara lain mengha-
dirkan negara untuk melindungai segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga negara serta pembangunan per-
batasan negara Tri Matra Terpadu yang dilandasi kepentingan na-
sional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4.  BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Malik Fajar dalam Pertemuan Terbatas dengan tema ‘Pendidikan dan
Kualitas Manusia Indonesia’ di Malang (01/06/2015)

D
o
k.

D
I 

W
a

n
ti

m
p
re

s
D

o
k.

A
l H

ik
a
m

KH. Hasyim Muzadi, dalam ceramah di Al Wariseen Trust and
Darul Jailani, Putrajaya - Kuala Lumpur  pada acara 13th Annual

Celebration of Our Beloved Prophet Sayyidina Rasulullah
Muhammad SAW (13/02/2016)
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Arah kegiatan anggota Wantimpres Bidang Hankam pada
tahun 2015 - 2016 adalah pada kegiatan penataan pertahanan dan
keamanan dalam rangka mendukung program Nawa Cita. Kegiatan
dimaksud meliputi pendalaman pelaksanaan regulasi yang ada, or-
ganisasi atau struktur pelaksana.tugas juga melihat sarana dan prasa-
rananya baik untuk TNI maupun POLRI.

Kegiatan di bidang pertahanan dan keamanan lain  adalah
pengamatan pada pengembangan dan pembangunan sumber daya
manusia TNI & Polri guna mengisi kapasitas & kompetensi dalam
melaksanakan tugas. Peninjauan pada pusat-pusat pendidikan  dan
mendalami proses rekruitmen diharap dapat menekan penyimpan-
gan yang menjadi keresahan masyarakat.

Di samping itu juga melakukan kegiatan terkait dengan kemandiri-
an industri strategis serta upaya-upaya yang telah dilakukan. Me-
naruh perhatian serius terkait perkembangan teknologi  baik  drone
maupun cyber dengan melakukan kegiatan melalui kajian-kajian dan
peninjauan lembaga terkait kajian tentang pembangunan kekuatan

maritim mengarah pada kemampuan mendukung pelaksanaan tol
laut sekaligus Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Program anggota Watimpres Bidang Pertahanan Keamanan
terus melanjutkan program Nawa Cita disamping mengembangkan
kegiatan menyangkut kesiapan satuan pemukul baik TNI maupun Pol-
ri guna menghadapi tugas-tugas yang sifatnya mendesak seperti tu-
gas membantu bencana alam atau kebakaran hutan dan sebagainya.

Pertahanan adalah salah satu fungsi pemerintah oleh karenanya
persiapan dan penataan semua komponen bangsa akan menjadi
sasaran-sasaran kegiatan Wantimpres mendatang.

Pelaksanaan tugas bidang pertahanan dan keamanan  sela-
ma  tahun 2015 terdapat 58 (limapuluh delapan) kegiatan dan pada
tahun 2016 terdapat 42 (empat puluh dua) kegiatan yang terdiri dari 6
(enam) kegiatan, seperti terlihat pada bagan berikut.

Subagyo HS, dalam kunjungan ke Sekolah Kepolisian Negara (SPN)
Labuan Panimba, Polda Sulawesi Tengah (31/08/2016)
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KAJIAN

2015, REVITALISASI DAN AKTUALISASI PANCASILA

Negara harus hadir mewujudkan janji kemerdekaan-
nya sebagaimana telah diamanatkan di dalam Pembu-
kaan  UUD  1945, yaitu untuk melindungi segenap Bang-
sa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (janji
perlindungan), dan untuk memajukan kesejahteraan
umum  (janji kesejahteraan), mencerdaskan kehidupan
bangsa (janji pendidikan), dan ikut serta melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perd-
amaian abadi dan keadilan sosial (janji ketertiban). Janji
kemerdekaan tersebut berdiri di atas suatu konsepsi
bersama menyangkut nilai-nilai dan haluan dasar bagi
keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang
bernama Pancasila. Tanpa fondasi Pancasila tersebut,
maka bangunan kebangsaan kita tidak akan pernah
kokoh.Dalam perjalanan sejarah, Pancasila sebagai lan-
dasan normatif dan paradigma belum teraktualisasi  dalam
dimensi tindakan bangsanya. Pancasila masih jauh dari
tuntutan  keyakinan  dan  pengetahuan, bak asap jauh
dari panggang . Pancasila belum banyak diimplementa-
sikan ke dalam tataran operasional kebijakan dan tinda-
kan penyelenggaraan negara.  Kajian ini mengangkat upa-
ya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

2016, MEMBUDAYAKAN PANCASILA DI KALANGAN
GENERASI MUDA (KAJIAN DI WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA)

Indonesia merupakan negara terbesar dan terluas di wilayah Asia
Tenggara. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di seluruh

dunia dan wilayah dengan total luas negara
5.193.250 km2 (mencakup daratan  dan lau-
tan). Dengan kenyataan tersebut, Indone-
sia mempunyai tantangan besar dalam
menjaga dan memelihara wilayah teritori-
alnya. Indonesia sendiri termasuk 5 (lima)
negara terbesar dunia yang memiliki garis
perbatasan laut dengan 10  (sepuluh)
negara   tetangganya,   dan  3  (tiga)  per-
batasan   darat dengan negara tetangg-
anya. Wilayah perbatasan memiliki varisasi
tipologis mulai dari wilayah pegunungan
sampai dengan pulau-pulau kecil di
wilayah wilayah paling luar. Kondisi yang
bervariasi tersebut memberikan tantangan
yang berbeda dan tidak bisa disamarata-
kan dalam menangani masalah  per-
batasan.  Kajian ini memaparkan upaya-
upaya strategis membudayakan nilai-nilai
Pancasila di kalangan generasi muda den-
gan kasus di wilayah perbatasan
Indonesia.

BIDANG POLITIK & HUKUM
SIDARTO DANUSUBROTO
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BIDANG EKONOMI
SRI ADININGSIH

2015, MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN
EKONOMI NASIONAL

Jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian telah ditetapkan oleh Pemerintah. Landasan ideolo-
gisnya adalah Pancasila dan Trisakti. Trisakti memberikan pemaha-
man mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam
pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat. Berdaulat
dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepri-
badian dalam kebudayaan. Penjabaran Trisakti dalam Nawacita ada-
lah berdikari dalam ekonomi, yang diterjemahkan dan diwujudkan
dalam meningkatkan kualitas manusia, produktifitas/daya saing dan
kemandirian bidang ekonomi. Laporan ini merupakan kumpulan dari
4 (kajian), khusus di bidang ekonomi. Ke empat topik kajian men-
cakup : (1) Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkuali-
tas; (2) Optimalisasi Pendapatan Negara Tanpa Menghambat Pem-
bangunan Ekonomi; (3) Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia untuk
Mendorong Pertumbuhan, Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpan-
gan ekonomi; serta (4) Mewujudkan Logistik yang Efisien di
Indonesia.

2016,MEMBANGUN PEREKONOMIAN INDONESIA DARI
PINGGIRAN.

Jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara poli-
tik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam ke-
budayaan telah ditetapkan oleh pemerintah. Sembilan agenda prio-
ritas juga telah dirumuskan sebagai tonggak pemerintahan dan ter-
tuang dalam Nawa Cita. Salah satu agenda prioritas tersebut adalah
membangun Indonesia dari pinggiran. Laporan ini merupakan kum-

pulan dari 3 subtema ka-
jian mengenai Memba-
ngun Perekonomian In-
donesia dari pinggiran
yang dilakukan oleh Tim
Kajian Ketua  Dewan
Pertimbangan Presiden.
Tiga kajian tersebut men-
cakup : (1) Ketenagaker-
jaan Indonesia dan
Masyarakat Ekonomi
ASEAN; (2) Pembang-
unan Kawasan Per-
batasan; (3) Pengem-
bangan Ekonomi Daerah
Berbasis Maritim.

SUHARSO MONOARFA
2015,KEBIJAKAN FISKAL DAN INVESTASI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeprib-
adian berlandaskan gotong royong” adalah sembilan agenda priori-
tas dalam Nawa Cita,  merupakan latar belakang kajian ini.

Disadari bahwa hanya dengan adanya sistem logistik nasional
yang didukung oleh infrastruktur yang terpadu dan menjangkau se-
luruh wilayah maka kedaulatan dan kemandirian bangsa sebagai-
mana yang dicanangkan dalam visi pemerintah dapat dicapai. Untuk
itu maka program investasi pembangunan infrastruktur yang dilaku-
kan pemerintah haruslah dapat dirumuskan dalam kebijakan fiskal
yang efisien dan efektif di tengah tantangan dan perkembangan
perekonomian global yang sangat berpengaruh kepada kemampuan
pembiayaan pemerintah.
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1) kebijakan ekonomi maritim secara nasional yang masih memer-
lukan pendalaman dalam pendataan dan analisis secara kompre-
hensif dan lintas sektor; sumber daya alam, 2) kebijakan pengelo-
laan sumber daya alam, khususnya hasil tambang dan migas, yang
sangat erat terkait dengan aspirasi dan kepentingan pembangunan
daerah dan sekaligus mempunyai dampak strategis secara
nasional.

2015, FAKTOR-FAKTOR PEMBATAS PRODUKSI PADI
NASIONAL

Dalam kajian ini telah teridentifikasi  3 aspek bidang pertanian
yang  perlu  memperoleh perhatian pemerintah, yakni: (1) Produksi
beras dari tahun ke tahun mengalami surplus, tetapi swa sembada
pangan sampai saat ini belum
terwujud. Perhitungan neraca
beras hanya ditentukan mela-
lui data luas baku tanam,
kurang memperhitungkan fak-
tor lain seperti konversi lahan,
perkembangan teknologi tan-
am; (2)  Fakta di lapangan
surplus beras, tetapi impor be-
ras terus ditetapkan, sehingga
berdampak pada turunnya
harga beras dan penurunan
pendapatan petani; (3)  Sub-
sidi pupuk dan benih dirasa-
kan kurang membawa man-
faat oleh petani.  Keterlam-
batan dan lahirnya mafia pu-
puk dan bibit  menjadi per-
masalahan yang cukup
pelik.

2016, EVALUASI  OTONOMI BARU, EKONOMI
MARITIM, DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM

Kajian ini mengacu kepada sembilan agenda prioritas dalam
Nawa Cita, khususnya nomor 2, 3, 6 dan7 untuk  membangun : 1)
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan ter-
percaya; 2) Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; 3) Meningkat-
kan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;  dan
4) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sek-
tor-sektor strategis ekonomi domestik, kebijakan-kebijakan otonomi
daerah, khususnya dalam penentapan otonomi baru, yang memberi-
kan dampak pada kemampuan  fiskal  daerah  dan tata kelola pe-
merintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat
serta investasi pembangunan oleh sektor swasta dan masyarakat.
Data dan informasi yang dihimpun meliputi:

Rapat kajian Bapak Suharto Monoarfa, Anggota Wantimpres
bertema “Dinamika Ekonomi Perikanan Indonesia:

Suatu Kerangka Model Kebijakan” (8/10/2016)
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2016,MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, SARANA DAN
JARINGAN PEMASARAN PRODUK LOKAL UMKM”

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan tulang punggung
perekonomian Indonesia. Dari tolal pengusaha Indonesia yang ber-
jumlah sekitar 57,3 juta unit, sebagian besar masih berskala mikro
(98,7%), berskala kecil sekitar 0,6 % dan yang menengah hanya
sekitar 0.3%. Dengan kondisi seperti itu maka daya saing  perekono-
mian Indonesia lebih banyak ditentukan oleh kualitas daya saing UKM,

2016; KEBIJAKAN,
KELEMBAGAAN DAN
PEMANFAATAN PUPUK
ORGANIK, PUPUK
HAYATI DAN
BIOPESTISIDA DI
INDONESIA

Pupuk organik, pupuk
hayati dan biopestisida memi-
liki peranan penting bagi sek-
tor pertanian, lingkungan dan
perekonomian di Indonesia.
Ketiga bahan tersebut ikut
menentukan produktivitas
pertanian yang tinggi dan ber-
kelanjutan, menjaga kualitas
lingkungan dan mendorong
innovation-driven economy.
Namun demikian produksi
dan penggunaan pupuk or-
ganik, hayati dan biopestisi-
da oleh petani Indonesia
masih rendah.

Kajian kebijakan ini
bertujuan untuk: 1) Menelaah
peraturan perundangan
dalam pengaturan pupuk
organik, pupuk hayati dan
biopestisida;  2) Menelaah
kelembagaan dalam
produksi, perdagangan dan
pengawasan pupuk organik,
pupuk  hayati dan
biopestisida; 3) Identifikasi
faktor penghambat

RUSDI KIRANA
2015; PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

G lobalisasi,  kr isis
ekonomi dan pelemahan
pertumbuhan ekonomi
menjadi  isu dan tantangan
seluruh negara, tak terkecuali
Indonesia.  Inilah pertanyaan
mendasar, seberapa besar
daya tahan, daya tumbuh
dan daya saing Indonesia
dibandingkan dengan
negara-negara lain, khusus-
nya di kawasan Asia.

Buku hasi l kajian
ini mencoba menjawab
pertanyaan-pertanyaan di
atas dengan membedah ke-
beradaan UMKM di tanah
air.

pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik, pupuk hayati dan
biopestisida di Indonesia.
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BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
ACHMAD HASYIM MUZADI

2015, PENGARUH JARINGAN ISLAM LOKAL  DAN
TRANS-NASIONAL TERHADAP INSTABILITAS NEGARA

Keberadaan aliran keagamaan lokal dan trans-nasional di Indo-
nesia semakin marak dan
tumbuh subur. Di Kabupat-
en Bogor Jawa Barat saja,
terdapat 10 kelompok aliran
keagamaan lokal sepeti
Imam Mahdi Satrio, Mahesa
Kurung,  Al-Qiyadah Is-
lamiyah, Pinoto Buwono,
Imam Mahdi Abu Sihabudin,
Satrio Piningit, Yaskum, Pa-
jajaran Siliwangi  Panjalu,
Gerakan Fajar Nusantara,
Salamullah dan An-Nadzir.
Sedangkan Syiah, Wahabi/
Salafi, Hizbut Tahrir Indone-
sia (HTI), dan Negara Islam
Irak dan Siria (NIIS) adalah
bentuk Idiologi Islam trans-

terutama yang berskala mikro. Untuk meningkatkan daya saing UKM,
pemerintah telah menetapkan paket kebijakan ekonomi yang diori-
entasikan untuk memacu kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi
nasional. Namun demikian masih ada beberapa masalah yang terja-
di ketika pemerintah berupaya meningkatkan Daya Saing Pemasa-
ran Produk UKM. Seperti  pemberian  subsidi jaminan kredit dengan
skema KUR lebih banyak dinikmati oleh  usaha  menengah  dan
usaha kecil serta memperlemah posisi tawar produsen usaha mi-
kro, karena subsidi tersebut lebih banyak diberikan kepada peda-
gang  yang berskala  menengah dan kecil.

nasional yang belakangan ini  aktif dan gencar beraktifitas di ber-
bagai daerah di Indonesia sebagai Islamism Project.

Aliran keagamaan lokal bergerak dalam rangka penyebaran
Islam yang menekankan ritual untuk mendakwahkan tata-cara ibadah.
Sementara faham keagamaan trans-nasional lebih berorientasi poli-
tis,  menerapkan dan menformalkan syariah Islam dan menjadikan-
nya sebagai dasar negara.  Tidak jarang format politik mereka diken-
dalikan dari Negara asal ideologi tersebut. Dampaknya, pelan-pelan
tetapi pasti, mulai dirasakan. Misalnya, HTI bermaksud meneguhkan
sistem khilafah di Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan
Pancasila.  Buku  ini  membahas  sejauh  mana pengaruh berbagai
aliran keagamaan lokal dan trans-nasional terhadap stabilitas
negara.

2016, KEARIFAN LOKAL MODAL SOSIAL MEMBAN-
GUN NEGERI. REVITALISASI MODAL SOSIAL DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENGELOLAAN
PEMERINTAHAN

Disinyalir, bangsa ln-
donesai sedang dalam daru-
rat etika. Politik tiada kunjung
melahirkan kenegarawanan,
ekonomi tidak memunculkan
kesejahteraan, hukum tak
mampu mengangkat keadi-
lan, tajam ke bawah tumpul
ke atas. Pancasila yang dis-
arikan dari rahim modal so-
sial bangsa ini mulai sayup-
sayup, tak menjadi perilaku
kebangsaan. Barangkali
inilah salah satu latar bela-
kang atas digelarnya revolu-
si mental bangsa. Modal so-
sial (social capital) merupa-
kan serangkaian nilai dan
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2016, KEMAJEMUKAN BANGSA SEBAGAI BASIS
KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

Kajian ini berangkat dari pemikiran bahwa Bhinneka Tunggal
Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, Juli
1945, dinyatakan bahwa “kebijakan pendidikan nasional berba-
sis kemajemukan bangsa Indonesia” sebagaimana tersurat dan
tersirat dalam UUD 1945, Bab XIII, Pasal 31 dan 32, Tentang Pendidikan
dan Kebudayaan. Namun, dalam dinamika perjalanan sejarah ber-
bangsa dan bernegara, pemerintah dengan pertimbangan untuk ke-
pentingan “standardisasi” seringkali mengabaikan realita
kemajemukan.Bahkan ada kecenderungan mengeluarkan berbagai
kebijakan yang mengarah ke “penyeragaman”. Sehingga makna pen-
didikan nasional “menyempit” sebatas teknis ihwal persekolahan, dan
kurang mendukung pekerjaan pembangunan bangsa.

2015, KEMAJEMUKAN DAN MASA DEPAN BANGSA

Kemajemukan adalah
keniscayaan bagi  Indonesia
sebagai kurnia dan rahmat.
Menjaganya dari perilaku in-
toleran bangsanya merupa-
kan tantangan. Para guru
bangsa senantiasa mengi-
ngatkan, agar kepentingan
sesaat yang akan mencabik-
cabik kebhinekaan oleh sia-
papun perlu diwaspadai. Buku
ini memaparkan kemajemu-
kan dari berbagai sudut pan-
dang, yakni sisi budaya dan
agama, kemajemukan politik,
pengelolaan ruang publik,
media dan trans-
nasionalisme.

ABDUL MALIK FAJAR

BIDANG PERTAHANAN & KEAMANAN
M. YUSUF KARTANEGARA

2015, PEMANTAPAN
PENGAMANAN PER-
BATASAN NEGARA
WILAYAH DARAT
DALAM RANGKA MEN-
DUKUNG KEUTUHAN
WILAYAH TERITORIAL
NKRI.

Indonesia adalah negara
kepulauan terbesar di dunia
dengan jumlah penduduk
yang besar dan tingkat kema-
jemukan tinggi. Dalam pers-
pektif geografis wilayah darat

norma informal yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok
masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama menuju ke-
manfaatan bersama. Mosaik Modal Sosial, berupa elemen keper-
cayaan, kohesifitas, altruisme, gotong-royong, partisipasi dalam jar-
ingan dan kolaborasi, berpengaruh besar terhadap perubahan mela-
lui beragam mekanisme, seperti meningkatnya rasa tanggung jawab
terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi, menguatnya
keserasian dan menurunnya tingkat kekerasan. Buku ini membahas
horizon pengembangan modal sosial di Indonesia dalam  inovasi
dan diferensiasi berdasarkan strategi yang rasional dan tepat sasa-
ran berdasarkan kedalaman spiritualitas, ketajaman nalar, kepekaan
rohani dan kemampuan professional serta semangat berprestasi
menjadi komunitas terbaik, menuju “Entitas Budaya Bermakna
dalam Pengelolaan Pemerintahan”.
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2016, OPTIMALISASI PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA KEAMANAN YANG
KONDUSIF BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Kasus konflik sosial di Poso pada tahun 1998, di Ambon dan di
Sambas tahun 1999, di Sampit tahun 2001, di Bima pada tahun 2009
merupakan catatan kelam  kehidupan sosial. Pemerintah  berusaha
menangani ancaman konfik sosial secara maksimal dengan
berbagai upaya strategis, termasuk memberlakukan Undang-Undang
RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Namun
sampai saat ini masih saja
sering terjadi di beberapa
daerah.  Beberapa kejadian
konflik sosial yang pernah
terjadi setelah diberlakukan-
nya Undang-Undang terse-
but adalah di Sumbawa-
Nusa Tenggara Barat pada
tanggal 23 Januari 2013, di
Lapas Medan tanggal 12 Juli
2013, di Tolikara Wamena
Papua tanggal 17 Juli 2015,
di Singkil-Aceh tanggal 13
Oktober 2015, di Lampung
Utara pada tanggal 2 Febru-
ari 2016, di Halmahera Ut-
ara-Maluku Utara pada tang-
gal 28 Maret 2016, dan di
Kota Tanjung Balai Sumat-

era Utara pada tanggal 30 Juli 2016.  Kajian strategis ini disusun
dengan maksud untuk merumuskan “Policy Recommendation (Re-
komendasi Kebijakan)”  tentang optimalisasi pencegahan konflik so-
sial guna mendukung terciptanya kondisi keamanan yang kondusif
bagi pembangunan nasional.

SUBAGYO HADISISWOYO

2015, REVITALISASI KEAMANAN LAUT GUNA MEN-
DUKUNG IMPLEMENTASI PENCANANGAN TOL LAUT

Salah satu tugas esensial negara adalah mewujudkan keaman-
an, kedamaian, dan ketentraman bagi segenap warga negara dan
melindungi seluruh wilayah negara, sebagaimana tertuang pada alinea
ke empat dalam Pembukaan Konstitusi Negara Republik Indonesia -
UUD 1945. Hal ini menunjukkan posisi  keamanan  sebagai  prasyarat
untuk pelaksanaan upaya-
upaya  dalam mencapai
sebesar-besar kemakmuran
bagi warga negara. Pemer-
intahan Presiden Joko Wido-
do telah menegaskan posisi
strategis Indonesia sebagai
“poros maritim dunia” yang
a k an  m e l a n d as i  a r a h
kebijakan pemerintahan
dengan salah satu agendan-
ya pembangunan Tol Laut.
Aspek keamanan laut yang
kondusif merupakan syarat
mutlak dalam implementasi
pembangunan Tol Laut.

Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua New
Guenia sementara wilayah lautnya berbatasan dengan India, Thai-
land, Malaysia, Singapora, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guin-
ea, Australia .  Kajian ini, mengangkat dan menganalisis kondisi awal
realitas wilayah perbatasan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan
upaya-upaya yang penting dilakukan dalam rangka mendukung keu-
tuhan wilayah territorial NKRI.
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2016, KAJIAN MEMBANGUN KEKUATAN PERTAHANAN
MARITIM GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI
POROS MARITIM DUNIA

Pemerintah telah mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Mari-
tim Dunia. Untuk ini  dibutuhkan kekuatan pertahanan yang mema-
dai. Kenyataannya postur kekuatan pertahanan yang ada saat ini be-
lum mencapai tingkat yang diharapkan. Konstelasi geografis NKRI
sebagai negara kepulauan, secara alamiah  menjadikan  ruang per-
tahanan dan keamanan negara berdimensi maritim. Salah satu pilar
pendukung visi Poros Maritim Dunia (PMD) adalah pembangunan
kekuatan pertahanan maritim.

2016, PEMBERDAYAAN DRONE GUNA PERTAHANAN
DAN KEAMANAN NASIONAL

Teknologi drone di Indonesia berkembang secara pesat teruta-
ma di kalangan militer dan penggemar olah-raga kedirgantaraan. Ter-
batasnya peraturan perundang-undangan mengakibatkan pengen-
dalian penggunaan drone masyarakat cenderung tidak memperhati-
kan keamanan, baik pribadi maupun publik. Keberadaan drone di In-
donesia yang impor maupun produksi anak bangsa belum seluruh-
nya terdata, baik jumlah maupun jenisnya, begitu juga dengan sistem
yang digunakan. Peng-
gunaan frekuensi yang juga
belum diatur mengakibat-
kan hampir semua drone da-
pat terbang bebas dengan
frekuensi masing-masing.
Peraturan Menteri tentang
pengaturan drone belum
memberi aturan secara
menyeluruh dan fokus pada
masalah keamanan dan ke-
selamatan penerbangan sipil
serta belum mengatur secara
detail pengoperasian dan
penggunaan wilayah.
Penggunaan teknologi drone
diharapkan dapat terpadu dan
berkontribusi pada sistem
pertahanan keamanan
nasional.
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NASIHAT DAN PERTIMBANGAN

Sembilan Anggota wantimpres saat diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara (10/12/2015)

Dok.DI Wantimpres
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Nasihat dan Pertimbangan Presiden (NASTIM)  merupakan

JARINGAN NARASUMBER
WANTIMPRES

Dalam rangka memperoleh masukan pemikiran, selama 2 (dua)
tahun (2015-2017) di dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya,
para anggota telah menjalin kurang-lebih 726 nara sumber. Mereka
berasal dari kalangan ekspertise, akademisi, peneliti, birokrat, politisi
dan dari berbagai kalangan baik pemerintah, akademisi, lembaga
swadaya masyarakat serta kalangan masyarakat umum. Berikut
hambaran dalam grafik dan table :

NASTIM

output dari sejumlah tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh para
anggota. Nastim dapat dikirim kepada Presiden baik secara peror-
angan maupun kolektif.



47

Dok.DI Wantimpres
Pertemuan Terbatas Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan nara sumber Prof. Dr. Emil Salim
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BAGIAN V
PROFIL ANGGOTA 2015-2019
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Profesor Ekonomi dan Sang Kakek yang
Menginspirasi

Senin, 19 Januari 2015. Ruang upacara di Istana Negara Jalan
Merdeka Utara, Jakarta Pusat, sudah dipenuhi para undangan.

Ada sejumlah Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf
Kalla (JK), pimpinan DPR, MPR, pimpinan Partai Politik, serta

tamu undangan lainnya. Mereka berdiri, berderet teratur di
kedua sisi ruang upacara dan sisi belakang ruang pelantikan.

Lulus pada tahun 1985 dari Fakultas Ekonomi - Universitas Ga-
jah Mada (UGM) Yogyakarta, kemudian meraih Master dan Doktor di
bidang ekonomi dari University of Illinois, Amerika Serikat. Ini adalah
kisah capaian impian dari penggalan-penggalan perjalanan hidup
seorang Sri Adiningsih.

Begitu pula ketika Sri Adiningsih memilih menjadi dosen dan
peneliti, profesi yang kemudian menjadikannya seorang pengamat
ekonomi terkemuka di Indonesia. Juga merupakan capaian impian
Guru Besar UGM ini.

Pandangan dan pemikirannya tentang ekonomi Indonesia
banyak menghiasi ruang-ruang publik. Terutama di media cetak dan
televisi, di awal-awal Reformasi 1998. Begitu pula di ruang-ruang
lembaga eksekutif dan legislatif. Pandangan dan pemikiran Sri Adi-
ningsih menjadi masukan, yang kemudian mewarnai perubahan arah
kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah saat itu.

Sri Adiningsih memang menjadi salah satu ekonom yang
banyak  membantu  pemerintah  ketika  Indonesia mengalami krisis
keuangan (moneter) yang berubah menjadi krisis ekonomi pada tahun
1998.Ini, setelah terjadi krisis keuangan yang melanda Negara-negara

SRIADININGSIH
Ketua Merangkap Anggota

Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019
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di Asia Timur, yang dipicu jatuhnya mata uang Baht Thailand ter-
hadap US Dollar pada Juli 1997.

Seperti efek bola salju, krisis keuangan di Indonesia saat itu
sangat cepat berkembang menjadi krisis ekonomi, yang berlanjut ke
krisis sosial yang ditandai dengan kerusuhan 1998, dan akhirnya men-
jadi krisis politik, yang diawali gelombang aksi mahasiswa yang menun-
tut Presiden Soeharto turun. Puncak krisis politik terjadi pada 21 Mei
1998, ketika Soeharto  mengumumkan  mundur  sebagai  Presiden,
setelah 30 tahun lebih berkuasa. Penggantinya B.J. Habibie yang
kala itu menjabat Wakil Presiden, kemudian langsung disumpah
menjadi Presiden RI ke-3.

Pada krisis keuangan 1998, Sri Adiningsih dipercaya sebagai
salah seorang anggota tim ahli penyiapan materi GBHN 1998 di Wan-
hankamnas.

Ketika itu, rupiah yang sebelumnya menyentuh angka Rp
17.000,- per US Dollar, akhirnya bisa berada di level Rp 7.000,-/US
Dollar pada awal pemerintahan BJ Habibie. Krisis moneter relatif
kembali stabil, meskipun menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi
pemerintahan setelah BJ Habibie yang hanya seumur jagung. Na-
mun, tidak  demikian dengan politik.

Tahun 1999, Sri Adiningsih diangkat menjadi anggota Om-
budsman BPPN, dengan tugas utama; menyehatkan perbankan yang
ambruk pada krisis moneter 1998, menyelesaikan aset bermasalah
yang  kala itu mencapai Rp 640 triliun, dan mengupayakan pengem-
balian uang negara yang tersalur ke sektor perbankan.

Masih banyak lagi peran aktif Sri Adiningsih dalam memban-
tu pemerintah di bidang ekonomi. Seperti menjadi Tim  Ahli Panitia Ad
Hoc I (satu) MPR pada tahun 2001.

Kalau saja kakek masih
hidup, tentu akan bangga melihat
pencapaian setiap penggalan ke-
hidupan cucunya. Karena sang
kakeklah yang menginspirasi Sri
Adiningsih, agar sekolah seting-
gi-tingginya di bidang ekonomi
dan memajukan perekonomian
Indonesia.

“Mimpi beliau adalah
ekonomi Indonesia itu harus
maju. Indonesia harus kaya.
Rakyatnya harus makmur dan
sejahtera. Itu obsesi beliau. Ma-
kanya, dulu hampir semua anak-
nya, termasuk ayah saya, dima-
sukkan ke SMEP dan SMEA,”
ungkap Sri Adiningsih tentang
Eyangnya.

“Dan ketika ayah saya
meninggal saat saya masih beru-
sia sepuluh  tahun,  Eyang sa-
yalah yang banyak menginspira-D
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Pertemuan Ketua Wantimpres dengan masyarakat Indonesia di KJRI Hongkong (24/4/2016)
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si saya untuk sekolah ekonomi. Sehingga
saya pun akhirnya masuk Fakultas
Ekonomi UGM,” kata Sri Adiningsih.
Padahal,  ketika  di  SMA-1  Surakarta,  SMA
favorit bagi kalangan remaja Solo, Sri Adi-
ningsih mengambil Jurusan Fisika/IPA. Ju-
rusan bergengsi yang menjadi pintu ma-
suk ke Institut Teknologi Bandung, kampus
impian setiap siswa SMA  jurusan IPA di
Indonesia kala itu.

Karena dia memang pernah punya
cita-cita untuk menjadi  seorang insinyur
atau dokter. Bahkan sempat diterima di
Fakultas Kedokteran UNS. Namun, tidak
diambilnya. Dia lebih suka memilih Juru-
san Ekonomi Pembangunan di Fakul-
tas Ekonomi  UGM  Yogyakarta,  sesuai
dengan  keinginan kakeknya.

Sebagai SMA favorit di Solo, uku-
ran keberhasilan sekolahnya adalah sebe-
rapa banyak lulusannya yang diterima ma-
suk  ITB. “Kalau UGM, UI tidak jadi pato-
kan. Tiap tahun dilihat yang masuk ITB berapa. Kalau naik, berarti
membaik. Kalau turun, memburuk,” cerita Sri Adiningsih sambil ter-
tawa lepas.

“Jadi, kalau masuk UGM seperti saya ini, tidak dihitung.
Pokoknya di luar ITB nggak dianggap prestasi yang sukses. Tetapi
nggak apa-apa. Saya  sendiri tidak pernah ingin masuk  teknik atau-
pun kedokteran. Meskipun saya diterima di kedokteran UNS, tetapi
saya nggak ambil. Karena pengaruh si Mbah saya, di ekonomi. Jadi,
ya sudah saya belajar ekonomi ke UGM,” cerita Sri Adiningsih.

Eyangnya,  seorang veteran perang kemerdekaan Republik
Indonesia,  memang sering mengajak Sri Adiningsih ngobrol. Teruta-
ma tentang perjuangannya sebelum dan sesudah kemerdekaan
Republik Indonesia. Begitu besar rasa cinta terhadap negaranya,
sehingga ketika merdeka, Eyangnya tidak  mau membebani negara.

Dia lebih memilih membuka warung makan untuk menghidupi    ke-
luarganya dan menyekolahkan anak-anaknya.

“Negara nggak punya duit. Kasihan kalau harus menggaji
banyak orang. Sudahlah, kita nggak usah membebani negara,”. Kata-
kata  sang Eyang ini terus  melekat dalam ingatan Sri Adiningsih
hingga kini.

Ibu dan Toko Kelontongnya
Sejarah orang-orang sukses kebanyakan bermula dari kon-

disi ekonomi keluarga yang jauh dari kemapanan. Begitu pula Sri
Adiningsih yang dilahirkan di kota Solo pada hari Minggu, 11 Desem-
ber 1960. Dia tumbuh menjadi wanita struggle yang ditempa oleh
keadaan. Ayahnya, Daswadi, meninggal dunia  ketika Sri masih sepu-
luh tahun. Masih kelas tiga sekolah dasar. Sehingga ibunya harus
berjuang membesarkan Sri Adiningsih dan ke-empat adiknya.
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Ketua Wantimpres menerima Audiensi Gapoktan Mitra Arjuna, BPN, KSP, dan Ombudsman
di Ruang Kantor Wantimpres (2/3/2016)
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Ibunya membiayai mereka dengan membuka kios kecil yang
menjual kebutuhan pokok di jalan Mongonsidi Solo. Boleh jadi, kare-
na saat itu belum ada mini market waralaba yang kini menggurita di
setiap sudut kota di Solo, sehingga kios kecil sang Ibu berkembang
pesat menjadi toko kelontong yang laris manis, dengan dua karyawan.

Solo, tempat dimana Sri Adiningsih melewati masa kecilnya
hingga SMA, memang kota yang unik. Terbangun dari beberapa ba-
ngunan keraton yang dulunya  menjadi  pusat  kegiatan dan peme-
rintahan, pusat-pusat pertokoan, kantong-kantong pasar, pusat per-
belanjaan, hotel, pusat-pusat kuliner, serta pemukiman penduduk ko-
tanya yang terdiri daricluster-cluster perkampungan padat di tengahkota.
Dengan budaya Jawa nya yang sangat kental, mulai dari bahasa,
sifat gotong-royong, rasa memiliki, hingga kebiasaan hidup berteta-

ngga yang mengutamakan kekeluargaan dan harmoni. Sehingga Solo
menjadi kota yang  homogen.  Berbeda  dengan kota-kota lainnya
yang heterogen sebagai ciri sebuah kota besar.

Sebagai anak pertama yang dibesarkan dalam budaya Jawa
yang kental, Sri Adiningsih harus membantu ibunya berjualan di toko
kelontong dan membimbing adik-adiknya. Pulang sekolah, setelah
ganti pakaian seragam dan makan, dia harus membantu ibunya di
toko kelontong.

Sore hari, dia biasanya mencari adik-adiknya yang bermain
dengan teman-teman sekampung. Karena, harus harus mandi, dan
mengajari mereka pelajaran, mengerjakan PR, menyiapkan buku pe-
lajaran, hingga makan malam bersama adik-adiknya sebelum mere-
ka tidur.

“Sebagai anak pertama, saya harus membantu Ibu yang se-
tiap hari bekerja keras untuk  kami. Ibu saya adalah wanita hebat,
yang mendidik dan berjuang untuk menafkahi kami. Yang telah men-
gantarkan kami anak-anaknya menjadi sarjana semuanya di perguru-
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Sri Adiningsih beserta keluarga
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an tinggi negeri,” cerita Sri Adiningsih tentang  kehebatan almarhu-
mah ibunya.Tak hanya mereka. Ibunya bahkan terbiasa mengurusi ba-
nyak orang. Dari keponakan, saudara, tetangga, sampai orang-
orang di lingkungannya. ”Harusnya waktu saya SMP, kami sudah bisa
punya macam-macam. Tapi tidak punya apa-apa. Karena ibu me-
ngurusi banyak orang,” cerita Sri Adiningsih.

Sri Adiningsih mengakui, berbagai capaian dalam hidupnya, serta
ketiga adik perempuannya, dan adik laki-lakinya yang kini telah tiada,
adalah hasil kerja keras dan didikan sang Ibu yang luar biasa cintan-
ya terhadap anak-anaknya. Mereka dididik untuk terbiasa bekerja
keras, jujur,  menghargai  orangtua,  mau berbagi dan mengurusi
orang banyak.

“Semua sifat itu yang akhirnya membentuk saya dan adik-
adik saya. Kami sudah terbiasa bekerja keras, nguwongke wong
(menghargai orang), selalu berbagi, dan tentu saja kejujuran menja-
di nomor satu,” kata Sri Adiningsih.

Memori Dua Kota Spesial
Solo dan Yogyakarta, meru-

pakan dua kota yang memiliki arti
spesial dalam kehidupan Sri  Adining-
sih. Banyak memori indah yang
terekam di sana. Kalau ditulis di dia-
ry, rasanya tidak cukup sepuluh buku
untuk memuat semua kenangan itu.

Di Solo, ada sejuta kenangan
indah masa kecil yang terekam Sri
Adiningsih. Begitu pula ketika tumbuh
menjadi remaja yang selalu mencari
perhatian orang, bersama teman-te-
man SMP 1 Solo, hingga berpesta
dan dolanan menikmati kuliner ber-
sama sahabat-sahabat SMA-1 Solo.
Sri Adiningsih masih ingat, ketika SD,
dia suka bermain kasti. “Saking su-
kanya main kasti, muka dan badan
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Ketua Wantimpres melakukan peninjauan ke ruang kelas di Balai Latihan Kerja Industri
Provinsi Papua (6/4/2017)

Ketua Wantimpres meninjau Pelabuhan Kuala Tanjung saat kunjungan
kerja ke Provinsi Sumatra Utara (22/6/2016)
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saya sampai hitam karena sering terpapar  matahari,” cerita Sri Adin-
ingsih.

Kalau diingat-ingat lagi, Sri Adiningsih sebenarnya sudah
menyukai bidang ekonomi sejak SD, dengan aktif di koperasi sekolah.

Di sekolahnya, Sri Adiningsih juga selalu dipercaya menjadi
komandan upacara penaikan bendera. Dia sendiri tidak tahu men-
gapa dirinya yang ditunjuk. Padahal, masih banyak rekan pria yang
bisa.

Ketika beranjak remaja dan duduk di SMP-1 Solo, ketertarikan
dan aktivitas Sri Adiningsih beda lagi. Dia menyukai kegiatan Pramu-
ka. Karena banyak sekali jenis kegiatannya di sana. Belajar baris-ber-
baris, tali-temali, mencari jejak, berkirim berita dengan bendera sema-
phore, membuka rahasia sandi, mengambil berbagai keahlian dalam
kepramukaan, hingga acara camping.

Di SMP,  Sri Adiningsih  juga  belajar fotografi. Dia  sangat
menyukai dan menikmatinya. Terutama saat proses pencetakan foto
di kamar gelap. “Waktu proses munculnya gambar di  kertas foto
saat dicelupkan di cairan khusus, wah, rasanya senang banget. Gu-

runya saja saya masih ingat sampai  sekarang.  Namanya Pak  Kir-
man,”  kenang  Sri  Adiningsih tertawa lepas.

Ketika masuk di SMA 1 Solo, Sri Adingsih mulai kenal dolan-
an, pesta, dan mulai suka kuliner dengan “berburu” ke berbagai sudut
kota di Solo bersama sahabatnya. Sedangkan kegiatan ekstra kurik-
luer yang diikutinya di sekolah adalah grup nyanyi serta aktif di OSIS.

“Kalau waktu SMA saya termasuk yang lumayan badung. Ka-
lau pesta, terutama waktu mau tujuh belasan, saya suka  banget.
Karena biasanya seru. Apalagi kalau pertandingan antar kelas. Pasti
heboh,” kenangnya.

Meskipun masa SMA adalah masa paling indah, terutama saat
bermain bersama teman, jajan bareng, nonton bareng, pesta bareng,
namun karena SMA 1 Solo adalah SMA favorit, sehingga suasana
persaingan untuk meraih prestasi sangat kental diantara sesama
temannya.

Ketua Wantimpres meninjau terminal penumpang PT. Pelindo IV
(Persero) di Provinsi Papua (7/4/2016)

Ketua Wantimpres, Ibu Sri Adiningsih bertukar cinderamata dengan
Vice Chairman National Economic Advisory Council (NEAC) saat

Kunjungan Kerja ke Seoul, Republik Korea (28/4/2016)
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“Jadi, gimana
ya.Mainnya oke, tapi bela-
jarnya kenceng. Di SMA 1 kita
memang menikmati benar
sebagai siswa sekolah favor-
it. Tetapi tekanannya juga
luar biasa. Apalagi biasanya
di-encourage, ITB, ITB,
ITB....... Sehingga semua
anak itu kursus, bagaimana
supaya bisa masuk ITB.
Pada jaman  saya, obsesin-
ya di SMA 1 itu begitu,”  un-
gkap Sri Adiningsih.

Namun, ketika ikut
tes Perintis, sebuah sistem
seleksi penerimaan masuk
perguruan  tinggi  negeri  kala
itu,  Sri Adiningsih memilih
Fakultas Ekonomi UGM
Yogyakarta sebagai pilihan
pertama, pilihan kedua dan ketiga. Dan Sri Adiningsih bersyukur, dia
diterima di UGM yang  dikenal dengan Kampus Biru itu, kampus yang
kemudian menjadi judul sebuah film Indonesia.

Di Yogyakarta, kota yang heterogen, yang menjadi melt-
ing pot mahasiswa dari seluruh Indonesia, dengan berbagai latar bela-
kang suku, agama dan budayanya, Sri Adi-ningsih justru sangat meni-
kmatinya.

Di sana, lebih banyak  kenangan  indah  yang  dialaminya.
Mulai dari aktif di Kampus Biru UGM sebagai anggota drumband,
menjadi Sekretaris Umum di Senat Mahasiswa, hingga pengalaman
mencari uang sendiri sebagai asisten dosen untuk  penelitian  atau-
pun  mengajar di kampus-kampus swasta di Yogyakarta.

Dan tentu saja, indahnya persahabatan dengan para maha-
siswa yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Sahabat de-
ngan berbagai latar belakang suku, agama, budaya dan kebiasaan-

kebiasaan unik lainnya. Ini,  menjadi  pengalaman  yang   luar  biasa
bagi  seorang Sri  Adiningsih. Pengalaman yang tidak ditemuinya di
Solo, kota kelahirannya yang homogen.

“Di Yogya itu sangat melting, menyatu  dengan  teman  dari
berbagai  daerah  di Indonesia. Kita banyak belajar tentang budaya
suku lain, belajar tentang makanan khasnya. Dulu saya nggak ngerti,
empek-pemek iku opoo…oo, ternyata itu makanan Palembang. Ke-
tika ada teman dari Palembang yang membawa empek-empek,
wah seneng banget. Ternyata enak sekali, terutama bumbunya,”
kenang Sri.

Yogyakarta bagi Sri Adiningsih adalah Indonesia mini. Rasa
ke-Indonesiaan-nya benar-benar terbangun ketika dia kuliah di kota
yang hanya berjarak satu jam perjalanan kereta api dari Solo itu.
Karena di Yogyakarta, hampir setiap pemerintah daerah (Pemda)
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Sri Adiningsih beserta keluarga
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memiliki asrama mahasiswa sendiri untuk para mahasiswanya. Se-
perti Asrama Latimojong untuk mahasiswa dari Sulawesi Selatan.

“Teman kita di Yogyakarta itu berasal dari berbagai back-
ground suku, agama dan budaya. Aktivitas mahasiswanya juga ba-
nyak sekali. Sehingga membuat kehidupan mahasiswa di  Yog-
yakarta itu  menyenangkan sekali. Apalagi orang dari luar daerah.
Karena bertemu dengan teman dari berbagai suku, sehingga rasa
ke-Indonesiaan-nya tinggi sekali. Meski dia orang Batak, dia pintar
ngomong Jawa juga,” kata Sri Adiningsih tertawa riang mengenang
masa-masa indah di Yogyakarta.

Mahasiswi Super Sibuk & Mandiri
Diantara mahasiswa atau mahasiswi angkatan ‘80 di UGM,

boleh jadi Sri Adiningsi yang mempunyai kesibukannya di atas rata-
rata. Karena selain mengikuti kuliah, Sri Adiningsih mempunyai se-
gudang kegiatan, yang membuat dirinya menjadi mahasiswi super
sibuk. Dia harus pandai-pandai mengatur waktunya, agar tidak ben-
trok.

Tiap minggu, dia harus mengikuti kursus Bahasa Inggris, kur-
sus komputer seperti Foltran, Cobol, dan lainnya. Di kegiatan ekstra
kurikuler, Sri Adiningsih masih menyempatkan diri mengikuti kegia-
tan drumband kampus.

Sementara di jurusan, Sri Adiningsih sibuk sebagai Ketua 2
Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan. Di Fakultas Ekonomi,
dia juga aktif di Senat Mahasiswa, dengan kedudukan lumayan pres-
tisius, sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FE.

Di luar kampus, Sri Adiningsih aktif di GMNI, organisasi ma-
hasiswa luar kampus yang berasaskan Marhaenisme ajaran Bung
Karno. GMNI dibentuk pada 22 Maret 1954, sebagai hasil gabungan
dari tiga organisasi mahasiwa ketika itu. Yakni Gerakan Mahasiswa
Marhenis (Yogyakarta), Gerakan Mahasiswa Merdeka (Surabaya), dan
Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (Jakarta).

“Ketika mahasiswa, saya memang aktivis. Aktif di berbagai
kegiatan mahasiswa, di dalam maupun di luar kampus,” ungkap Sri
Adiningsih.

Memasuki semester lima atau tingkat tiga,  Sri  mulai menja-
di asisten dosen. Dia mulai mengajar dan melaku-
kan penelitian. ”Ya, mulai belajar cari duit juga. Kan
Ibu saya sendirian. Jadi, sebagai anak pertama,
saya ingin membantu beliau. Makanya waktu kuli-
ah, saya ngajar di kampus-kampus swasta di Yo-
gyakarta, menjadi asisten dosen dan asisten
penelitian,” cerita Sri Aniningsih.“

Jadi,  waktu  kuliah  saya sibuk sekali.
Pokoknyanggak kalahdeh dengan professional.Dan
saat itu saya sudah mandiri. Sudah bisa hidup
sendiri. Karena penghasilan dari asisten kan cuk-
up buat hidup saya di Jogjakarta. Apalagi bayar
kuliah waktu itu juga murah, cuma Rp 15.000,-
per semester,” ungkap Sri Adiningsih.

Saking  sibuknya,  sehingga ketika paca-
ran dengan kakak kelasnya, Kunta Setiaji, yang
kemudian menjadi suaminya,  janjiannya bukan
makan di luar atau nonton bareng. Tetapi lebih ba-
nyak janjian ketemu di perpustakaan kampus.
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“Karena saya aktivis, banyak kegiatan kemahasiswaan,
sibuk ngajar sebagai asisten dosen dan asisten penelitian. Sement-
ara dia sibuk dengan kuliah dokter-nya. Sehingga nggak ada masalah
diantara kami. Kalau mau ketemu, ya diajak ke perpustakaan,”
ungkap Sri Adiningsih tertawa mengenang keunikan pacaran mere-
ka saat kuliah.

Tahun 1985, Sri Adiningsih lulus dari Fakultas UGM , dan lang-
sung  diterima  menjadi dosen tetap di almamaternya, FE UGM. Pi-
lihan menjadi dosen, kata Sri Adiningsih,  karena ingin belajar sam-
pai S-3. Sehingga pada saat itu yang ada di benaknya adalah menjadi
dosen. Dan sebagai  dosen,  dia  akan  belajar  lebih  banyak tentang
ekonomi Indonesia.

“Selain itu, tentu saja karena obsesi kakek saya, yang ingin
Indonesia maju sejahtera adil makmur, yang ditanamkan ke saya. Ini
yang membuat saya ingin belajar sampai tinggi, dan mengejahwan-

tahkannya ke dalam kehidupan profesi  saya  untuk  ikut  memba-
ngun  Indonesia,” ujar Sri Adiningsih mantap.

Tak lama setelah pacarnya, Kunta Setiaji, menyelesaikan kuli-
ahnya di FK UGM, Sri Adiningsih pun menikah. Namun, pasangan muda
ini tidak lama menikmati bulan madu dan masa-masa indah awal
pernikahan mereka. Karena suaminya harus kerja praktik menjadi
dokter Puskesmas di Minahasa, Sulawesi Utara. Kini, sang suami
adalah dokter spesialis bedah tumor.

Sementara Sri Adiningsih tetap di Yogyakarta menjadi dosen
di  almamternya.  Namun, tidak  lama. Karena Sri Adiningsih menda-
pat beasiswa untuk melanjutkan kuliah Magisternya (S-2) di Univer-
sity of Illinois Amerika Serikat. Di sana, Sri Adiningsih tidak sendirian.
Karena tak lama kemudian dia ketemu Sri Mulyani dari UI Jakarta
yang juga mengambil S-2 di universitas yang sama.

“Pada saat itu banyak teman-teman dari Indonesia. Selain Bu
Sri Mulyani, juga ada Pak Rhenald Kasali, Muhamad Ikhsan,  dan
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Sri Adiningsih-Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dan Jan Darmadi-Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, melakukan panen padi di Area pengembangan
pertanian terpadu, kelompok tani Sari Bumi, Padukuhan Plalangan, Desa Pandowoharjo (23/03/2016)
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Sri Adiningsih
Jabatan : Ketua Dewan

Pertimbangan
Presiden,
merangkap Anggota

Lahir : Surakarta, 11
Desember 1960

Pendidikan
1. S-1 Universitas Gajah Mada

(1985)
2. S-2 University of Ilinois, USA

(1989)
3. S-3 University of Ilinois, USA

(1996)

Jabatan/Pekerjaan
1. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (2015 - Sekarang)
2. Dosen Fakultas Ekonomi & BisnisUGM (1986 – Sekarang)
3. Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2013-2015)
4. Direktur Penelitian Ekonomi & Bisnis, Fakultas Ekonomi & Binis

UGM (2013-2015)
5. Kepala Macro Economic Dashboard, Fakultas Eknomi & Bisnis

UGM (2012-2015)
6. Kepala Pusat Studi Asia Pasifik UGM (2003-2009)
7. Sekretaris Komisi Konstitusi (2003-2004)
8. Komisaris Independen Bank Danamon (2002-2005)

Riwayat Organisasi
1. Ketua Focus Group Industri, Investasi dan Perdagangan ISEI-

Ikatan Sarjana Eknomi Indonesia (2012 – Sekarang)
2. Anggota Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI (2011 - Sekarang)
3. Kepala Divisi Ekonomi CINAS-Center for International Policies

Studies (2006 – Sekarang).

Tanda Jasa
1. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun (Dari Presdien RI, Tahun

2011)
2. Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun (Dari Presiden RI, Tahun

2004)

banyak lagi orang Indonesia di sana. Sehingga saya tidak merasa
sendirian,” ujarnya.

Pada tahun 1989, setelah berhasil meraih gelar Master of
Science (MSc) di University of Illinois Amerika Serikat, Sri Adining-
sih kembali ke Indonesia mengajar di UGM Jogjakarta. Beberapa
saat setelah melahirkan Stri  Nariswari Setiaji, putri semata wayang-
nya pada tahun 1990, Sri Adiningsih kembali lagi ke Amerika untuk
melanjutkan kuliah S-3-nya di universitas yang sama.

Sementara Sri Mulyani terus melanjutkan kuliah sampai jen-
jang S3.Sehingga meskipun Sri Adiningsih lebih dulu menyelesaikan
S2-nya, namun pada jenjang S-3, koleganya Sri Mulyani yang lebih
dulu selesai. ”Ketika saya ke Amerika ambil S3,  Bu Sri Mulyani sudah
menyelesaikan S3-nya,” ungkap Sri Adiningsih.

Sri Mulyani memperoleh gelar Master dan Doktor di bidang
ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992.
Sementara Sri Adiningsih meraih gelar Doktor di universitas yang
sama pada pertengahan Oktober 1996. Dia kembali ke Jogjakarta
menjadi dosen di Pascasarjana UGM dan menjadi Kepala Pusat Studi
Ekonomi Asia Pasifik UGM.

Sejak itu, nama Sri Adiningsih banyak menghiasi media ce-
tak dan televisi di tanah air sebagai pengamat ekonomi yang pemiki-
ran dan gagasannya menjadi rujukan para pengambil kebijakan di
pemerintahan.

Pada Pemilihan Presiden 2014, Sri Adiningsih merupakan Tim
Penyusun Visi-Misi Calon Presiden Joko Widodo yang membidani
ekonomi melalui Megawati Institute. Joko Widodo bukan orang baru
bagi  Sri  Adiningsih. Mereka adalah teman satu angkatan di al-
mamaternya, SMP  Negeri 1 Surakarta.

Ketika  Jokowi  dan  Jusuf  Kalla  terpilih sebagai Presiden
dan Wakil Presiden pada  Pilpres 2014, Sri Adiningsih pun dipercaya
Presiden Joko Widodo menjadi Ketua merangkap Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden periode 2015-2019.

Sebagai Ketua merangkap Anggota Wantimpres, Sri Adiningsih
setiap hari masuk kantor. Kecuali ada kunjung-an kerja ke daerah atau
ke luar negeri. Jika memungkinkan, di akhir minggu, Sri Adiningsih
pulang ke rumahnya di Jogjakarta,  kota yang menjadi kenangan terindah
dalam hidupnya. Kota yang selalu membuat kangen setiap maha-
siswa yang pernah menuntut ilmu dan meninggalkan sejuta kenan-
gan indah di sana. Satu rasa yang sama, seperti refrain lagu Jog-
jakarta nya Kla Project yang dilantunkan Katon Bagaskara… terh-
anyut aku akan nostalgi/saat kita sering luangkan waktu/nikmati ber-
sama/suasana Jogja.
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Dok.DI Wantimpres Sri Adiningsih pada Kunjungan Kerja di Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Papua (April 2016)
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Dok.DI Wantimpres

Sri Adiningsih dan Sidarto Danusubroto dalam Kunjungan Kerja di Paris, Perancis (15/06/2015)
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Dari Ajudan Presiden Hingga
Penasihat Presiden

Rasanya tidak ada hidup yang begitu berwarna seperti
perjalanan hidup Mayjen Pol. (Purn.) Drs. H. Sidarto

Danusubroto, S.H. Keluar dari Fakultan Ekonomi Universitas
Indonesia (UI) karena memilih PTIK, mengenyam pendidikan

perwira di Amerika Serikat, memegang berbagai jabatan
strategis bintang dua dan tiga di lingkungan Polri, tetapi dengan
pangkat Kolonel yang lama karena dianggap Soekarnois. Jadi
pengusaha setelah pensiun, lalu Anggota DPR RI tiga periode

dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).Bulan Juli
2013 menjadi Ketua MPR RI, menggantikan almarhum Taufik

Kiemas.Namun, pengalaman paling tak terlupakan bagi Sidarto
adalah ketika menjadi ajudan Presiden Soekarno terakhir.Dia
menjadi saksi sejarah peralihan kekuasaan dari Soekarno ke

Soeharto.Tahun 2015, Sidarto diangkat sebagai Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden. Seperti apakah perjalanan Sidarto

Danusubroto dari Ajudan Presiden sampai Penasihat Presiden
di usia 80 tahun?

Tanggal 6 Februari 1967 merupakan hari penuh arti bagi per-
jalanan hidup seorang  Sidarto Danusubroto. Karena merupakan hari
pengangkatannya sebagai ajudan Presiden Republik Indonesia Per-
tama,  Ir. Soekarno. Sidarto menggantikan Komisaris Besar Polisi
Sumirat yang ditahan pada tanggal dia diangkat. Ketika itu, pangkat-
nya Ajun Komisaris Besar Polisi. Usianya masih 31 tahun.

SIDARTO DANUSUBROTO
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019
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Tentu saja
ada rasa bangga,
karena bisa men-
jadi a j u d a n
Presiden RI Per-
tama, Soekarno,
tokoh yang selalu
dielu-elukan tidak
hanya oleh rakyat-
nya, tetapi juga
oleh dunia. Sidar-
to  masih  ingat,
hari itu  dia  diba-
wa  ke  Istana
Presiden di Mer-
deka Utara untuk
m e n g h a d a p
Pres iden  me-
lapor  sebagai
ajudan baru Pres-
iden Soekarno.

Tidak lama
kemudian, Bung
Karno tiba di
Istana Presiden
Jakarta dengan
helikotper yang
d i t e r b a n g k a n

Kolonel (Penerbang) Kardjono dari Istana Bogor. Saat melihat Pre-
siden Soekarno turun dari helikotper dan berjalan menuju Istana Pre-
siden, Sidarto merasakan kewibawaan yang luar biasa dari seo-
rang Bung Karno.

“Sosok dan wibawanya membuat saya merasa kecil,” kata
Sidarto seperti diungkapkan dalam bukunya “Memoar Sidarto Da-
nusubroto, Ajudan Bung Karno, Sisi Sejarah Yang Hilang, Masa Tran-
sisi Di Seputar Supersemar” yang diterbitkan Penerbit Ombak pada
tahun 2013.

Ketika melapor ke Bung Karno  bersama Sekretaris Presiden,
Djamin, Bung Karno memandanginya sebentar, lalu bertanya, apa-
kah Sidarto keponakan Bendut Soemarsono, Kapolda Jawa Timur
yang kemudian ditahan. Soemarsono memang paman dari Sri Arti-
wi, istri Sidarto Danusubroto. Sedangkan istri dari Soemarsono masih
satu eyang buyut dengan Bung Karno.

Sejak saat itulah, Sidarto Danusubroto pun menjadi ajudan
resmi Presiden Soekarno selama satu tahun satu bulan sebelas hari,
yakni dari 6 Februari 1967 sampai 17 Maret 1968. Tentu saja ini meru-
pakan waktu yang singkat.

Bahkan, kalau dihitung dari menjadi ajudan Bung Karno se-
bagai “Presiden aktif” di Istana Merdeka, Sidarto sebenarnya hanya
menjalani selama dua minggu pertama. Karena setelah tanggal 20
Februari 1967, kekua-
saan Presiden Soekar-
no beralih ke Jendral
Soeharto. Meskipun
pada waktu itu Presiden
Soekarno diperboleh-
kan tetap berada di
Istana Merdeka sampai
bulan Mei 1967, namun
Soekarno ibarat pre-
siden non-aktif.

Menjadi ajudan
Bung Karno sebagai
Presiden aktif selama
dua minggu tentu saja
waktu yang sangat
singkat.  Namun, ter-
nyata itu merupakan
waktu yang sangat kru-
sial dalam sejarah poli-
tik Indonesia, yakni mo-
men peralihan kekua-
saan dari  Presiden
Soekarno ke Pejabat

Menerima anugerah Bintang
Mahaputra Adipradana (10/08/2014)
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Penganugrahan gelar “KULE” pada

Dialog Nasional Membangun Indonesia
dari Pinggiran di Malinau,

Kalimantan Utara (17/11/2015)
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Coutersy Call Presiden Palestina Mahmoud Abbas, 20 Mei 2014 di Ramallah

Presiden Soeharto. Dan Sidarto menjadi saksi sejarah detik-detik
pengalihan kekuasaan tersebut.

Tanggal  20 Februari  1967,   Presiden  Soekarno  menyerah-
kan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto sebagai pengem-
ban TAP IX/MPRS/1966. Sidarto  ikut  menyaksikan momen terse-
but. Karena memang sedang giliran bertugas (on duty) sebagai
ajudan Presiden Soekarno pada saat  penyerahan kekuasaan, yang
juga disaksikan oleh Panglima  ke-empat  Angkatan. Selain Sidarto,

ajudan Presiden lain-
nya ketika itu adalah
Tjokropranolo, man-
tan Gubernur DKI
Jakarta.

Sidarto masih
ingat, selama tiga bu-
lan mendampingi
Bung Karno di Istana
Merdeka, hanya ada
dua acara resmi yang
dia alami. Yakni pe-
nerimaan Duta Besar
negara asing dan
pengangkatan Dubes
RI yang akan be-
rangkat ke luar negeri.
Selebihnya selama
satu tahun Sidarto
menjadi ajudan Pre-
siden Soekarno di
Wisma Yaso, ketika
Presiden Soekarno
menjalani hidupnya
sebagai tahanan ru-
mah hingga akhir
hayatnya.

Cari Uang Buat Bung Karno
Selama menjadi ajudan Presiden, ada pengalaman yang tak

terlupakan, ketika Presiden Soekarno memanggilnya. Saat itu, Bung
Karno sudah menjadi tahanan rumah di Wisma Yaso, sekarang Mu-
seum Satria Mandala. Sidarto diminta Bung Karno untuk mencari
uang buatnya.

Rupanya selama peralihan kekuasaan yang panjang itu, tidak
ada kejelasan pembayaran gaji seorang Presiden dan pensiun Pre-
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siden. Sehingga Bung Karno tidak punya pegangan uang untuk mem-
biayai hidupnya sehari-hari.

“Padahal, selama di Istana, keuangan Presiden Soekarno
semuanya diatur Setneg. Begitu ke Wisma Yaso, pakaian apa adanya.
Hubungan Setneg terputus,” ungkap Sidarto dalam wawancara
khusus di acara Kick Andy 25 Maret 2016 dengan topik  “Biar Tua
Tetap Eksis” yang menampilkan tamu utamanya  Sidarto Danusu-
broto, dari mantan ajudan Soekarno hingga menjadi Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden.

Sidarto masih ingat,
ketika itu Bung Karno katakan,
“To, kamu bisa carikan uang
buat saya nggak, buat pegang-
an saya sehari-hari”. Sidarto
pun menyatakan kesanggu-
pannya.

Akhirnya Sidarto
mendekati sahabat-sahabat
Bung Karno yang masih da-
tang pada tiga bulan pertama
Sidarto bertugas di Istana
(sampai Mei 1967). Namun,  ke-
tika itu Sidarto mengakui banyak
diantara mereka yang meng-
hindar. Sidarto memaklumi
psikologis teman-teman Bung
Karno dalam situasi politik ke-
tika itu,  jika ketahuan mem-
bantu Bung Karno.

Karena tidak menda-
patkan sesuai harapan Bung
Karno, akhirnya Sidarto me-
lapor ke Bung Karno. “Pak,
Maaf saya tidak berhasil
mendapatkan uang yang Ba-
pak minta dari teman-teman
Bapak,”  kata Sidarto.

Bung Karno memaklu-
minya. Lalu, meminta Sidarto

untuk mendatangi seseorang. ”Coba kamu datangi Tukimin,” kata
Bung Karno.

Waktu itu Sidarto belum tahu siapa Tukimin. Setelah dia cari
tahu ternyata Tukimin adalah bekas pegawai rumah tangga Istana
dan salah satu orang Kepercayaan Bung Karno di Istana. Sidarto
pun akhirnya menemui Tukimin. Ketika melihat orangnya, Sidarto sedi-
kit ragu. Karena orangnya sangat sederhana. Tidak ada tampang

Demo tunggal di depan White House, Amerika Serikat, 12 November 2006, sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat
Palestina
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orang berduit untuk bisa membantu Bung Kar-
no yang saat itu sedang kepepet tidak me-
megang uang sama sekali.

“Waktu itu, saya katakan kepada Pak
Tukimin bahwa Bapak (Bung Karno) sekarang
di Wisma Yaso. Beliau tidak ada pegang (uang)
apa-apa. Tidak bisa berhubungan dengan Set-
neg. Beliau minta sedikit dana untuk pegang-
an,” kata Sidarto kepada Tukimin.

Mendengar cerita Sidarto, Tukimin ke-
lihatan sangat sedih dengan kondisi Bung Kar-
no. Dia lalu memberikan uang untuk Bung Kar-
no ke Sidarto sebesar 10.000 US Dollar.

Namun, Sidarto bingung bagaimana
caranya untuk menyerahkan uang tersebut ke
Bung Karno. Karena dia sadar, meskipun se-
bagai ajudan Bung Karno, dia akan tetap di-
periksa setiap masuk keluar Wisma Yaso yang
saat itu memang sangat ketat dijaga tentara.

Akhirnya Sidarto menemukan jalan ke-
luarnya. Dia meminta Megawati Soekar-
noputri yang mengantarkan uang tersebut.
Pikirnya sederhana, kalau anaknya Bung Kar-
no pasti tidak diperiksa. Namun untuk berjaga-
jaga dan tidak dicurigai, uang tersebut dima-
sukan dalam kaleng biskuit, ditaruh di bawah
tumpukan biskuit. Sehingga tidak akan keta-
huan kalau diperiksa.

“Akhirnya uang tersebut diselundupkan
lewat Megawati. Karena yang bawa putrinya,
nggak diperiksa,” ungkap Sidarto tentang mo-
men yang tak terlupakan itu.

Diberi Buku Otobiografi Bung Karno
Momen lain yang tak terlupakan, ketika Bung Karno menjadi

tahanan rumah di Wisma Yaso, adalah ketika suatu hari di Bulan
Desember 1967, dia dipanggil Bung Karno dan memberinya sebuah
buku.

Ternyata buku otobiografi Bung Karno yang ditulis oleh Cindy
Adams dengan judul Sukarno : An Autobiography as Told to Cindy
Adams. Sampul depan buku tersebut berwarna merah dengan foto
ilustrasi Bung Karno yang mengenakan jas putih, lengkap dengan peci
hitam yang kemudian menjadi peci kebangsaan, sambil tertawa le-
bar.
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Narasumber pada acara talkshow Mata Najwa dengan tema
Jalan Penyelesaian Tragedi 65, (27/04/2016)
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Ketika memberikan buku tersebut, Bung Karno sempat mem-
berikan wejangan kepada Sidarto. “To, saya sekarang ditahan, saya
ndak bisa ke mana-mana, saya ndak bisa ketemu keluarga. Dan
lama-lama saya akan meninggal. Tapi catat To ya…jiwa, ide, seman-
gat dan ideologi saya tidak akan mati, tidak bisa dibunuh,’’ kata Si-
darto menirukan ucapan Bung Karno saat itu.

Bung Karno, kata Sidarto, mengutip kalimat yang diucapkan-
nya itu dari seorang filusuf Jerman, Freili Grath, yang berbunyi, ’’Man
totet den Geist Nicht.’’

Sidarto mengakui, dia sempat tertegun sejenak mendengar
ucapan Bung Karno tersebut kalimat yang dia ingat dan hafal  betul
hingga kini. Dengan spontan, Sidarto  meminta Bung Karno untuk
sekalian menuliskan ucapannya tersebut di halaman depan Buku
Sukarno: An Autobiography as told to Cindy Adams itu pertama kali
diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh The Bobbs Merrill, buku yang
baru diterimanya. “Waktu beliau bicara begitu, saya bilang, Bpk, tolong
ditulis sekalian di situ,” ungkap Sidarto.

Bung karno pun langsung menuliskan kalimat itu di sampul
depan buku otobiografinya dengan kalimat: “Untuk Sdr. Sidarto…Jiwa
Ide, Semangat, Ideologi tidak bisa dibunuh…Soekarno 10 Desem-

ber 1967”. Setelah dibaca, buku tersebut disimpan dengan baik di
rumahnya.

Sidarto mengakui, tulisan Bung Karno tersebut menjadi mag-
net, menarik simpati para pemilih ketika dia cantumkan di baliho dalam
kampanye pemilu legislatif. Sehingga Sidarto terpilih kembali menja-
di anggota DPR dari PDIP untuk periode ketiga sejak tahun 1999.

Buku Sukarno: An Autobiography as told to Cinry Adams itu
pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh The Bobbs-Merrill
Company, Inc, New York, pada tahun 1965. Buku ini merupakan salah
satu karya terbaik tentang Bung Karno. Setahun setelah terjadi Ge-
rakan 30 September 1965, buku tersebut pertama kali diterjemah-
kan oleh Major Abdul Bar Salim dan diterbitkan oleh Penerbit Gunung
Agung, dengan judul  “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indo-
nesia”, cetakan pertama tahun 1966.

Tahun 2007, buku tersebut di revisi dengan Kata Pengantar
dari Ketua Umum Yayasan Bung Karno, Guruh Sukarno Putra, yang
mengungkapkan adanya alinea tambahan yang diselipkan yang tidak
ada dalam versi aslinya. Alinea tersebut menggambarkan Soekarno
mendiskreditkan peran Bung Hatta dan Sjahrir. Konon permasalah-
an dua alinea tambahan ini  sempat memanaskan hubungan keluar-
ga Bung Karno dan Bung Hatta.

Foto bersama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Megawati saat syukuran Hari Ulang Tahun Sidarto
sekaligus peluncuran buku ‘jalan terjal Perubahan’
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Menjadi Ketua MPR.
Pada awal Juli 2013, nama Sidarto Danusubroto menjadi topik

pembicaraan jagad politik tanah air. Karena namanya disebut-sebut
sebagai tokoh yang pantas menjadi Ketua MPR, menggantikan Taufik
Kiemas yang meninggal dunia pada 8 Juni 2013 di Singapore Gene-
ral Hospital, Singapura, akibat gagal jantung.

Selain Sidarto yang ketika itu menjadi Anggota Komisi I DPR-
RI, ada beberapa nama dari PDI-P yang juga disebut-sebut menjadi
calon Ketua MPR menggantikan Taufik Kiemas.  Diantaranya  Wakil
Ketua DPR Pramono Anung, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Ma-
harani,  serta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo.
Beberapa pimpinan MPR menilai Sidarto merupakan sosok yang
paling pas. Selain sebagai politisi paling senior di PDIP, Sidarto me-
miliki pengalaman yang sudah teruji, baik di parlemen maupun keti-
ka menjadi perwira tinggi di lingkungan POLRI.

Ketika Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y. Thohari
mengungkapkan bahwa seluruh fraksi di MPR memberikan sam-
butan positif  jika Sidarto yang ditunjuk menggantikan Taufik Kiemas,
ketika itu seluruh media nasional memprediksi Sidarto-lah yang  akan
menggantikan Taufik Kiemas.

Benar, PDI-P akhirnya menunjuk Sidarto Danusubroto meng-
gantikan Taufik Kiemas sebagai  Ketua  MPR. Ini, setelah pertemuan
Megawati   Soekarnoputri   dengan  Pimpinan MPR di kediaman pri-
badi Ketua umum PDI-P itu di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada
hari Kamis, 4 Juli 2013. Megawati didampingi Sekjen PDI Perjuang-
an saat itu, Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Ma-
harani, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Yasona Laoly.

Nama Sidarto Danusubroto kemudian disampaikan Ketua
Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri secara resmi kepada
Pimpinan MPR. Dan pada hari Senin, 8 Juli 2013, Sidarto mengu-
capkan sumpahnya sebagai Ketua MPR di depan seluruh pimpinan
lembaga tinggi negara. Ketika itu  usia Sidarto sudah memasuki usia
ke-77, namun masih terlihat sangat sehat. Dia merupakan Ketua
MPR RI ke-XIV, dan Ketua MPR RI ke IV pasca reformasi 1998.

Jalan Terjal Perubahan: Dari Ajudan Soekarno Sampai

Wantimpres Joko Widodo

K
o
le

ks
i P

ri
b
a
d
i



70

SD Jualan Rokok
Sidarto lahir di Pandeglang 11 Juni 1936, di rumah Dinas Ke-

hutanan yang terletak di alun-alun kota. Ayahnya Danusubroto se-
bagai sinder kehutanan di Karesidenan Banten (opzichter
boschwezen).

Ayahnya memiliki darah bangsawan keturunan pendiri Ma-
taram, Panembahan Senopati dengan Garwo Retno Dumilah. Se-
dangkan ibunya keturunan langsung dari Sultan Hamengkubuwono II
di Jogjakarta. Ayahnya adalah duda dengan empat orang anak ketika
menikah dengan R. Ayu Sudjinah pada tahun 1931. Ibu sendiri janda
tidak berputra. Suaminya meninggal ketika mereka baru menikah.

Sidarto adalah anak kedua dari ibu dan anak ke-enam dari
sang ayah. Ia hanya beberapa tahun di Pandeglang. Kemudian
orangtuanya pindah ke Yogyakarta pada tahun 1941. Ayahnya ke-
mudian pensiun dini dari Dinas Kehutanan, karena sakit malaria tropi-
ka yang ketika itu merupakan wabah penyakit serius. Setelah Indo-
nesia merdeka ayahnya bekerja sebagai Kepala Rumah Sosial yang
menampung ribuan orang miskin yang bertebaran di Yogyakarta yang
waktu itu berfungsi sebagai ibukota Republik Indonesia.

Sidarto lulus SD (dulu HIS) Pujo Kusuman tahun 1948. Salah
satu kenangannya adalah ketika dia bersama teman-teman sekolah-
nya suka berenang di bendungan irigasi Kali Code. Karena untuk
berenang di Umbang Tirto adalah suatu kemewahan saat itu.
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Foto bersama dengan Peserta Konferensi NATO Asia-Pasific Dialogue di Brussels, Belgia (16/09/2015)
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Sidarto kemudian
melanjutkan pendidikan-
nya pada SMP Negeri I Ter-
ban Taman Yogyakarta.
Banyak teman-teman
SMP-nya yang kemudian
menjadi Menteri, seperti
Sanyoto Sastrowardoyo
(Menteri BKPM pada era
Soeharto), dan beberapa
orang menjadi Dirjen
pada Kementrian. Juga
ada Syaukat Banjarsari
yang pernah menjadi Se-
kretaris Militer Presiden.
Sedangkan  yang  menja-
di  pengusaha terkenal
adalah Sudwikatmono.

Ketika ayahnya
pensiun dari pemerinta-
han DIY, tentu saja tidak
cukup untuk membiayai
empat anak yang masih
sekolah. Sehingga ketika
terjadi Agresi Militer Ke-
dua Belanda pada 19
Desember 1948 yang
menduduki Jogjakarta, Sidarto pun harus membantu keluarga de-
ngan berjualan rokok di pinggir jalan Magelang. Ia membuat lapak
sederhana di bekas reruntuhan gedung. Dari hasil jualannya, Sidarto
bisa menyumbang  keluarga Rp 50,- setiap hari.

Sementara  adik perempuannya berjualan dawet. Kehidupan
keluarganya saat itu sangat sederhana. Naik sepeda dengan ban
mati, dan kalau malam naik sepeda memakai lampu sabut kelapa
yang berpijar-pijar saat berjalan. Untuk makan saja, satu butir telur
mereka harus berbagi untuk enam orang. “Jadi dipotong tipis sekali
supaya bisa dibagi enam,” kata Sidarto mengenang.

Orangtuanya yang memiliki pengetahuan tentang gizi, akhir-
nya meminta Sidarto dan saudara-saudaranya agar sepulang sekolah
mencari jangkrik, laron, belalang, sampai enthung (kepompong) un-
tuk dimakan, karena kandungan gizinya tinggi. “Jadi pulang sekolah
waktu di SMP, saya cari, saya bakar, saya makan. gizinya tinggi,”
ungkap Sidarto.

Sementara dua orang kakak Sidarto ketika itu mengungsi ke-
luar kota, dan bergabung dengan pasukan tentara Indonesia yang
ditempatkan di Kulonprogo. Namun tidak  sebagai  pasukan  organik,
tetapi  mengurus keperluan tentara sampai membersihkan senjata.

Diskusi Terbatas “Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila”,  di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden
(29/10/2015)
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Ketika memasuki jenjang  pendidikan lanjutan atas, Sidarto
sekolah di dua sekolah sekaligus. Awalnya dia masuk SGA (Sekolah
Guru Agama) Negeri Jogjakarta yang berbeasiswa sebulan Rp 90,-.
Kemudian walau agak terlambat, Sidarto juga diterima di SMA Negeri
6 Yogyakarta.

Karena harus sekolah di dua tempat yang berbeda, sehingga
Sidarto seharian tidak berada di rumah. Ketika mengetahui hal itu,
orangtuanya menyuruh dia memilih. Sidarto akhirnya keluar dari SGA
Negeri dan memilih SMA 6 Yogyakarta.

Karena sudah terlambat enam bulan masuk  SMA, Sidarto
terpaksa belajar siang dan malam mengejar  ketinggalan   pelajaran.

Pada kuartal terakhir, ia terpilih sebagai Ketua
Umum Pelajar SMA C Negeri Yogyakarta (gabung-
an SMA V dan SMA 6 Yogyakarta). Kegiatan ini
membuat dia sangat sibuk yang membuat presta-
sinya menurun dan proses  permohonan  beasiswa
dibatalkan. Kegiatan-kegiatan itu memberinya
banyak pengalaman berorganisasi, termasuk
berpidato di depan orang banyak.

Tinggalkan UI Pilih PTIK
Setelah lulus SMA Negeri VI Yogyakarta, Si-

darto berangkat ke Jakarta dan tinggal di rumah
kakaknya bernama Sugiharto di Jl. Cimandiri no-
mor 8 Jakarta, karena kondisi ekonomi keluarga
saat itu, Ia mencari sekolah yang ada beasiswa-
nya. Dia akhirnya memilih Fakultas Ekonomi
Universtitas Indonesia (UI) pada bulan Agustus
1955 yang memberikan beasiswa Rp 125 tiap bu-
lan. Namun untuk indekos di Jakarta termasuk
makan minum, minimal Rp 150,- per bulan. Meski
begitu, Sidarto paling tidak sudah meringankan be-
ban kakaknya.

Sidarto masih ingat, tiga bulan setelah kuli-
ah di Fakultas Ekonomi UI (Oktober 1955), dia
membaca iklan di koran ada penerimaan maha-
siswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Bagi yang lulus seleksi masuk, akan diangkat se-
bagai Ajun Inspektur Polisi Tingkat I, dengan gaji
Rp 550,-Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung
mendaftarkan diri. Ada sekitar 2000 pelamar. Yang
diterima dari lulusan SMA hanya 100 orang, yang
terdiri dari  50 orang yang diambil dari lulusan SMA,
sedangkan 50 orang lagi dari kepolisian.
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Bersama Andy F. Noya, saat menjadi bintang tamu

pada acara talkshow Kick Andy (25/03/2016)
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Sidarto yang lulus bersa-
ma 100 orang yang diterima di
PTIK, akhirnya masuk asrama di
Jalan Dharmawangsa Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan. Sejak itu Si-
darto mulai menjalani  pendidikan
di  PTIK, mulai dari latihan fisik,
olahraga, baris berbaris, latihan
tembak menembak, bela diri dan
lainnya.

Tanggal 1 Januari 1956,
Sidarto resmi dilantik sebagai ma-
hasiswa PTIK dengan pangkat
Ajun Inspektur Polisi Tingkat I.
Pada masa itu masa kuliah di PTIK
cukup lama, antara enam seteng-
ah tahun sampai tujuh tahun. Beda
dengan sekarang, yang dipecah
menjadi pendidikan AKABRI/Akpol
selama empat tahun dan pendidi-
kan untuk mencapai gelar sarja-
na kepolisian di PTIK selama dua
tahun.

Karena itu,  pada masa itu
mahasiswa PTIK diperbolehkan
menikah setelah mencapai sarja-
na muda (Inspektur II Polisi). Dan
Sidarto pun mempersunting Sri
Artiwi. Mereka menikah pada
tanggal 12 April 1959 dan kemu-
dian dikaruniai lima orang anak.
Beruntung, ketika itu mahasiswa PTIK yang sudah menikah diberi-
kan rumah. Sidarto mendapat jatah rumah di Dharmawangsa I No.
12 Kebayoran Baru.

Sidarto lulus PTIK pada bulan Juni 1962 dan dilantik sebagai
Komisaris II, sama dengan Kapten sekarang. Acara pelantikan yang
diadakan di lantai atas Gedung Reserse Mabes Polri itu dihadiri oleh
Presiden Soekarno.

Tugas Belajar ke Amerika.
Setelah  lulus  PTIK,  penempatan pertama Sidarto adalah

sebagai perwira menengah pada Urusan Hubungan Luar Negeri, yang
merupakan staf pribadi Kapolri Bidang Hubungan Luar Negeri.

Saat itu Polri menerima bantuan program USAID berupa pela-
tihan personil di luar negeri maupun peralatan logistik. Ketika
itulah Sidarto banyak bergaul dengan kalangan diplomat di Jakarta.

Menjadi bintang tamu pada acara talkshow Kick Andy dengan tema “Biar Tua Tetap Eksis”,
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Bulan Agustus 1964  Sidarto mendapat tugas belajar ke Ameri-
ka. Ketika mendarat di Honolulu, Sidarto dan dua perwira menengah
lainnya memperoleh keterangan bahwa mungkin mereka adalah ke-
lompok terakhir yang diundang mengikuti pendidikan pada Interna-
tional Police Academy di Washington.Ini, karena politik luar negeri
Soekarno yang menunjukkan permusuhan dengan Amerika melalui
slogannya “go to hell with your aid”.

Setelah sebulan mengikuti Sekolah Instruktur di US Naval
Training School, Norfolk, Virginia, Sidarto kemudian mengikuti pela-
tihan Special Army Warfare School di Fort Bragg, North Carolina,
Amerika Serikat, yang merupakan sekolah kontra intelijen. Di situ
terpampang foto tokoh pemimpin dunia yang menjadi “musuh Ameri-
ka”, yaitu para pemimpin Uni Soviet, Eropa Timur dan kelompok Nega-
ra yang tidak bersahabat, serta Gerakan nonblok seperti Gamal Ab-
dul Naser dari Mesir dan Soekarno dari Indonesia.

Dok.DI WantimpresBersama Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (24/04/2016
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Sepulang  dari
Amerika, Sidarto menjadi
Kepala Hubungan Luar
Negeri pada Direktorat
Hubungan Masyarakat
Mabes Polri.

Periode Sulit, Dicap
Soekarnois

Menjadi ajudan
Pres iden Soek arno
ternyata membuat Sidar-
to kemudian dicap se-
bagai bagian dari Orde
Lama (Soekarnois) yang
harus dibersihkan di
lingkungan TNI dan Polri.
Dia masih ingat, ketika itu
dia mengikuti pendidikan
di Seskopol, Lembang
Jawa Barat, dari April
1959 sampai Februari
1970. Di akhir pendidikan,
ada kabar bahwa mereka
yang berbau Soekarno
atau  dianggap  “kiri”  akan
diinterogasi oleh Tening
Polsat (Tim Screening
Kepolisian Pusat) atau Teperpu (Tim Pemeriksa Pusat).

Setelah selesai pendidikan barulah Sidarto diinterogasi. In-
terogasi ini dijalani 4 tahun. Sangat ketat pada tahun pertama, dan
berangsur dikurangi pada tahun-tahun selanjutnya.

Saat itu, dia harus menjawab 360 pertanyaan, mulai dari sia-
pa yang merekomendasikan penempatannya sebagai ajudan presi-
den, berhubungan dengan siapa saja selama bertugas di Istana, hing-
ga pertanyaan tentang pertemuan-pertemuan dengan anggota Bar-
isan Soekarno.

Selama masa interogasi, Sidarto tidak diizinkan keluar kota.
Dan secara resmi dia tidak boleh menduduki jabatan operasional
sebelum ada clearance dari Mabes Polri.

Setelah empat tahun mengalami “karantina politik”, pada akhir
tahun 1973 Sidarto akhirnya memperoleh clearance, saat Kapolri di-
jabat oleh Jenderal Mohamad Hassan. Menurut Sidarto, semua itu
terjadi karena suasana kebatinan polisi yang masih pro Bung Karno.

Awal 1974 Sidarto diangkat menjadi Kapolres Tangerang, ter-
tinggal empat tahun dibandingkan rekan seangkatannya. Setahun
kemudian dia dipromosikan menjadi Kepala Dinas Penerangan yang

Keluarga Besar Sidarto Danusubroto
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merupakan jabatan bintang satu (30 April 1975 – Juni 1976). Tetapi
pangkatnya baru dinaikkan menjadi Kolonel pada akhir 1975.

Selama menjabat di  Dinas  Penerangan,  Sidarto mener-
bitkan buku “Indonesian  National Police” yang diterbitkan dalam edi-
si bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta menjadi buku pandu-
an pertama yang diterbitkan Mabes Polri.

Tahun 1976 Sidarto diangkat sebagai Kepala Badan Kerjasa-
ma Internasional Kepolisian (Ka Interpol) yang dijabatnya selama
enam tahun. Namun tetap dengan pangkat Kolonel.

Baru ketika Anton Sudjarwo  menjadi Kapolri pada 4 Desem-
ber 1982, Sidarto dapat kenaikan pangkat menjadi Jendral bintang
satu. Anton Sudjarwo adalah perwira Polri yang pernah sama-sama
diperiksa oleh Teperpu. Sidarto tentu saja bahagia karena memper-
oleh peluang yang semula impossible itu.

Ia kemudian diangkat menjadi kepala Staf Komando Samap-
ta (Komapta) Polri yang membawahi Brigade Mobil, Direktorat Lalu
Lintas Polri, Satuan Polisi Perairan, Satuan Polisi Udara, Satuan Polisi
Sabhara dan Satuan Satwa.

Bulan Juni 1985 Sidarto dipindahkan menjadi Wakapolda Jawa
Barat hingga Juni 1986. Kemudian dipindahkan menjadi Kapolda
Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sampai Januari 1988. Sete-
lah itu, Sidarto kembali ke Jawa Barat diangkat menjadi Kapolda Jawa
Barat hingga Maret 1991.

Selama menjadi Kapolda, Sidarto giat membangun beberapa
gedung yang diperlukan polisi secara swadaya. Sidarto mengakui
ketika itu banyak sekali tawaran dari swasta yang datang kepadanya
untuk melakukan tukar guling (ruislaag) markas kepolisian. Namun,
semuanya ditolak.

Dia tetap  berpegang  pada  prinsip  yang  relevan dengan
prinsip-prinsip anti korupsi. Baginya, markas polisi harus berada di
tempat strategis di tengah kota, bukan terpencil di pinggiran. Karena
polisi harus berada di tengah masyarakat untuk memberikan rasa
aman.

Setelah pensiun, Sidarto kemudian terjun ke dunia usaha.
Namun, ketika terjadi reformasi politik tahun 1998, Sidarto pun me-
mutuskan terjun ke dunia politik. Bergabung dengan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpin putri Bung Karno, Mega-
wati Soekarnoputri.

Sejak itu Sidarto malang melintang di jagad politik nasional,
hingga menjelang di usia 80 tahun dia masih dipercaya dan diangkat
oleh Presiden Joko Widodo sebagai Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden (Wantimpres) Periode 2015-2019.

Adalah ridlo Allah bahwa sejak Era Presiden pertama Sukar-
no tetap dipercaya dalam beberapa jabatan negara mendampingi
Presiden. Baik 35 tahun di Polri, 3 periode di DPR, 1,3 bulan sebagai
ketua MPR dan terakhir dipercaya sebagai Anggota Dewan Pertim-
bangan Presiden Era Presiden Joko Widodo. Sebuah perjalanan peng-
abdian yang panjang dan penuh warna, dari “Ajudan Presiden sam-
pai Penasihat Presiden”.
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Sidarto Danusubroto

Jabatan : Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Lahir : Pandeglang, 11 Juni 1936

Pendidikan
1. Seskogab ABRI, Bandung, Kolonel Polisi (1977)
2. Seskopol, Lembang Bandung, Letnan Kolonel Polisi (1970)
3. Instructor School, US Naval Training School, Norfolk, USA – Mayor Polisi

(1965)
4. Special Army Warface School, Ft Bragg USA (1964) - Mayor Polisi
5. Interpol Academy, Washington,DC, USA (1964) - Mayor Polisi
6. PTIK Angkatan II (1962), Komisahool, US Naval Trainingris (Pol) II
7. S-1 Hukum Ujian Negara, Jakarta (1965)

Jabatan/Pekerjaan
1. Ketua MPR, 2013 – 2014
2. Wakil Ketua BKSAP, Komisi I DPR RI, 2009 – 2013
3. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, 2004 – 2009
4. Kapolda Jabar, 1988 – 1991
5. Kapolda Sumbagsel, 1986 – 1988
6. Wakapolda Jabar, 1985 – 1986
7. Kepala  Staf Komapta Polri, 1982 – 1985
8. Kepala Interpol Polri, 1976 – 1982
9. Kepala Dinas Penerangan Polri, Mabes Polri, 1975 – 1976
10. Kapolres Tangerang, 1974 – 1975
11. Ajudan Presiden Sukarno, 1967 – 1968

Organisasi
1. Anggota Dewan Kehormatan ICMI, Tahun 2016)
2. Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP) Tahun 2009-2014
3. Ketua Dewan Penasihat Pusat Pengkajian Strategi Nasional Tahun 2016 -

2021
4. Ketua Dewan Pembina Seknas Jokowi
5. Anggota Senat Mahasiswa PTIK
6. Anggota Senat Perwira Seskopol
7. Ketua OSIS SMAN V-VI Yogyakarta Tahun 1953 -1954

Tanda Jasa
1. Bintang Mahaputra Adipradana
2. Bintang Bhayangkara Pratama
3. Bintang Bhayangkara Nararya
4. Satya Lencana Panca Warsa I
5. Satya Lencana Panca Warsa II
6. Satya Lencana Gerakan Operasi Militer IV
7. Satya Lencana Penegak
8. Satya Lencana Karya Bhakti
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Dok.DI Wantimpres Audiensi Suharso Monoarfa dan Sidarto Danusubroto dengan HIPPI (Himpunan
Pengusaha Pribumi Indonesia) di Kantor Wantimpres (10/03/2016)
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SUHARSO MONOARFA
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019

Hidup Spartan Sejak Bocah

Sejak kecil, Suharso Monoarfa yang ditinggal Ayah, sudah
dididik oleh Ibunya untuk hidup Spartan.Agar, Suharso bisa
tangguh seperti prajurit Sparta dari Yunani yang terkenal itu.

Sejak kelas lima SD, Suharso sudah melakoni pekerjaan
menjadi kernet truk yang disewa untuk menarik penumpang
jurusan Madiun-Ponorogo pp. Ketika Sekolah Rakyat (SR/
sekarang SD), benang gelasan Suharso terkenal di antara

anak-anak di sekitar rumahnya kota Malang yang suka main
layangan. Di SMA, Suharso sudah pandai jual beli sepeda
motor. Saat kuliah di ITB, selain jual beli rumah dan sepeda

motor, Suharso juga menjadi penulis artikel di koran nasional
dan penulis makalah para seniornya. Di tingkat akhir di ITB,

Suharso mulai main proyek, sebagai peneliti dengan tarif
lumayan besar. Suharso juga merambah bisnis percetakan,
penerjemahan, pembuatan buku sampai memproduksi gitar.
Hobinya mengambil kuliah singkat terutama bidang ekonomi
dalam program EDP (Executive Development Programme)

seperti di Universitas Michigan dan Standford, Amerika Serikat.
Ini, membuatnya menjadi part timer PhD di Nothingham Univer-
sity-Inggris dan Guangdong University of Finance-China, serta
visiting Professor. Didikan spartan dari Ibunya telah membawa
Suharso Monoarfa menjadi satu-satunya alumni ITB  Angkatan

’74 yang menjadi Menteri Kabinet. Pada 19 Januari 2015,
Suharso diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Anggota

Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019. Berikut kisah hidup
Spartan yang dilakoni Suharso Monoarfa, pria kelahiran Mata-

ram, 31 Oktober 1954 ini.
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Diun, Diun, Diun….Diun-Rogo, Diun-Rogo…bocah putih dengan
perawakan kecil itu terus berteriak ke arah orang-orang yang lalu-
lalang di pinggir sebuah jalan di kota Madiun ke arah luar kota, menu-
ju Ponorogo. Dia tidak peduli dengan  terik  matahari  yang menyen-
gat. Satu dua penumpang  akhirnya  menghampiri  truk militer yang
memang sengaja disewa untuk  menarik  penumpang jurusan Madi-
un-Ponorogo pp.

Tahun 1965,  ekonomi  Indonesia  memang sedang susah-
susahnya  sehabis Ganefo  (Games   of   the  New Emerging For-

ces, sebuah ajang olahraga tandingan Olimpiade yang didirikan Bung
Karno pada November 1963,  yang beranggotakan hampir 50 nega-
ra di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa). Banyak bus umum yang
tidak beroperasi. Sehingga truk militer yang disewa menjadi alterna-
tif untuk transportasi antar kota bagi para penumpang.

Bocah kecil tadi terus saja berteriak. Beberapa menit kemu-
dian, truck militer itu lumayan penuh oleh para penumpang yang in-
gin ke Ponorogo. Sang sopir langsung berteriak ke arah si bocah,
“Ayo So, jalan”. Dengan cekatan bocah berusia sekitar 11 tahun itu
melompat ke truk yang sudah mulai berjalan.

Selama perjalanan, truk akan berhenti di tempat-tempat pem-
berhentian tertentu. Biasanya di
tempat itu, ada kendi air minum.
Lengkap dengan gayung dari batok
kelapa yang sengaja disiapkan pen-
duduk secara swadaya sebagai mi-
numan gratis untuk orang yang
bepergian. Dan sang bocah yang
menjadi kernet  truk biasanya meni-
kmati air gratis tersebut, sekadar
melepas  dahaga akibat kebanya-
kan meneriaki calon penumpang.

Karena jarak Madiun-Pono-
rogo hanya sekitar 30 km, sehing-
ga sehari truk tersebut bisa bolak
balik sampai lima enam kali. Bagi
si bocah kecil tadi, makin banyak
trucknya bolak-balik, makin banyak
pula penghasilannya. Lumayan buat
bawa pulang ke rumahnya di Ma-
lang. Dari hasilnya menjadi kernet,
bocah  itu bisa membantu ekonomi
keluarganya.

“Itu pengalaman yang san-
gat berkesan buat saya. Apalagi
situasi ketika itu sangat mencekam.
Di situ saya belajar, bahwa hidup
itu memang harus berjuang. Nggak

Suharso Monoarfa, memimpin rapat Tim Kajian “Evaluasi Daerah Otonomi Baru, Ekonomi
Maritim dan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam”(06/10/2016)
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ada yang gratisan. Saya lihat
orang-orang berjuang untuk
sekadar makan. Semuanya
serba susah. Saya bilang
sama diri saya sendiri, tern-
yata begini perjuangan untuk
hidup itu,” ungkap Suharso.

“Sebagai anak laki-
laki terbesar di keluarga,
saya memang diajari harus
bertanggungjawab. Harus
bisa cari uang sendiri. Kare-
na Ayah saya sudah men-
inggal saat saya masih
berusia sepuluh tahun. Ma-
kanya saya sudah dilatih
oleh Ibu saya untuk hidup
Spartan,” ung-kap Suharso.

Suasana setelah ter-
jadi Gerakan 30 September
1965 (G 30 S PKI) memang
sangat mencekam. Apalagi
di Madiun yang dikenal se-
bagai basis Partai Komunis
Indonesia (PKI). Ketika itu
sekolah-sekolah sengaja dil-

Ayahnya bertugas di Blitar sebagai pegawai negeri. Sehingga seti-
ap ada waktu, mengajaknya dan saudara-saudaranya ke Blitar.

Meski saat itu dia masih kecil sekali, namun Suharso masih
ingat,  kalau berlibur ke Blitar, dia pasti bertemu dengan Ibu Ida Ayu
Nyoman Rai Srimben (ibu kandung Bung Karno), serta anaknya yang
biasa disapa Ibu Wardoyo (kakak Bung Karno). Kebetulan rumah
mereka di Blitar bertetangga langsung dengan kediaman ibunya Bung
Karno. Sehingga sering bertemu.

“Seingat saya rumahnya itu kayak asrama atau apa, tapi be-
sar. Saya lebih sering ketemu dengan Ibu Sukarmini yang lebih sering
dipanggil Ibu Wardoyo.Orangnya baik dan bersahaja,” ungkap
Suharso.
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Bapak Suharso Monoarfa, Anggota WANTIMPRES, saat memberikan keterangan pers seusa iPertemuan Ketua dan Anggota
WANTIMPRES  dengan iminan KPK (03/04/2017)

iburkan (diperpanjang waktu
liburnya). Sehingga Suharso
pun menggunakan kesem-
patan itu untuk mencari uang membantu Ibunya.

Sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarga, Suharso bi-
asa disuruh Ibunya untuk antri membawa kupon beras dan minyak
tanah untuk ditukarkan. ”Jaman menjelang G 30 S PKI memang be-
gitu. Untuk mememenuhi kebutuhan seperti gula, minyak tanah, kita
harus antri dengan membawa kuponnya,” ungkap Suharso.

Tetangga Dekat Ibu Bung Karno
Ketika Ayahnya masih hidup, Suharso sering diajak berlibur

ke Blitar oleh Ayahnya, ke rumah mereka di sana.  Kebetulan saat itu
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Ketika Ibu Ida Ayu Nyoman Rai Srimben wafat pada 12 Sep-
tember 1958, Suharso masih kecil sekali. Dia hanya tahu dari Ayah-
nya, bahwa ketika itu ramai sekali orang yang datang. Karena saat
itu Bung Karno sudah menjadi Presiden RI Pertama. Ibu Ida Ayu Nyo-
man Rai yang pada masa hidupnya sangat menya-yangi Bung Kar-
no, dimakamkan di Blitar, di samping suaminya, Raden Soekemi
Sosrodihardjo yang lebih dulu meninggal dunia pada saat menjen-
guk kelahiran cucu pertamanya, Guntur, di Jakarta tahun 18 Mei 1945.

Tidak lama setelah ibunya wafat, Ibu Wardoyo dan keluarg-
anya pindah ke Malang. Sementara rumah mereka Blitar diurus oleh

Ayahnya. ”Jadi, saya dengan keluarga Bung
Karno punya hubungan historis, terutama
dengan Ibu dan kakak pertamanya Bung
Karno, Ibu Wardoyo,” ung-kap Suharo.

Kediaman Ibu Bung Karno yang di-
gambarkan Suharso, memang sama per-
sis kalau kita membaca buku otobiografi
Soekarno Penyambung Lidah Rakyat In-
donesia yang ditulis Cindy Adam. Bulan
Februari 1915, Ibu Bung Karno, Ida Ayu
Nyoman Rai Srimben pindah ke Blitar,
mengikuti suaminya yang menjadi guru di
Normaalschool, berdasarkan besluit  (su-
rat keputusan) tertanggal 2 Februari 1915
dari Batavia.

Benang Gelasan yang Terkenal
Dididik untuk hidup Spartan oleh

Ibunya, membuat Suharso sudah terbiasa
dengan kerja keras dan kreatif mencipta-
kan peluang kerja yang mendatangkan
uang. Ketika SMP misalnya, Suharso
melihat ada peluang yang bisa menda-
tangkan uang dari permainan anak-anak
di Malang ketika itu, layangan.

Suharso sempat mikir juga, kalau
jual layangan, pasti banyak saingan. Kare-
na saat itu di Malang banyak sekali toko

maupun di rumah-rumah yang berjualan layangan hias  maupun lay-
angan adu.

Namun, Suharso melihat ada peluang ceruk  pasar yang bisa
dia masuk dan tidak banyak saingan di situ. Yaitu membuat benang
gelasan, benang  yang diberi lem dan gelas bubuk, yang biasa di-
gunakan anak-anak seumurnya ketika main adu layangan. Biasanya
kalau ada layangan yang  berhasil memotong benang layangan lain,
maka dia akan keluar sebagai pemenang.

Suharso akhirnya pergi ke toko untuk berbelanja bahan baku
benang gelasan, seperti benang yang terbuat dari kapas ukuran 24

Meninjau infrastruktur jalan dan waduk di Gorontalo. (27/04/2015)
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agar tidak melar kalau ditarik dan tidak mudah putus, kemudian kan-
ji, bahan pewarna, kertas doorslag, lem, pengawet tekstil, kaleng
susu bekas, serta semprong atau lampu neon dan bohlam bekas
untuk membuat bubuk kaca agar lebih halus. Tidak lupa Suharso
membeli telur untuk dicampurkan, agar benang gelasan tidak kaku.

Agar  benang gelasannya laku dan jadi pilihan orang, Suhar-
so memang meracik bumbu dan proses pembuatan yang begitu
rupa, sehingga benang gelasannya lebih tajam dibanding benang
gelasan orang lain. Ini membuat benang gelasan Suharso laris ma-
nis  dan  terkenal  di komunitas layangan di kota Malang.

“Mungkin karena saya kasih bumbu gelasan itu sedemikian
rupa, ada pecahan semprong atau lampu neon atau bohlam,  yang
saya  masak  dengan lemnya bagus, sehingga hasilnya jadi bagus.
Memang kalau campurannya pas dan kita nyemplungin benang ke-
tika masih anget-anget gitu, terus jangan langsung kita angkat, itu
tajam banget. Kualitasnya beda, ” kata Suharso membuka rahasia
kualitas benang gelasannya.

SMA Jual Beli Sepeda Motor
Ketika di SMA, Suharso beralih ke jual beli sepeda dan sepe-

da motor. Pendapatannya lumayan besar,  jauh sekali dibandingkan
dengan pendapatannya dari jualan benang gelasan. Namun, semua
yang dilakukan ketika di SMA itu tidak diketahui Ibunya. “Ibu saya tidak
tahu. Dan saya memang sengaja nggak kasih tahu Ibu saya,” ujar-
nya.

Apalagi  Ibunya juga sibuk berdagang di Tanjung Pinang -
Kepulauan Riau, tempat yang jauh  dari  Malang. Sehingga mereka
juga jadi jarang berkomunikasi atau ngobrol. Karena saat itu hubun-
gan komunikasi tidak seperti era gadget seperti sekarang.

“Beliau  jadi  pedagang  di  Tanjung Pinang, jualan kayak inang-
inang gitu. Ambil barangnya dari Singapura, lalu bolak-balik ke Tan-
jung Pinang. Terus kirim uangnya ke saya di Malang. Saya dengan
adik saya yang semua perempuan, tinggal di Malang. Jadi, saya yang
menjaga mereka,” ungkap Suharso.

Suharso adalah anak kedua. Kakak laki-lakinya yang perta-
ma, meninggal sebelum Ayah mereka meninggal dunia. “Sebagai
laki-laki, saya harus kerja terus. Karena laki-laki itu memang harus

bertanggungjawab. Bahkan mulai SD saya sudah diajari Ibu saya
untuk hidup Spartan. Di SD saya sudah bekerja bantu meringankan
beban Ibu. Di SMP, SMA dan sampai kuliah di ITB, saya terus bekerja
cari uang. Jadi, bukan hanya keadaan yang membuat saya struggle,
tetapi juga karena didikan Ibu saya untuk hidup spartan,” ungkap
Suharso.

Bisnis Makalah Sampai Proyek Dosen
Karena sudah terbiasa melihat peluang untuk mendapatkan

uang sejak kecil, sehingga ketika kuliah di ITB, Suharso tidak sulit
untuk “mencetak rupiah” dari dalam maupun di luar kampus. Apalagi
di Bandung, peluangnya lebih banyak lagi. “Pokoknya apa yang bisa
jadi duit dan halal, saya lakoni,” kata Suharso sambil tertawa lebar.

Selain melanjutkan pekerjaan jual beli sepeda motor seperti
di SMA, Suharso juga mencoba peruntungan jual beli rumah. Untuk
jual beli motor di Bandung, diakuinya omsetnya jauh lebih tinggi
dibandingkan ketika masih SMA di Malang.

Menyerahkan cinderamata kepada Walikota Tasikmalaya (08/06/2015)
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Pasar jual beli motor adalah teman-teman kuliahnya sendiri,
serta mahasiswa dari beberapa kampus di Bandung, antara lain
Uninversitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pasundan (Unpas)
dan Universitas Islam Bandung (Unisba).

Jual beli rumah juga hampir sama, marketnya teman-teman-
nya yang dari luar kota dan orangtuanya berduit. Biasanya setelah
kos pada bulan-bulan pertama, mereka akan memilih untuk beli ru-
mah. Kalau sudah dapat info ada teman yang seperti itu, Suharso
pasti langsung kejar.

“Pendapatan dari jual beli rumah dan sepeda motor lumayan
banget. Pokoknya di awal ‘70-an sampai akhir ‘70-an, bisnis kayak

gitu tuh bagus banget. Sehingga saya kuliah sudah hidup sendi-
ri,” ungkap Suharso.

Suharso awalnya di Akademi Geologi dan Pertambangan
(’73), kemudian pindah ke Departemen Planologi ITB. Dua disip-
lin ilmu ini (Geologi dan Planologi) kelak memberikan banyak
manfaat buat Suharso. Sejak mahasiswa dia sudah ikut mem-
bantu berbagai proyek dosennya, terutama untuk survey.

“Dapatnya lumayan dengan ikut proyek-proyek dosen. Jadi
surveyor waktu itu dibayar sekitar Rp 18.000. Ada juga yang ba-
yar pakai US Dollar. Waktu itu saya masih ingat saya dibayar per
jam. Karena sehari kerja delapan jam, jadi dibayar  40 US  Dolla
per hari. Waktu  mahasiswa  saya banyak kerja proyek dosen
seperti itu. Lumayan buat nabung,” ungkap Suharso.

Sejak itu, Suharso banyak mengerjakan proyek-proyek di
bidang geologi dan pla-nologi. Suharso antara lain memimpin
pengerjaan proyek Master Plan Pengembangan Bandung Raya,
bekerjasama dengan Lembaga Bantuan ITB pada tahun 1976.

Suharso memang banyak bergaul dengan orang-orang
yang lebih senior darinya. Seperti bos Encona, Arie Mochtar Pedju,
yang memiliki perusahaan konsultan yang menangani proyek-proyek
besar.

“Saya bisa belajar bagaimana dia punya konsultan sebe-
sar itu. Dan karena saya banyak bergaul dengan konsultan-kon-
sultan besar, sehingga saya bisa ambil sub-sub pekerjaannya,
saya kerjain sendiri di rumah. Jadi, saya dulu sudah kerja sendiri
proyek-proyek konsultan. Dalam sebulan bisa mengerjakan em-
pat proyek sekaligus. Dan itu jalan,” ungkap Suharso tentang

strateginya untuk bisa mendapatkan proyek dari konsultan besar.
Suharso  bahkan  sampai  secara  khusus mengambil kuliah

Evaluasi Proyek di UI, agar bisa mendukung pekerjaanya sebagai
konsultan. ”Jadi, waktu itu saya banyak belajar dari Ibu Kadariah di
Universitas Indonesia. Waktu itu tahun 1970-an mata kuliah itu masih
baru.  Saya kuliah ambil di situ,” ungkap Suharso.

Selain mengerjakan proyek bersama dosen dan konsultan
besar, Suharso juga punya hobi menulis. Ketika  masih  menjadi
mahasiswa ITB, Suharso banyak  menulis di media cetak nasional
kala i tu,  sepert i  di Harian Kom-pas dan Pikiran Rakyat
Bandung.Dari situ dia mendapatkan honor. Suharso cukup produktif

Suharso M, bersama M. Basoeki Hadimoeljono (Menteri , meninjau
pembangunan jalan di desa MekarjayaPUPR), Nurhayati Effendi (Anggo-
ta Komisi V) dan Rudi Gunawan (Bupati Garut), meninjau pembangunan

jalan di Desa Mekarjaya, Kec. Cikajang, Kab. Garut (08/06/2015)
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dalam menulis artikel. Kalau dihi-
tung dari tahun 1976 sampai 2002,
ada sekitar 200 artikel Suharso
yang sudah dimuat di berbagai
koran nasional maupun koran lokal
di Bandung.

“Kenapa saya bisa menu-
lis? Karena saya punya senior-se-
nior di ITB itu, kalau ada kuliah
umum, mereka kan harus bikin
laporan berupa makalah tertulis.
Nah, mereka suka maksa saya,
tolong bikinin. Waktu itu kan saya
paling kecil di asrama. Saya biki-
nin, terus mereka kasih uang saya.
Saya akhirnya pikir, kalau begitu
sekalian dagang makalah saja,”
ungkap Suharso sambil tertawa.

Sejak mahasiswa juga dia
sudah pandai membuka jaringan
marketing untuk  bisnis  makalah
yang dia jalani. Antara lain dengan
sebuah kios kecil depan  kampus
ITB di Jalan Ganesha. Namanya Epsilon. Biasanya ada tawar
menawar harga. Besarnya tergantung jumlah halaman.Kalau cocok,
Suharso langsung ambil.

Dia masih ingat, ketika ada kakak tingkatnya yang hari perka-
winannya bertepatan dengan jadwal kuliah umum. Kebetulan kakak
tingkat di ITB ini merupakan salah seorang langganan tetap Suhar-
so. Akhirnya, Suharso yang diminta hadiri kuliah umum dan sekalian
minta dibuatkan makalahnya.

“Jadi, saya masuk kelas atas nama dia. Kalau diingat-ingat
banyak sekali cerita lucu ketika  masih mahasiswa dulu,” ungkap
Suharso.

Ketika kuliah di ITB, Suharso lebih banyak tinggal di asrama
ketimbang kos. Antara lain di asrama di Cihampelas, kemudian di
Ciumbuleuit di asrama Gorontalo. Tetapi di asrama ITB di Gelap

Nyawang, dia tidak sampai dua minggu di sana. Gara-gara ketika itu
dia tidak dapat tempat tidur.

Bisnis lain yang dilakoni Suharso, terutama di akhir masa
kuliahnya di Bandung, adalah penerbitan dan penerjemahan  buku.
Dia  bahkan  pernah punya usaha penerbitan sendiri, namanya PT.
Iqra, tahun 1979.

Suharso juga memproduksi gitar. ”Jadi, dulu saya juga jualan
gitar. Karena ada guru saya yang ngajarin saya macam-macam. Ke-
mudian pas muncul computer, saya langsung kursus. Waktu itu desk-
top sudah mulai keluar, sudah ada Wordstar (WS) kemudian Lotus.
Nah dari itu saya mulai bikin proyek-proyek itu. Sampai  bikin SPSS,
generasi pertama, generasi kedua, saya bikin,” ungkap Suharso.

Suharso Monoarfa foto bersama Subagyo HS dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan bebera-
pa pihak terkait lainnya (04/08/2016)
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Hobi Yang Menguntungkan
Selain menulis, hobi Suharso yang lain adalah mengambil

kuliah-kuliah singkat yang namanya EDP (Executive Development
Programme), seperti di Michigan University dan Standford Univer-
sity, dua perguruan tinggi terkenal Amerika Serikat.

Meski kuliah singkat, hanya sekitar tiga minggu, namun bi-
ayanya sangat mahal. Sekitar 18.000 US Dollar. Jumlah ini sama
dengan biaya kuliah selama satu tahun di perguruan tinggi yang
sama. Meski begitu, Suharso puas. Karena selain mendapatkan il-
munya, yang lebih penting lagi, dia dapat bertemu dan diajari lang-
sung oleh guru besar-guru besar yang ahli di bidangnya.

“Misalnya saya pernah diajari dan ketemu langsung dengan
Professor Michael Porter ahli strategi, saya ketemu dengan Profe-
sor Rosabeth Kanter, saya ketemu dengan Profesor Daniel Denison
ahli corporate culture, saya ketemu langsung dengan Amartya Sen,
pemenang hadiah Nobel,” ungkap Suharso.

Amartya Kumar Sen adalah ekonom India yang menjadi terke-
nal karena karyanya tentang kelaparan, teori perkembangan manu-
sia, ekonomi kesejahteraan, mekanisme dasar dari  kemiskinan,  dan
liberalisme  politik. Ia menerima Penghargaan Nobel dalam bidang
ekonomi  atas  karyanya dalam Ekonomi Kesejahteraan pada tahun
1998.

Sementara  Professor Daniel R Denison adalah ahli corpo-
rate culture yang terkenal de-ngan bukunya “Corporate Culture and
Organizational Effectiveness”. Di University of Michigan School of
Business Administration, Professor Daniel Denison  adalah dosen
S-2 dan S-3, serta Program Pendidikan Eksekutif, seperti yang di-
ikuti Suharso.

Kalau Professor Rosabeth Moss Kanter, guru besar di Har-
vard Business School, sekaligus Director and Chair of the Harvard
University Advanced Leadership Initiative. Sebelum bergabung
dengan Harvard Business School, Kanter adalah asisten profesor
sosiologi di Universitas Brandeis (1967-1973).
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Bapak Suharso Monoarfa, Anggota WANTIMPRES, saat berfoto bersama dengan para peserta Pertemuan Terbatas Ketua
WANTIMPRES dengan Topik “Pembangunan Nasional Indonesia: Permasalahan dan Solusinya” (20/09/2016)

Sedang-
kan Michael Eu-
gene Porter ad-
alah seorang ak-
ademisi  Amerika
terkenal,  yang
dikenal  karena
teori-teorinya ten-
tang ekonomi,
strategi bisnis,
dan penyebab
masalah sosial.
Dia adalah guru
besar di Harvard
Business School
, dan salah satu
pendiri per-usa-
haan konsultan
strategi The Mon-
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itor Group, yang kemudian dijual ke Deloitte Consulting (2013). Michael
Porter merupakan penulis 18 buku dan banyak artikel seperti Com-
petitive Strategy, Competitive Advantage, Competitive Advantage
of Nations, dan On Competition.

“Saya beruntung pernah menjadi murid mereka, meskipun
cuma dua kali pertemuan, tapi dalam satu bingkai EDP yang mahal
itu,” ungkap Suharso.

Suharso memang termasuk tipe orang yang banyak belajar
sendiri (otodidak). Bahkan ketika masih jadi mahasiswa di ITB, dalam
satu symposium peringatan ulang tahun 60 tahun ITB, dia terpilih
sebagai salah satu dari dua mahasiswa ITB yang menjadi pemakalah
utama, bersama-sama dengan B.J. Habibie dan guru besar ITB ser-
ta berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, seperti UI dan
UGM.

“Selain saya, ada teman saya Aldi Anwar, yang memberikan
presentasi dalam symposium besar ITB waktu itu.Topik saya pada
saat itu mengenai Carrying Capacity Pulau Jawa Terhadap Masalah
Kependudukan.Waktu itu ketua sidang atau moderatornya adalah
dosen saya sendiri, almarhum Prof. Sugianto Sudjoko.Yang mende-
bat saya adalah Prof. M.T. Zen,” ungkap Suharso.

Sampai saat ini hobinya untuk memperdalam berbagai ca-
bang ilmu, terutama ekonomi, terus dilakukan Suharso. Karena menu-
rutnya, setiap ilmu akan terus berkembang. Sehingga dia harus te-
rus meng-update perkembangan tersebut.

“Kemarin saya menjadi visiting professor di Guangdong Uni-
versity of Finance. Itu salah satu universitas yang dibentuk oleh Bank
Central China. Saya setahun dua kali memberikan kuliah umum di
sana. Kuliah Makro Ekonomi. Lalu saya juga diminta menjadi part

Suharso Monoarfa dan Jan Darmadi bersama Tri Rismaharisi (Walikota Surabaya), Andreas Suhono (Dirjen Cipta Karya, Kemen PUPR), Lana Winayati (Staf Ahli Menteri
PUPR), Arifin Rudiyanto (Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bid. Pengembangan Regional, Tofeny Trinanda S. (Kemlu) membahas persiapan PrepCom 3 di Surabaya (10/

03/2016)
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timer supervisor PhD di dua universitas, yakni Nothingham Univer-
sity Inggris dan Guangdong University of Finance,” ungkap Suharso
yang juga dikenal sebagai “Ahli Bung Hatta”, karena hasil penelitian-
nya tentang politik enonomi Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI
Pertama.

Terjun ke Politik
Sebelum terjun dalam dunia politik, Suharso malang melin-

tang di dunia bisnis, terutama di bidang industri. Dia antara lain ter-
catat sebagai Direktur Nusa Consultant (1988 - 1991), Asisten Direktur
Utama PT. Bukaka Teknik Utama (1992 - 1994), Corporate Secre-
tary PT. Bukaka Teknik Utama (1994 - 1996), Direktur PT. Bukaka
Sembawang Systems (1995 -1998), Komisaris PT. Batavindo Kri-
danusa (1996 - 2000), Direktur PT. Bukaka Telekomindo Internatio-
nal (1997 – 2000), hingga Komisaris Utama PT. Agro Utama Global
(1999 - 2002)

Ketika terjadi reformasi politik tahun 1998, Suharso akhirnya
memutuskan untuk terjun ke dunia politik, meskipun tidak meninggal-
kan sama sekali dunia bisnis. Ini, setelah dia diminta untuk memban-
tu Ketua Umum PPP, Hamzah Haz yang menjadi Menteri Negara
Investasi Indonesia (1998 – 1999) serta Menko Kesra dan Pengen-
tasan Kemiskinan RI (2001-2004).

“Jadi, dari situlah saya kemudian terjun ke politik. Saya bilang
sudahlah kalau begini tanggung, mendingan masuk sekalian. Jadi
saya tinggalkan dunia bisnis, meskipun masih tetap saya rawat,” kata
Suharso.

Ketika tahun 2002 Hamzah Haz menjadi Wakil Presiden,
Suharso pun diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden dari tahun
2002 sampai 2004.  Menurut Suharso, awalnya dia ditawari Hamzah
Haz menjadi duta besar, tetapi dia lebih memilih jadi anggota DPR.
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Suharso Monoarfa, ketika menerima Anak-anak muda yang memiliki kepedulian terhadap Institusi Perpajakan (30/09/2015)
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Suharso Monoarfa

Jabatan : Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Lahir : Mataram, 31 Oktober 1954

Pendidikan
1. Akademi Geologi dan Pertambangan, Bandung, 1972.
2. Departemen Planologi, ITB, 1975.
3. Executive Development Program University of Michigan, Ann Arbor, USA, 1995.
4. Executive Development Program University of Stanford, Palo Alto, USA, 1994.
5. Dactor Hanoris Causa bidang Bisnis, University of Sydney, Australia (2014)
6. Visiting Professor di Guang Dong Univercity of Finance, China (2015-2019)

Jabatan/Pekerjaan
1. Direktur Penerbitan PT Iqro, Bandung, 1979 – 1982
2. General Manager PT First Nobel, Gobel Group , 1982 – 1986
3. Direktur Nusa Consultant, 1986 – 1990
4. Direktur, Corporate Secretary, PT Bukaka Teknik Utama 1991 – 1997
5. Chairman PT Batavindo Kridanusa, 1996 – 2000
6. Direktur, PT Bukaka Telekomindo Int. 1997 – 2000
7. Direktur, PT Bukaka Sembawang Int. 1997 – 2000
8. Chairman, PT Argo Utama Global, 1998 – 2002
9. Chairman, Rheno Resources, 2012 – sekarang
10. Staf Khusus Wakil Presiden RI, 2002 - 2009
11. Anggota DPR RI, 2004 - 2009
12. Menteri Perumahan Rakyat RI, 2009 - 2011
13. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, 2015 - 2019

Tanda Jasa

1. Dharma Pertahanan, 2014

“Sebelumnya, ketika Bu Mega Presiden dan Pak Hamzah Haz
Wakil Presiden, saya juga ditawari menjadi Kepala Badan Otorita
Batam. Itu juga saya tolak. Akhirnya diambil sama mantan Gubernur
di sana (Riau).

Tahun 2004, Suharso masuk Senayan, menjadi anggota DPR
RI selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Namun,
tahun 2009, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali
terpilih menjadi Presiden, Suharso diangkat menjadi Menteri Negara
Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II.

Tahun 2011, Suharso mengundurkan diri karena alasan pri-
badi, dan kembali habitatnya di dunia bisnis.  “Tahun 2015, saya lagi
dalam perjalanan bisnis di luar negeri, di Eropa, lagi singgah di Dubai,
ada telepon masuk dari Jakarta, dari Setneg. Saya ditanyai apakah
Pak Harso bersedia untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan
Presiden. Sejak itulah saya kembali ke dunia politik,” kata Suharso.

Padahal awalnya anggota Wantimpres dari PPP yang ditun-
juk adalah Barlianta Harahap. Namun, karena wafat beberapa hari
sebelum dilantik sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,
19 Januari 2015, sehingga Suharso pun ditawari untuk mengganti-
kannya.

Itulah perjalanan hidup seorang Suharso Monoarfa, yang
dididik oleh Ibunya sejak kecil untuk hidup Spartan, seperti prajurit
Sparta dari Yunani yang terkenal karena ketangguhannya itu.
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JAN DARMADI
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019

Sang Pemberontak Yang Sukses
Sebagai Pengusaha

Sejak kecil Jan Darmadi adalah sosok pemberontak, badung,
namun sangat setia kawan. Dia suka berkelahi dengan kakak
kelasnya hanya gara-gara membela temannya. Pemegang
sabuk hitam karate ini, punya 13 almamter dari SD sampai
SMA. Di bangku SMA (high school) di Singapura, dia punya
dua almamater. Namun, penyuka pelajaran matematika ini
akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertang-

gungjawab. Kuliah di Amerika sambil kerja part time, Jan berha-
sil merampungkan kuliahnya di bidang Administrasi Bisnis

sampai S-2 di New York University Amerika Serikat pada tahun
1964. Jan kembali ke Indonesia menjadi pengusaha dan mam-

pu menjadi pengusaha sukses papan atas di Indonesia di
berbagai bidang, terutama sektor property, seperti Jakarta
Setiabudi Internasional, Hotel Mandarin Jakarta, Mercure

Ancol, Jakarta Theater dan Setiabudi Building Jakarta. Namun,
sempat sepuluh tahun usahanya “dimatikan” pada masa Pe-

merintahan Soeharto, hanya karena tidak ingin berkhianat
kepada Ali Sadikin, tokoh yang dikaguminya selain Soekarno.
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Umumnya anak-anak di Indonesia punya tiga almamater sekolah-
nya dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kalau anak tentara atau pegawai negeri yang selalu ikut orangtuanya
karena sering pindah tugas, paling banyak  biasanya sampai lima
atau enam kali. Namun, Jan Darmadi adalah anomali dari anak-anak
Indonesia itu. Dia punya 13 almamater dari SD sampai SMA. Almamater
paling banyak ketika masih sekolah tingkat dasar (SD).

“Saya sampai lupa karena begitu banyaknya. SD saya itu di
Gereja Teresia, terus di Jalan Gunung Sahari, di Kostrad juga per-
nah, lalu SD di jalan Sumbawa. Lalu di Gedung KPU sekarang, itu
dulu bekas sekolahan SD saya. Hanya dulu bangunan sekolahannya
masih pakai bambu. Di Jalan Jawa sebelah Jalan Palem, itu dulu
sekolahan saya juga. Di Pintu Air sekolahan saya juga waktu SD.
Pokoknya banyak dah, sekolah saya di Jakarta waktu SD” ungkap
Jan Darmadi dengan logat Betawi yang kental.

Jan masih ingat, begitu badungnya di SD, dia sampai
dua kali tidak naik kelas. Pertama di SD kelas tiga. Kedua, pada  saat
kelas lima.  Semuanya gara-gara dia menandatangani sendiri rapornya.

“Waktu itu rapor saya jelek. Saya kasihan Ibu saya kalau di-
panggil ke sekolah, ditegur kepala sekolah, karena anaknya badung.
Saya tandatangani sendiri rapor saya. Akhirnya ketahuan dan saya
tidak naik kelas dan pindah ke sekolah lain,” ungkap Jan Darmadi
tertawa sambil terkekeh-kekeh.

Hal yang sama juga ketika sekolah di SMP, di Kolose Kani-
sius, salah satu sekolah Katholik paling favorit di Jakarta, terkenal
dengan pendidikannya yang sangat disiplin dan bagus. Maklum, di
sini para pengajarnya adalah para Pastur.” Saya ingat waktu itu Pas-
tur saya bilang, Jan, panggil ibu kamu ke sekolah. Nanti menghadap
saya. Saya bilang, wah nggak bisa Pak, karena sibuk. Kalau begitu
ayah kamu saja. Saya bilang nggak bisa juga, karena banyak keluar

kota. Karena saban hari dide-
sak terus, akhirnya saya kasih
tahu juga, dan ayah saya da-
tang. Di sana, Pastur men-
gungkap semua kenakalan
saya,  yang sering lompat dari
tangga dan macam-macam.
Akhirnya Pastur saya minta ke
ayah saya bahwa saya harus
dikeluarkan  dari  sekolah
karena terlalu nakal,” ungkap
Jan Darmadi mengenang
masa SMP-nya.

Menurut Jan, yang
membuat dia dikeluarkan dari
Kolose Kanisius adalah keti-
ka dia melakukan hal yang
sangat keterlaluan untuk
sekolah Katholik seperti Kani-
sius. Meskipun sebenarnya
hanya bercanda bersama te-
mannya.  Dia masih ingat, ke-
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Pertemuan Terbatas Bapak Jan Darmadi, Anggota Wantimpres “Pelembagaan Tata Kelola Pengairan
dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan” di Kantor Wantimpres (10/2/2016)
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tika turun di tangga
sekolah, waktu itu dia
berada di belakang gu-
runya, sementara te-
mannya di depan.
Karena di belakang
gurunya, Jan  iseng
dengan membuat ger-
akan seperti orang
yang mau memukul
kepala gurunya. Te-
mannya di depan ten-
tu saja tertawa. Na-
mun, sial bagi Jan, ke-
tika ingin melakukan
lagi, gurunya menge-
tahui perbuatannya.
”Habis dah saya wak-
tu itu. Makanya orang-
tua saya dipanggil dan
ayah saya diberitahu
bahwa saya harus
dikeluarkan karena ter-
lalu nakal. Kalau diin-
gat-ingat saya merasa
bersalah  juga. Tapi
namanya anak-anak,
suka iseng. Dulu saya
sering dihukum nulis
seratus baris sampai
seribu baris.  Seratus aja sampai pegel nih tangan, apalagi seribu
baris,” cerita Jan Darmadi tentang kenakalannya semasa SMP di
Kolose Kanisius Menteng.

Ketika SMA, Jan Darmadi sempat sekolah di sekolahan Be-
landa dekat TNI AL di Kwitang.  Setelah itu, Jan sempat pindah ke
SMA di Medan, Karena ikut ayahnya yang membuka usaha di sana.
Jan kecil memang mengikuti ayahnya ketika kedua orang tuanya ber-
pisah.

Ketika masih di SMA di Jakarta, Jan masih ingat, waktu itu
ada pergantian bahasa pengantar di sekolah dari Bahasa Belanda
ke Bahasa Indonesia. Padahal saat itu, Jan tinggal setahun lagi menye-
lesiakan SMAnya dan diminta untuk mengulang lagi ke kelas 3 SMP.
Jan yang memang pem-
berontak, akhirnya mogok tidak mau sekolah.

“Saya pikir, sudahlah, saya jadi pengusaha aja dah. Kerja di
toko ayah saya. Karena saat itu semua sekolah Belanda ditutup. Saya

Menyambut kedatangan Jan Darmadi dalam Peluncuran Teknik Tanam Sebar Padi di Sawahan, Kabupaten Madiun
(01/10/2015)
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kemudian kerja di toko ayah saya. Tetapi saban hari dibilang bodoh
terus sama ayah saya, karena saya banyak salah. Saya akhirnya
bilang dalam hati saya, saya harus sekolah, harus bisa jadi peng-
usaha yang berpendidikan. Di situ tekad saya muncul untuk sekolah
yang baek,” ungkap Jan Darmadi.

Ketika ayahnya pindah ke Singapura membuka usaha di sana,
Jan yang waktu itu belum menyelesaikan SMA-nya,  akhirnya  ikut
juga bersama ibu tirinya.  Saat itu usianya belum sampai 17 tahun.
Sehingga dia tidak diperbolehkan.  Apalagi  pada  saat itu aturannya
sangat ketat. Namun,  dia beruntung,  ayahnya  punya  koneksi deng-
an pejabat Imigrasi,  sehingga dibuatkan Paspor dan bisa ke Singa-

pura bersama ibu tirinya. Sejak itu,
Jan Darmadi tidak kembali lagi ke
Indonesia dalam waktu yang cu-
kup lama.

Ketika awal pindah ke Si-
ngapura, ayahnya ingin Jan bela-
jar bahasa China. Sehingga dia di-
sekolahkan ke sekolah China. Na-
mun Jan Darmadi tidak betah di
sekolah China tersebut. Hanya
sempat sekolah tiga setengah bu-
lan saja. Jan  pun  minta keluar dan
pindah American High School Si-
ngapura,   berteman  dengan  anak
sahabat ayahnya di Singapura.  Itu
pun harus menunggu sekitar tiga
bulan karena mata pelajarannya
sudah berjalan di tengah-tengah.

Kuliah Sambil Kerja di Amerika
Setelah satu setengah

tahun di Singapura dan menyele-
saikan American High School, Jan
Darmadi pun berangkat ke Ameri-
ka,  melanjutkan studi Administra-
si Bisnis di University Of Golden

Gate, San Fransisco, Amerika Serikat.
Ketika ke Amerika, Jan sebenarnya boleh di bilang kabur ke

negeri Paman Sam. Dia masih ingat, waktu itu kebetulan Ayahnya
punya simpanan berupa traveler cheque di Bank of America sebe-
sar 10 ribu US Dollar dan ditaruh di safety box. Kebetulan Jan Dar-
madi memegang kuncinya juga.

Jan pun menulis catatan di safety box untuk Papinya, “Saya
tulis di catatan, Papi, saya pake uang ini untuk  sekolah.  Kalau  Papi
tidak setuju, boleh nggak dianggap sebagai pinjaman. Akhirnya saya
kabur aja ke sana (Amerika),” ungkap Jan tentang kelakuannya dan
keinginannya yang kuat untuk kuliah sebelum menjadi seorang pen-
gusaha.

Melihat pameran hasil Komunitas Ngawi Organic Center (30/09/2015)
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Dengan modal uang 10 ribu US Dollar itulah Jan kemudian
kabur ke Amerika dan kuliah di bidang Administrasi Bisnis di Univer-
sity Of Golden Gate, San Fransisco, Amerika Serikat. Dan untuk
membiayai kuliah sehari-hari Jan Darmadi harus bekerja part time
selama kuliah.

Jan masih ingat waktu itu dia bekerja sebagai asisten pem-
bukuan di perusahaan percetakan Age As Crooker  yang biasa men-
cetak kartu ucapan. Kebetulan dia dapat supervisor yang baik hati.

“Dia suruh saya lebihin dua jam. Saya bilang nggak bisa, itu
melanggar aturan. Dia bilang saya nggak akan lapor ke Imigrasi koq.
Jadi, saya dapat lebih. Saya masih ingat itu, namanya Mister Kill.
Baik  bener orangnya. Waktu saya sudah punya duit, saya  ke Ameri-
ka lagi saya cari dia. Tetapi ng-
gak  ketemu,” cerita Jan Darma-
di soal masa-masa perjuangan-
nya ketika kuliah sambil kerja di
Amerika.

Penghasilannya dari ker-
ja part time lumayan buat Jan Dar-
madi untuk menutupi biaya trans-
portasi, biaya sewa apartemen 60
US Dollar, plus makan seming-
gu.

Jan Darmadi  termasuk
cepat  menyelesaikan studinya di
tingkat S-1 maupun masternya
(S-2). Dia hanya butuh waktu 24,5
bulan untuk menyelesaikan S-1-
nya. Tetapi untuk itu dia harus kuli-
ah pagi dan malam.

“Kebetulan di Amerika ada
selective courses (mata kuliah
pilihan). Saya ambil itu untuk mas-
ter degree saya, jadi lebih cepat.
Saya kuliah pagi dan malam. Ma-
kanya kuliah S1 dan S2 saya leb-
ih cepat dari yang lain. Sampai
sekarang nggak ada yang ngala-

hin saya soal kecepatan menyelesaikan studi. Kakak saya biasa saja.
Mung-kin karena ada semangat dari dalam diri saya untuk cepat
menyelesaikan agar bisa cepat cari uang,” ungkap Jan Darmadi.

Begitu pula ketika dia mengambil S-2 di bidang Administrasi
Bisnis di New York University. “Saya hanya ambil  required  courses
saja. Cuma angkanya musti B. Jadi saya focus ke B-nya.  S-1 saya
passing grade aja, ya C juga cukup yang penting lulus deh,” ujarnya
sambil   tertawa   riang    mengenang masa kuliah.

Jan masih ingat, ketika menyelesiakan S-1-nya,  Ayahnya
datang ke San Fransisco, menghadiri acara wisudanya. Dari situ,
Jan tahu bahwa Ayahnya tidak  marah dengan uang 10 ribu US Dol-
lar di safety box di Bank of America.

Jan darmadi meninjau lahan kedelai yang ditanam dengan teknik budidaya jenuh air di Tanjung Jabung Timur,
Jambi (30/08/2016)
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“Beliau sebenarnya setuju koq. Bahkan waktu itu, be-
liau nanya, Jan apa Lu nggak mau sekalian ambil master lu.
Saya bilang nggak deh Pi, capek. Saya nggak ada duit, mesti
kerja part time. Terus katanya, lu sekolah deh, nanti gua kiri-
min duitnya. Terus saya bilang, kalau dikirimin gua mau. Bera-
pa tanya Papi saya. Saya bilang 500 US Dollar. Karena waktu
itu jaman duit susah dicari,  akhirnya Papi jual rumahnya di Jl.
Sriwijaya untuk sekolahin saya. Dari situlah saya dikirimin
duit,” ungkap Jan Darmadi.

Yang jelas, untuk menyelesaikan kuliah S-1 dan S-2-
nya waktu itu, Jan Darmadi hanya menghabiskan sekitar 20
ribu US Dollar. ”Tetapi dari situ, saya bisa hidup mandiri, bisa
membiayai keluarga saya, sewa apartemen,  membiayai kela-
hiran anak saya  Jefri (1960) dan Janie (1963). Bahkan bisa
beli  mobil Ford Falcon  seharga 2.000 US Dolllar,” ungkap
Jan Darmadi.

Jan Darmadi  menikah di Amerika dengan wanita asal
Indonesia yang kebetulan tinggal di Amerika. Keluarganya ke-
mudian pindah ke Hongkong. Namun, Jan Darmadi tetap
mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Mereka dikarunia  lima orang anak. Dua anaknya lahir
di Amerika (New York dan San Fransisco), sedangkan tiga lainnya
lahir di Hongkong. Namun, karena usaha Jan Darmadi lebih banyak
di Indonesia, sehingga  Jan pun memutuskan untuk memboyong ke-
luarganya kembali ke tanah air dan tinggal di Indonesia pada awal
1980-an.

Memegang Nasihat Ibu & Ayahnya
Berkat  intuisi bisnis,  perhitungan  yang  matang, inovasi

dalam melihat peluang usaha, serta kerja keras dan selalu jujur dalam
berusaha, membuat Jan Darmadi tumbuh menjadi sosok pengusa-
ha Indonesia papan atas.

Jan Darmadi adalah pebisnis yang membangun Jakarta Se-
tiabudi Internasional sejak tahun 1975, pemilik Hotel Mandarin Jakar-
ta, Mercure Ancol, Jakarta Theater dan Setiabudi Building Jakarta,
serta Grand Hyatt Bali, serta masih banyak usaha di bidang lainnya
selain properti yang memang menjadi tulang punggung kelompok
usahanya.

Meski begitu, Jan Darmadi memiliki cerita kelam ketika Pre-
siden Soeharto berkuasa. Semuanya gara-gara dia “membela” Ali
Sadikin, dia harus menerima kenyataan, selama sepuluh tahun usa-
hanya “dimatikan” oleh tangan-tangan penguasa kala itu. Padahal,
ketika itu dia punya koneksi ke sejumlah pejabat tinggi yang memegang
kekuasaan pada saat itu. Terutama di kalangan jendral. ”Tetapi kare-
na saya tidak mau berkhianat, ya saya harus menghadapi kenyataan
hidup  saya  dipersulit.  Pak Ali Sadikin dan Bung Karno adalah dua
tokoh yang saya kagumi yang membuat Indonesia merdeka dan
membuat Indonesia berharga di mata dunia,” ungkap Jan Darmadi.

Jan Darmadi  bisa mulai berusaha setelah berteman dengan
salah satu putra Pak Harto, Bambang Trihatmojo. Dan usahanya
kian moncer, setelah Pak Harto turun pada tahun 1998 oleh gelom-
bang demosntrasi yang menuntut reformasi.

Namun, kalau ditanya apa kunci dari seluruh catatan sukses
yang sudah ditorehkan dengan tinta emas dalam hidupnya itu, Jan

Jan Darmadi mengunjungi peternakan di Kecamatan Kanigoro,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur (29/05/2016)
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Darmadi dengan tegas akan mengatakan, semua itu karena dia me-
megang teguh pesan ibu dan ayahnya yang kini telah tiada.

“Dasar dari hidup saya adalahdari orangtua saya. Mungkin
yang penting pesan dari ibu saya. Ibu saya berpesan, yang pertama,
“Jan, lu musti ada kepintaran. Maksudnya sekolah dan kuliah. Lu musti
jujur. Lu jangan menipu, lu jaga mulut lu. Dan yang terakhir jangan
merusak nama keluarga,” ungkap Jan Darmadi.

Salah satu petuah Ibunya yang lain yang masih diingatnya
adalah menghargai uang. Dalam menggunakan listrik misalnya, Jan
selalu diingatin agar mematikan lampu yang tidak digunakan.”Kata
ibu saya, ngapain lu bakar duit. Lu harus hargain duit. Kalau lu tidak

hargain duit, duit gak akan hargain lu. Itu pesan ibu saya saat beliau
masih hidup. Kalau pun nanti biar rejeki lu gede, lu pake duit  musti
mikir.  Kalau nggak perlu, nggak usah lu buangin duit lu.  Lu simpen
Jan, buat bantu orang yang tidak mampu atau minta pertolongan. Itu
semua menjadi pegangan hidup saya,” ungkap Jan Darmadi men-
genang pesan-pesan Ibunya.

Boleh jadi karena pesan Ibunya, Jan Darmadi masih meng-
gunakan mobil Ford Double Cabin yang menurut temannya sudah
ketinggalam zaman. Padahal, kalau mau, Jan Darmadi mampu mem-
beli sepuluh mobil sekelas Panthom yang harganya di atas Rp 6

Jan Darmadi bersama jajaran struktural dan peneliti Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPTP) di Subang, Jawa Barat (7/10/2015)
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miliar. “Tetapi buat apa. Kalau masih baik dan bisa digunakan, kena-
pa harus beli yang tidak kita butuhkan,” ujarnya.

Sementara ketika kecil, Jan Darmadi selalu diingatkan ayah-
nya agar dia harus punya keahlian sebagai modal untuk hidup. Ke-
dua, harus punya integritas. Ketiga, harus disenangi kawan.

“Nah,  untuk  disenangi  kawan,  kalau dia butuh, apapun lu
bantu semampu lu. Kalau misalnya teman perlu uang, asal lu pikir
bisa kesampingkan, ya lu bantu. Kalau nggak, bisa bantu dengan
cara lain. Karena bantu teman itu tidak selalu harus pake uang, te-
naga lu juga bisa. Kalau teman lu ada yang sakit, lu bawa ke dokter,
ke rumah sakit,” kata Jan menirukan pesan ayahnya.

Keempat, kata ayahnya, dia harus punya modal, punya uang.
”Tetapi kalau lu nggak punya yang ke-empat ini, lu nggak punya uang,
tetapi lu punya yang tiga tadi, teman lu percaya lu bukan tukang tipu.
Teman lu pasti banyak. Dia orang (mereka) percaya pada lu, lu pun-
ya kepintaran, dia kasih lu duit, nah lu dapat bagian. Itu lu ingatin,”
begitu pesan Ayah Jan Darmadi.

Ayahnya juga selalu mengingatkan bahwa uang pinjaman,
apakah itu dari pinjaman bank atau teman, bukan merupakan uang
Jan. ”Kalau lu pinjam ke bank, lu jangan pakai buat diri lu sendiri. Lu
bayar dulu seluruhnya punya bank, baru sisanya lu pakai. Makanya
sampai sekarang seluruh perusahaan saya jalan Pak,” ungkap Jan
tentang nasihat Ayahnya yang selalu dia pegang.

Jan Darmadi juga masih ingat pesan ayahnya bahwa dia harus
punya rasa memiliki dan mencintai pekerjaannya. “Lu harus ingat
Jan, di mana lu bekerja, lu harus anggap itu perusahaan lu sendiri.
Kalau lu nggak begitu, lu nggak akan maju. Kalau lu hanya bekerja
untuk gaji aja, untuk penghasilan, lu nggak akan maju.  Kalau lu ber-
buat salah, lu paling diberhentiin, dipecat, paling dua bulan lu nggak
dapat gaji.  Tetapi kalau Papi kasih lu modal sekarang, lu nggak pu-
nya kepintaran, gua kasih berapa aja lu bakalan abisin. Itulah ilmu
pengetahuan tentang hidup ini dari orangtua saya yang saya pegang
sampai sekarang ini,” ungkap Jan.

Kini, Jan yang sudah masuk Islam menjadi mualaf,  menik-
mati benar hidupnya dengan mengabdikan diri untuk kehidupan o-
rang banyak di kegiatan sosial, serta memilih terjun ke politik untuk
bisa berbuat lebih banyak buat bangsa dan negaranya melalui Partai
Nasdem sebagai Ketua Majelis Partai, serta Anggota Dewan Pertim-

bangan Presiden. Sedangkan kegiatan bisnis dia serahkan semua
kepada para profesional dan anak-anaknya.

Banyak sekali kritikan dan saran dari Jan Darmadi yang ingin
dia tuangkan untuk memperbaiki pemerintahan ini. Mulai dari indus-
tri, seperti di bidang otomotif, pertanian, sampai dunia robotic untuk
pengembangan industri modern di tanah air. Namun posisinya se-
bagai Anggota Wantimpres, membuat Jan Darmadi harus bisa meng-
erem dirinya.

“Sebagai Anggota Wantimpres, saya tidak bisa bicara
seenaknya di media massa, apalagi media sosial,” ujarnya terkekeh.
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Jan Darmadi bersama dengan petani organik yang tergabung dalam
komunitas Max FM di Sumba Timur, NTT (4/8/2016)
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Jan Darmadi
Jabatan :  Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Lahir : Jakarta, 14 Juni 1939.

Pendidikan :
1. SMP Kanisius Jakarta
2. SMA – Singapore American High School
3. S-1 (B. B. A. ) – University Of Golden Gate – San Fransisco, USA (1962)
4. S-2 (M. Sc. ) – New York University – USA (1964).

Jabatan/Pekerjaan
1. Presiden Komisari PT.  Wynncor Bali (Mengundurkan Diri Sejak Februari 2015)
2. Presiden Komisari PT.  Skyline Building (Mengundurkan Diri Sejak Februari 2015)
3. Presiden Komisari PT.  Jan Darmadi Investindo  (Mengundurkan diri sejak Februari 2015)
4. Presiden Komisari PT.  RasunaSetiabudi Raya (Mengundurkan diri sejak Februari 2015)
5. Presiden Komisari PT.  Property Java (Mengundurkan diri sejak Februari 2015)
6. Presiden Komisari PT.  PuriSetiabudi Real Estate (Mengundurkan diri sejak Februari 2015)
7. Presiden Komisari PT.  Salira Indah (Mengundurkan diri sejak Februari 2015)
8. Presiden Komisari PT.  Colorama Jaya Trading (Mengundurkan diri sejak Februari 2015)
9. Presiden Komisari PT.  Tjimangkok Indah (Mengundurkan diri sejak Februari 2015)
10. Presiden Komisari PT.  Raf Rad Corporindo (Mengundurkan diri sejak Februari 2015)
11. Presiden Komisari PT.  Djagad Kilat (Mengundurkan diri sejak Februari 2015)
12. Presiden Komisari PT.  PP Bajabang Indonesia (Mengundurkan diri sejak Februari 2015)
13. Presiden Komisari PT.  Lubuk Lancang Kuning (Mengundurkan diri sejak Februari 2015)
14. Presiden Komisari PT.  JantanCelebes Indah (Mengundurkan diri sejak Februari 2015)

ORGANISASI
1.    Bendahara HIPMI (1972-1974)
2. Bendahara HIPMI (1974-1976)
3. Dewan Pertimbangan Kamar Dagang Indonesia (KADIN)
4. Ketua Jakarta Karting Club (1974-1979)
5. Anggota Penasehat Perbakin
6. Ketua Umum Karate Do Gojukai (2010-2015)
7. Anggota Dewan PenasIhat Partai Golkar (2004-2009)
8. Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem (2013-Sekarang)



100

Dok. DI WantimpresPertemuan Terbatas Bapak Rusdi Kirana, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dengan tema “Peningkatan Daya Saing
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia” di Gedung Wantimpres, Jakarta (15/12/2015)
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RUSDI KIRANA
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019

Pesawat & Obsesi Politik
Untuk Indonesia

Kesuksesan Rusdi Kirana membangun Lion Air Group adalah
kisah perjuangan seorang salesman mesin ketik berpenghasilan

Rp 75.000,- per bulan menjadi pengusaha beromset Rp 20
triliun lebih per tahun. Majalah Forbes pun menempatkan Rusdi

Kirana dan kakaknya Kusnan Kirana di urutan ke-17 dari 50
orang terkaya Indonesia sepanjang 2016, dengan total

kekayaan 1,45 Milyar US Dollar  atau Rp 19,575 triliun. Meski
begitu, tak ada yang berubah dari Rusdi Kirana. Dia tetap

bersahaja. Namun, keputusannya mundur dari Dirut Lion Air
dan terjun ke dunia politik sebagai Wakil Ketua Umum Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) di 2014, mengagetkan jagat bisnis
dan politik tanah air. Itulah pilihan hidup Rusdi Kirana.Dia ingin

mewujudkan obsesi politiknya untuk Indonesia.

Palais de l”Elysee, Paris, Senin, 18 Maret 2013. Suhu udara di
luar Istana Presiden Perancis itu lumayan dingin. Tiga derajat Cel-
sius. Di sebuah ruangan yang terletak di belakang Istana, sudah
berkumpul banyak wartawan tulis dan televisi dari Perancis, kantor
berita internasional yang bertugas di Perancis, serta rombongan 21
wartawan dari Indonesia.  Para jurnalis itu diundang  khusus untuk
meliput penandatanganan kontrak pembelian 234 pesawat Airbus
senilai 18,4 miliar Euro atau sekitar Rp 230 triliun, antara perusa-
haan penerbangan Indonesia, PT. Lion Air Group dengan Airbus Fabrice
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Bregier, salah satu perusahaan pembuat pesawat terbang raksasa
asal Eropa.

Di kursi barisan depan, berjejer para pejabat teras dari Air-
bus dan Lion Air, seperti Direktur Niaga Lion Air, Achmad Hasan dan
Direktur Umum, Lion Air Edward Sirait.

Tak lama kemudian, di ruangan itu muncul bos Lion Air Group
Rusdi Kirana dan Presiden Perancis Francois Hollande, disusul CEO
Airbus Fabrice Bregier yang menyalami Rusdi Kirana dan Presiden
Francois Hollande. Usai pidato pembukaan dari CEO Airbus Fabrice
Bregier, Rusdi Kirana dan Presiden Francois Hollande, langsung di-
lakukan penandatanganan kontrak pembelian 234 pesawat Airbus.
Momen itu disaksikan juga oleh duta besar Indonesia untuk Peran-
cis, dan duta besar negara sahabat.

Rusdi Kirana  yang saat itu mengenakan jas warna hitam
dengan dasi pink duduk di kursi kepresiden berwarna emas. Sebelah-
nya duduk CEO Airbus Fabrice Bregier. Di atas meja panjang di depan

mereka yang juga dicat warna emas, tergele-
tak dokumen kontrak  pembelian yang akan
ditandatangani, serta satu miniatur pesawat
Airbus A-300 berwarna putih dengan tulisan
dan lambang Lion Air berwarna merah.  Se-
mentara di belakang mereka berdiri Presiden
Perancis Francois Hollande dan enam orang
Direktur Airbus.

Kontrak pemesanan 234 pesawat Air-
bus itu terdiri dari 109 unit A 320 Neo, 65 unit A
321 Neo dan 60 unit A 320 Ceo. Ini merupakan
kontrak pembelian terbesar sepanjang sejarah
Airbus, pabrikan pesawat yang dulunya ber-
nama Airbus Industrie, konsorsium perusa-
haaan penerbangan Eropa Aerospatiale Pe-
rancis, Deutsche-Aerospace Jerman dan
CASA  Spanyol pada awal 1970-an. Airbus yang
bermarkas di Tolouse, memang didirikan un-
tuk menandingi raksasa pabrikan pesawat ter-
bang Amerika, Boeing dan Mc Donnell Douglas.

Begitu keduanya usai menandatanga-
ni dan bertukar dokumen kontrak pembelian,

tepuk tangan pun membahana dari puluhan hadirin di ruang itu. Kila-
tan blits dari jepretan juru foto seperti tak henti-hentinya mengabadi-
kan momen itu. Wajah ceria dan penuh senyum dari Rusdi Kirana
dan Fabrice Bregier terus menghiasi momen itu.

Ini memang momen bersejarah. Bukan hanya bagi Rusdi Kira-
na dan Lion Air Group. Tetapi juga bagi Airbus  dan  juga  negara
Perancis. Kontrak pembelian 234 pesawat Airbus itu disebut-se-
but  telah membantu menyelamatkan ekonomi Perancis yang kala
itu sedang dilanda krisis ekonomi bersama-sama Negara Eropa lain-
nya.

 “Penandatanganan kontrak ini bisa membantu mendorong
penciptaan  lapangan  kerja.  Tidak hanya di Perancis, tetapi juga
Eropa,” ungkap  Hollande  dalam pidatonya sebelum penandatanga-
nan kontrak.

Hollande berterima kasih, karena pemesanan 234 pesawat
Airbus itu mampu mengamankan 5.000 pekerja Airbus selama sepu-
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Bapak Rusdi Kirana bersama Ibu Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, dalam acara “Peletakan Batu Pertama Pembangunan Windows of Indonesia “di  Manado (23/9/2016)
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luh tahun ke depan dan membantu perekonomian Perancis yang
tengah dilanda krisis kala itu.

Betul, yang paling diuntungkan adalah Airbus. Karena kon-
trak pembelian tersebut telah menyelamatkan ribuan karyawan Air-
bus dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu,
Airbus sangat berterimakasih dengan kontrak pembelian itu.

“Kami sangat bangga, karena Lion Air adalah operator terbe-
sar baru bagi pesawat Airbus. Terima kasih banyak,” kata CEO Air-
bus Fabrice Bregier menutup sambutannya diikuti tepuk tangan ha-
dirin. Kata “terimakasih banyak” yang diucapkan Bregier dalam ba-
hasa Indonesia itu membuat Rusdi Kirana ikut tersenyum. Namun
para wartawan Perancis seperti kebingungan, karena tidak menger-
ti,  kalau kata itu sama dengan “merci beaucoup” dalam bahasa Pe-
rancis.

Sebagai bentuk rasa terimakasih dari Airbus, sebanyak 320
karyawan Airbus dari berbagai divisi menyambut Rusdi Kirana di
depan hanggar Airbus di Bandara Toulouse Blagnac, seperti seorang
pahlawan.

Usai pendatanganan di Paris di hari yang sama, ratusan
karyawan yang mengenakan kaus warna biru bertuliskan Airbus A320
berdiri rapih de-ngan latar belakang pesawat Airbus A300 yang dide-
sain khusus untuk penyambutan dan ucapan terimakasih  atas  ke-
datangan bos Lion Air Group, Rusdi Kirana. Pesawat berwarna putih
itu memang didesain khusus untuk penyambutan Rusdi Kirana. Ada
tulisan besar “Lion” berwarna merah di badan pesawat bagian depan
dengan tulisan “Thank You” di badan pesawat bagian tengah, aksen
bendera merah putih dan tulisan Airbus dekat cockpit, serta logo Lion
di bagian ekor.

Ke-320 karyawan Airbus tadi langsung melambaikan tangan
mereka ketika Rusdi Kirana dan CEO Airbus Fabrice Bregier keluar
dari pesawat Airbus A-319 yang dicarter khusus untuk penerbangan
satu jam dari Paris ke Bandara Toulouse Blagnac,  pusat pabrikan
Airbus. Rusdi Kirana yang masih mengenakan jas yang sama saat
pendantanganan, dengan ransel di bahu kanannya, merasa sangat
surprise dengan sambutan itu.

Dengan senyuman lebar Rusdi Kirana membalas lambaian
tangan para karyawan Airbus itu, sambil menuruni tangga pesawat
dan berjalan sekitar 100 meter menemui para karyawan Airbus. Satu

persatu para karyawan yang ada di barisan depan disalami Rusdi
Kirana yang terus tersenyum dan mengucapkan terimakasih. Mere-
ka lalu berfoto bersama.

Tepuk tangan dari 320 karyawan Airbus terus membahana
mengiringi kepergian Rusdi Kirana dan bos mereka Fabrice Bregier
saat menuju lantai dua gedung pabrikan Airbus, tempat konferensi pers
dilaksanakan.

Momen sambutan hangat karyawan memang hanya seke-
jap. Begitu pula penandatanganan kontrak di Istana Presiden Pran-
cis, Palais de l”Elysee. Namun bagi Rusdi Kirana, merupakan mo-
men yang sangat surprise dan bermakna dalam perjalanan hidup
Rusdi Kirana.

Momen yang sama, ketika pada hari Jumat, 18 November
2011, sebagai bos Lion Air Group, Rusdi Kirana menandatangani
kontrak pembelian 230 unit pesawat dari pabrikan Boeing senilai 21,7
miliar US Dollar (sekitar Rp. 195,2 triliun dengan kurs saat itu).  Ter-
diri dari 201 unit tipe B-737 MAX dan 29 unit Next Generation 737-900
ER.

Penandatanganan kontrak pembelian yang dilakukan di Hotel
Grand Hyatt di sela-sela KTT Asia Timur di Bali itu, disaksikan lang-
sung oleh Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Obama men-
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Penandatanganan MOU  pembelian Pesawat Boing, dan disaksikan oleh
Presiden Amerika Serikat Barack Obama, 18 November 2011
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gatakan transaksi ini merupakan penjualan pesawat komersial ter-
besar sepanjang sejarah Boeing, dan salah satu contoh peluang per-
dagangan dan investasi di wilayah Asia-Pasifik.

“Ini adalah kesepakatan miliaran dolar antara Lion Air, salah
satu maskapai yang tak hanya tercepat tumbuh di wilayah Asia Pas-
ifik,  tetapi  juga di dunia. Boeing telah menyerap lebih dari 100 ribu
tenaga kerja di Amerika Serikat, setelah sekian lama,” katanya seu-
sai penandatanganan kesepakatan tersebut.

Dalam pembelian 230 pesawat Boeing, Lion Air Group menda-
patkan pinjaman dari bank Amerika Serikat, Exim Bank. Demikian
pula dalam pembelian 234 pesawat Airbus, Lion Air Group mendapat
pinjaman dari Perancis.

“Saya tidak bisa
berbicara terlalu terper-
inci karena sangat con-
fidential. Kami juga men-
jalin hubungan cukup
lama dengan Boeing
sejak membeli 178 unit
737-900 ER. Bisnis tak
harus berbicara tentang
uang. Modal kami ad-
alah trust. Boeing dan
Bank Exim Amerika
Serikat tidak akan begi-
tu saja berbisnis den-
gan Lion Air. Tentu mere-
ka sudah mempelajari
rekam jejak kami. Saya
perlu uang, US Exim
kasih pinjam US$ 2,1
miliar. Saya perlu uang,
Perancis kasih pinja-
man,” ungkap  Rusdi
Kirana dalam satu
wawancara dengan Ma-
jalah Tempo.

Pernyataan Rusdi Kirana itu sekaligus menepis anggapan
orang bahwa dia dan kakaknya Kusnan Kirana hanya sebagai fron-
ting, pengelola dana investor asing.

“Tidak benar saya fronting dari dana orang lain. Sekarang ini
100 persen saham perusahaan ini (Lion Air Group) milik saya dan
kakak saya. Jelek-jelek begini, paspor saya hijau, warga negara In-
donesia. Apakah saya harus jadi warga Singapura baru Anda hor-
mati saya ?,” ujar Rusdi Kirana dalam satu wawancara dengan Ma-
jalah Tempo.

Sebagai pelopor penerapan konsep penerbangan berbiaya
murah  atau  LCC (low cost  carrier) di  Indonesia,  dengan jumlah
pesawat dan rute yang begitu banyak,  membuat Lion Air dengan

Rusdi Kirana pada acara penandatanganan kontrak pembelian 234 unit pesawat Airbus
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motonya “We  Make People Fly”,  menjadi maskapai Indonesia
dengan pasar penumpang domestik terbesar.

Sepanjang 2015 misalnya, Lion Air berhasil mengangkut pe-
numpang domestik sebanyak 26,48 juta orang, atau 35% dari total
penumpang domestik yang mencapai 76,62 juta penumpang. Lion
mengalahkan flag carrier Garuda Indonesia (19,96 juta orang, atau
26% dari total penumpang domestic).

Tidak hanya di pasar domestik, Lion  juga  ekspansi  ke luar
negeri dengan mendirikan Malindo Air yang beroperasi di Malaysia,
dan Thai Lion yang beroperasi di Thailand. Lion juga membidik pasar
Australia.

Langkah Lion Air  masuk ke segmen penerbangan murah atau
“low cost carrier” tidak hanya menggerus pasar Air Asia di ASEAN,
tetapi juga telah menginspirasi maskapai lainnya untuk beramai-ra-
mai masuk ke segmen serupa. Sehingga saat ini bepergian dengan
pesawat terbang tidak lagi hanya didominasi kalangan berduit saja.

Kalau Anda tanya ke Rusdi Kirana, apa yang membuat dia
mampu  menjadikan Lion Air sebagai maskapai penerbangan do-
mestik nomor satu, jawabannya sederhana. Punya visi, passion,
nekad, berpikir out of box, dan tentu saja kreatif dan jujur. Semua itu
sudah ditunjukkan Rusdi Kirana dan kakaknya, ketika mereka men-
jadi pelopor penerbangan murah, dan membeli 264 pesawat senilai
Rp 425 triliun meskipun mereka tidak memiliki uang sebanyak itu.

Rusdi dan kakaknya juga yakin bahwa karyawanlah yang
membuat mereka maju dan menjadi aset terbesar. Karena itu dia
membeli tanah seluas 40 hektar, membeli rumah 1.400 unit untuk
karyawan Lion Air agar dekat dengan tempat kerja, membangun
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Rusdi Kirana bersama Muhaimin Iskandar (Ketua PKB) melakukan
silaturrahmi ke kediaman Ulama NU KH. Aziz Mansyur (1/8/2015)

Bapak Rusdi Kirana Menerima Penghargaan Legion d’Honneur dari Presiden Perancis
Fancios Holande, Jakarta, 29 Maret 2017
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sekolah dari SD hingga perguruan tinggi secara gratis, hingga ru-
mah sakit gratis untuk karyawannya.

Dan satu hal yang membuat Rusdi Kirana berbeda dengan
pengusaha lainnya, terutama dalam menghadapi masalah, ada-lah
fokus pada bisnisnya dan menutup mata, telinga, serta mulut dari
omongan publik.

“Saya ini pengusaha airlines yang penuh misteri. Tony Fernan-
dez (Air Asia), orang tahu dari A sampai Z. Richard Branson (Virgin
Atlantic), A-Z tahu. Saya, tak ada yang tahu, sekalipun Pak Bob Sadi-
no (almarhum), juga tak tahu. Kalau orang tahu, kesannya pasti beda,
responsnya beda”, ung-kap Rusdi Kirana suatu waktu ketika di-
wawancarai Majalah Angkasa.

Rusdi Kirana men-
gakui, selama 13 tahun men-
jalani bisnis-nya  dengan “ka-
camata kuda”,  seperti tiga
patung monyet yang ada di
Jerman: tutup mata, tutup
mulut, tutup telinga.

“Kalau saya ikuti se-
mua, saya akan down. Wak-
tu kejadian di Bali (pesawat
B737-900ER-nya “mendar-
at” di laut), semua TV saya
matikan, koran saya buang,
supaya saya tak goncang.
Saya mau fokus pada peker-
jaan saya. Kalau diikuti, saya
akan discouraged. Yang
menjustifikasi kita benar atau
salah, it’s not us. Sudah ter-
jadi, kita perbaiki, kita im-
prove, kita tahu ada yang
‘bermain’. Kita panggil direk-
turnya. Kita buat SOP. Jadi,
how to lead a company? We

have to be strong, we have to be the strength,” kata Rusdi Kirana.
Ketika menghadapi banyak masalah yang berat, yang dilaku-

kan Rusdi kirana adalah berdo’a. “Supaya saya tak jadi gila, saya
berdoa. Yang saya ucapkan, saya terima kasih. Dengan itu, kita hidup
lebih bahagia. Sepuluh tahun lalu (2010), saya bertanya-tanya kepa-
da Tuhan kenapa teman-teman saya mau minta tolong kepada saya?
Ternyata, itulah yang membuat kita jadi leader. Tidak berkeluh ke-
sah, tidak meminta, tetapi memikirkan orang lain,” ungkap Rusdi
Kirana tentang salah satu filosofi hidupnya.

Salesman Mesin Ketik Sampai Calo Tiket
Dua momen bersejarah dalam pembeIian 234 pesawat Air-

bus pada tahun 2013 dan 230 Boeing pada 2011, membuat seluruh
pemain dalam dunia penerbangan dunia melirik ke sosok Rusdi Kira-
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Rusdi Kirana dan Bupati Minahasa Selatan, Christiany Euginia Paruntu,SE berada di Lokasi Pantai Amurang, Minahasa Selatan
(22/09/2016)
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na. Begitu pula ketika Lion Air akhirnya  menjadi  maskapai  nomor
satu  di Indonesia, mengalahkan flag carrier Garuda Indonesia untuk
pasar domestik.

Semua itu  tentu  saja  merupakan  kisah  sukses seorang
Rusdi Kirana bersama kakaknya —yang pada tahun 2016 masuk di
urutan ke-17 dari 50 Orang Terkaya di Indoensia versi Majalah Forbes.
Namun banyak orang tidak tahu, bagaimana latar belakang keluarga,
perjuangannya hingga dia meraih semua sejarah sukses itu.

“Semua capaian ini, adalah hasil perjuangan dengan kucu-
ran keringat dan airmata selama bertahun-tahun,” kata Rusdi Kirana
untuk menggambarkan betapa beratnya dia mencapai tangga suk-
ses sebagai pengusaha di dunia penerbangan.

Sebelum menjadi salah satu dari 50 orang terkaya di Indone-
sia versi Majalah Forbes 2016, Rusdi Kirana yang lahir pada tanggal
17 Agustus 1963 di Jakarta, sudah terbi-
asa berangkat sekolah dengan “perut ker-
oncongan”, tanpa sarapan pagi.

Untuk membantu beban orangtu-
anya saat dia kuliah di Fakultas Ekonomi
Universitas Pancasila, Rusdi Kirana harus
menjalani berbagai profesi. Dia pernah
menjadi salesman produk mesin ketik
merk “Brother” asal Amerika, dengan gaji
10 US Dollar, yang  kalau  dikurskan keti-
ka itu hanya sekitar Rp 75.000,-.

“Tentu saja pendapatan sebesar itu
tidak akan bisa memenuhi kebutuhan
hidup saya sebulan. Sehingga saya harus
mencari kerjaan lain juga,” ungkap Rusdi
Kirana.

Salah satu  pekerjaan  itu  adalah
menjadi salesman tepung terigu. Dia me-
masarkan tepung terigu ke pabrik-pabrik
roti dan kue yang ada di Jabodetabek
(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan
Bekasi). “Kalau soal angkut tepung terigu
seberat 25 kg itu sudah biasa,” kenang
Rusdi Kirana.

Pekerjaan lainnya yang dilakoninyasejak awal hingga di menye-
lesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila ad-
alah menjadi calo tiket di Bandara Soekarno-Hatta. “Saya memang
mantan calo airport,” ungkap Rusdi Kirana tanpa ada rasa malu.

Kalau soal menginap di Bandara Soekarno Hatta, itu sudah
menjadi hal biasa bagi Rusdi Kirana. Bekalnya cuma sabun mandi,
sikat gigi, pasta gigi dan handuk. “Bahkan pernah ketika odolnya habis,
saya akhirnya pakai sabun mandi sebagai penggantinya,” ujarnya
sambil tertawa mengenang masa-masa susahnya menjadi calo tiket.

Begitu pula kalau soal dimaki petugas atau dikejar-kejar Sat-
pam Bandara. Itu juga hal biasa yang dialami Rusdi Kirana sebagai
calo tiket selama hampir delapan tahun di Bandara Soekarno Hatta.

Karena selalu dikejar-kejar petugas dan Satpam Bandara,
Rusdi dan kakaknya Kusnan Kirana, akhirnya membuka biro per-

Rusdi Kirana menghadiri Muktamar NU Ke 33 di Jombang, Agustus 2015
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jalanan pada tahun 1990. Namanya
Lion Tour, yang melayani tiket, check-
in penumpang, imigrasi, hingga men-
jemput tamu. Untuk jasa itu, Rusdi dan
kakaknya mengantongi keuntungan Rp
20 ribu/tiket.

“Pekerjaan itu saya jalani set-
iap hari dari pukul lima pagi ketika or-
ang lain masih tidur enak, sampai jam
sebelas malam,” ungkap Rusdi Kira-
na.

Berkat pengalamannya se-
bagai calo tiket, mengurusi check-in
dan imigrasi serta kedekatannya den-
gan para petugas imigrasi di Bandara
Soekarno Hatta, salah satu perusa-
haan travel  besar di Jakarta, akhirnya
mempercayakan pengurusan paspor
di Bandara kepada Rusdi Kirana dan
kakaknya selama tiga tahun penuh.

“Dan  selama  saya bekerja den-
gan perusahaan tadi, tidak satu pun
dari ribuan  penumpang  yang  saya
urus itu yang tertinggal,” ungkap Rus-
di Kirana.

Suatu waktu, Rusdi Kirana per-
nah diminta mengurus check-in un-
tuk 300 penumpang dengan tiga pe-
sawat yang berbeda. Celakanya jam-
nya sama, dan harus dilakukan sendi-
rian. Tetapi Rusdi Kirana tak kehabisan
akal. Malam sebelum hari keberangka-
tan, dia sudah melakukan check-in dan
membuat pita di tas masing-masing
penumpang.

Dengan bantuan porter, Rusdi meminta untuk dicarikan tour
leader dan membawakan bagasi rombongan pada tempat yang diten-
tukan. Akhirnya Rusdi bisa melakukan check-in semua pen-

umpang (300 orang) dalam jam bersamaan dengan tiga pesawat
berbeda.

Rusdi juga sering diminta untuk menjemput tamu di Bandara.
“Kalau  untuk  urusan ini, asal diberi tahu ciri-cirinya, saya pasti mudah
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Peletakan Batu Pertama Pembangunan WINDOWS of Indonesia sebagai sentra kuliner dan UKM
di Sulawesi Utara Manado, (23/09/2016)
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menemui tamu tersebut. Intuisi saya terlatih di situ,” ungkap Rusdi
kirana sambil tertawa lepas.

Modalnya 10 Juta US
Dollar.

Pada tahun 1999,  Rusdi  Kirana  dan kakaknya memutuskan
untuk terjun di bisnis penerbangan, dengan mendirikan PT. Mentari
Lion Air. Modal awalnya saat itu 10 juta US Dollar atau sekitar Rp 9
mili-ar. Ketika itu, dia melihat ada peluang bisnis yang bagus. Yakni

dengan menerapkan konsep penerbangan berbiaya murah atau LCC
(low cost carrier) di Indonesia.

Karena modalnya masih kecil, Rusdi Kirana dan kakanya
hanya bisa menyewa satu pesawat Boeing 737-200. Bulan Oktober
1999, mereka mengantongi izin dari Direktorat Jendral Perhubungan
Udara. Hari bersejarah pun datang juga, ketika tanggal 30 Juni tahun
2000, Lion Air terbang untuk pertama kali-nya.

Dengan menerapkan konsep penerbangan berbiaya murah
(LCC), Lion Air membuat masyarakat yang tadinya jarang meng-

gunakan pesawat terbang
untuk bepergian, akhirnya
lebih sering menggunakan
pesawat terbang.

Pada ulang tahun-
nya yang ke-11 dan ke-13,
Lion Air mencatat sejarah
dengan menandatangani
pemesanan 464 pesawat
terbang senilai Rp 425 trili-
un, dan menjadi maskapai
penerbangan nomor satu
dalam meraih jumpah pen-
umpang domestik, men-
galahkan flag carrier Garu-
da Indonesia.

Terjun Ke Dunia Politik
Menjelang Pemili-

han Presiden 2014, bisnis
penerbangan dan jagad
politik Indonesia diheboh-
kan dengan pemberitaan
media, bahwa Rusdi Kira-
na akan menjadi peserta
konvensi Calon Presiden
Partai Demokrat. Namun, di
tengah jalan Rusdi  men-
gundurkan diri.
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Rusdi Kirana bersama Wali Kota Jimmy. F. Eman, SE. Ak dan Wakil Wali Kota Syerly. A.  Sompotan saat berkunjung di Tomohon, (22/9/2016)
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“Itu terlalu besar buat saya. Istilahnya bajunya kebesaran.
Saya mencoba untuk melalui semuanya dengan proses. Jadi, kita
masuk dulu partai politik. Kita belajar dulu politik itu kayak apa, sebe-
lum menuju apa yang kita harapkan. Dan saya tidak ada cita-cita
jadi Presiden,” ungkap Rusdi Kirana dalam sebuah wawancara
khusus di sebuah acara di sebuah televisi nasional.

Tiga bulan menjelang Pemilu, Rusdi Kirana kembali menyita
perhatian jagad politik nasional, ketika dia menyatakan  bergabung
dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan oleh Pres-
iden RI ke-4 Abdurrahman Wahid. Posisinya langsung sebagai Wakil
Ketua Umum PKB, di bawah Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Po-
sisi yang tentu saja sangat strategis.

Rusdi Kirana memang dipercaya Muhaimin Iskandar untuk
membesarkan PKB agar menjadi partai papan atas, dan  meningkat-
kan  ekonomi  basis  massa  PKB yang kebanyakan  warga  NU  dan
masyarakat Muslim lainnya. Pengalamannya di dunia bisnis diharap-
kan bisa ditularkan dalam mengelola partai politik.

Rusdi mengungkapkan bahwa keputusannya untuk terjun ke
dunia politik bukan tiba-tiba. Tetapi melalui proses kontemplasi yang
lama. Dan yang  paling  penting adalah menyiapkan generasi  muda
yang akan meneruskan dan menjalankan Lion Air Group.

Rusdi masih ingat, tahun 2004, ketika Gus Dur sudah tidak
jadi Presiden lagi, dipertemukan oleh seseorang dengan Gus Dur di
Solo. Tujuan Rusdi Kirana ketika itu hanya satu. Mengucapkan teri-
makasih. Karena Gus Dur lah yang membuat etnis Tionghoa di In-
donesia bisa merayakan Tahun Baru Imlek.

“Saya percaya banyak orang seperti saya merasakan itu, dan
berterimakasih kepada beliau. Itulah tujuan saya berterimakasih ke-
pada beliau. Dan dari situ saya melihat bahwa PKB ini perjuangan
beliau. Visi dan misi beliau yang saya hormati,” ungkap Rusdi Kirana
mengungkapkan mengapa dia memilih PKB yang ketika itu pa-
mornya justru sedang turun.

Rusdi Kirana juga yakin, meskipun sebagai Partai Islam, na-
mun ideologi PKB tetap sebagai partai yang menjunjung tinggi plu-
ralisme. “Dan saya ingin membuktikan bahwa perbedaan itu indah.
Kalau saya masuk partai yang sesuai dengan agama saya, berarti
saya tidak  percaya yang namanya pluralisme.  Dengan masuk PKB

yang basisnya NU dan Muslim, itu kan menunjukkan saya percaya
dengan pluralism,” ungkap Rusdi Kirana.

Salah satu hal yang menjadi triger bagi dirinya untuk terjun ke
dunika politik adalah pada saat saya landing di suatu negara saya
melihat TKW  yang tidur di lantai, menunggu pesawat.  Saya tidak
bisa tutup mata melihat itu terjadi.  Paspor mereka dengan paspor
saya sama yaitu hijau.

Kalau TKW harus keluar, kata Rusdi Kirana, minimal mereka
harus bekerja di hotel, di rumah sakit   yang  memiliki skill seperti
TKW dari Philipina. Sebagai businessman, Rusdi Kirana mengaku,
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Rusdi Kirana  dan Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih mengamati peninggalan Bung

Karno di dalam Rumah Pengasingan Bung Karno, Ende, NTT (20/05/2015)
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Rusdi Kirana
Jabatan :
Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden.

Lahir :
Jakarta, 17 Agustus 1963.

PENDIDIKAN

S-1 Fakultas Eknomi
Universitas Pancasila (1989).

RIWAYAT JABATAN/PEKERJAAN
1. Direktur Utama P.T. Lion Group
2. Direktur Utama P.T. Lion Mentari
3. Komisaris P.T. Wings Abadi
4. Komisaris P.T. Lion Teknik
5. Shareholder P.T. Batik Air Indonesia
6. Shareholder Malindo Airways Sdn. Bhd.
7. Shareholder P.T. Angkasa Super Services.

TANDA JASA/PENGHARGAAN
Indonesia Admired CEO  2013 dari Majalah Warta Ekonomi

RIWAYAT ORGANISASI
1. Ketua Umum INACA (2006-2008)
2. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pancasila

(2006-2009)

dia memiliki keterbatasan, namun sebagai politisi, setidaknya dia bisa
memberi masukan kepada legislatif atau kebijakan pemerintah.

Itulah Rusdi Kirana, sosok sederhana yang memilih jalan
hidupnya yang menurut sebagian orang terlalu absurd.  Karena dia
terjun dalam dunia politik, ketika Lion Air Group sedang menanjak
menuju puncak.

“Setelah saya mencapai apa yang tidak pernah saya bay-
angkan atau saya impikan, saya punya dua pilihan sekarang. Apa-
kah saya terus menikmati bisnis di Indonesia, ataukah saya rela
memberi waktu saya, biaya saya, kemudian pikiran saya, untuk negara
ini. Itu pilihan saya.  Setelah saya renungkan sekian lama, akhirnya
saya berpikir, I  have to do something,” ujar Rusdi Kirana dengan
mantap.
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Koleksi Al Hikam - DepokKH. Hasyim Muzadi bersama Presiden Joko Widodo pada Sarasehan Nasional di Al Hikam, Depok (30/08/2014)
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ACHMAD HASYIM MUZADI
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019

Abah yang Kiai dan Negarawan

Orang terdekat dan sekeliling memanggilnya
“Abah”.Julukan bagi yang dituakan dan diperhatikan tutur

katanya.Dinanti pemikirannya yang tak lepas dari masalah
keagamaan, keummatan, dan kebangsaan dengan topik

Keislaman, ke Indonesiaan dan Ke NU an serta hubungan
antara agama dan negara mejadi alur dakwahnya di ber-

bagai lapisan masyarakat di dalam dan di luar negeri.

Terlahir dari pasangan Muzadi, seorang pedagang tembakau dan
gadis Rumyati, pedagang roti dan kue kering di kampung Bangilan, Tu-
ban. Anak ketujuh dari delapan bersaudara. Pendidikan dasarnya dise-
lesaikan di Bangilan dan atas saran KH. Muchit Muzadi (kakaknya) me-
neruskan pendidikan menengah di Pondok Modern Darussalam, Gon-
tor, Ponorogo  selama  enam  tahun. Hasyim mengenyam pendidi-
kan pesantren mulai dari Senori, Tuban; Lasem; Sarang, Jawa Ten-
gah; hingga Bululawang, Malang.

Sejak kecil terbiasa hidup serba  sederhana namun banyak
akal dan tak pernah mengeluh apa yang dialaminya. Ketika di Gontor
menderita sakit dan kiriman dari orang tua terlambat, ia rela menjual
bajunya demi pengobatan penyakitnya.

Kondisi yang apa adanya itulah yang membentuk pemuda
Hasyim menjadi sosok yang mandiri, pekerja keras, dan pantang
menyerah. Memang cara hidup seperti itulah yang diajarkan kedua
orang tuanya. Untuk meraih sukses, harus dijalani dengan proses
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dan kerja keras, karena tidak ada keberhasilan yang diraih dengan
cara singkat.

Hasyim mengakui bahwa sejak kecil dirinya telah meng-
hadapi kehidupan yang sulit. Namun, kedua orang tuanya telah mem-
berikan keteladanan bahwa kesulitan hidup harus dijalani dengan
sabar, dan tidak boleh menyerah.
Asal mau berusaha, Allah akan
membukakan jalan kemudahan.

Masa kecil di Bangilan di-
laluinya dengan jalan terjal untuk
menopang usaha orang tuanya.
Satu ketika ibunya membutuhkan
alat pembuat roti di rumah bibinya
di Lasem, Jawa Tengah. Namun
ketika itu tidak ada kendaraan
umum, demi baktinya kepada o-
rang tua, Hasyim rela mengayuh
sepeda sepanjang 50 km. Begitu
juga mencari telur untuk bahan
baku roti ke tetangga yang men-
jual telur.

Hasyim merintis karier or-
ganisasi dari bawah dengan susah
payah, dimulai dari organisasi
Pergerakan Mahasiswa Islam In-
donesia (PMII), Gerakan Pemuda
Ansor hingga Ketua Umum PBNU.
Jalan yang dilalui sangat panjang
dan penuh aral melintang.

Segudang pengalaman or-
ganisasi itulah yang menjadi modal
kuat untuk terus berkiprah. Ketoko-
hannya tak hanya dirasakan oleh
para nahdliyin. Gagasan, pemiki-
ran, dan gerakannya masalah ke-
bangsaan  pendidikan  dan kea-
gamaan mendapat pengakuan
dari publik nasional bahkan inter-
nasional.

Sosok Hasyim dikenal sebagai nasionalis dan pluralis. Apa-
pun yang dilakukannya adalah  hanya  untuk kepentingan agama,
Indonesia dan NU. Selama ini gerakan perjuangannya tak pernah
lepas dari tiga hal tersebut.

Semenjak kuliah, ia harus berjuang sendiri untuk menghidupi
dirinya. Namun kelemahan itu tak
membuatnya surut semangat
menjadi aktivis. Ia tipe orang yang
mandiri, ulet dan tahan banting.
Tak ada kata menyerah dalam ka-
mus hidupnya.

Hasyim mengenyam kuli-
ah di IAIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, sebelumnya sempat
mendaftar ke IAIN Syarif Hidaya-
tullah Jakarta, namun karena
ijazah dari Gontor belum keluar se-
hingga tidak bisa diterima. Per-
jalanan Hasyim di Malang tidak
bisa dilepaskan dari organisasi
Pergerakan Mahasiswa Islam In-
donesia (PMII) yang bermarkas di
Jalan Tjelaket 10.

Selain pandai bergaul dan
menjaga kebersamaan sesama
aktifis mahasiwa, bakat ceramah
Hasyim mulai terasah    disini,
dengan   banyaknya undangan
mengisi  pengajian  mulai dari
musholla hingga peringatan hari
besar Islam.

Dalam berorganisasi,
menurut Hasyim, tidak ada kata
pantang menyerah. Menjadi
pemimpin berarti harus berani
menghadapi berbagai risiko. Se-
gala risiko harus dihadapi sebagaiD

o
k.

A
l H

ik
a

n
 -

 D
ep

o
k

KH. Hasyim Muzadi bersama Ibu Hasyim saat dialog dengan WNI
di Hotel Grand Hyatt, New York (11/04/2010)
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bentuk tanggung jawab pemimpin terhadap yang dipimpin-
nya.

Pondok Pesantren Al-Hikam
Di Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok,

Hasyim sebagai pengasuh Pondok.
Hasyim memberikan tiga hal dasar bekal hidup ke-

pada santri Al-Hikam, yaitu Pertama amaliyah agama de-
ngan maksud mengantarkan para santri agar menjadi sar-
jana yang bertakwa dan berwatak tanggung  jawab. Kedua;
prestasi ilmiyah, diharapkan santri mempunyai karya ilmiah
sesuai disiplin ilmu yang digelutinya. Ketiga; kesiapan hidup
bermasyarakat, yaitu santri didorong mempunyai intensitas
ke-Islam-an dan keilmuan dalam penghayatan tuntutan nyata
masyarakat.

Dua alasan mendirikan pesantren mahasiswa ada-
lah nuansa romantisme. Belakangan ini terjadi perubahan ori-
entasi pendidikan para orang tua. Mereka lebih menyukai
sekolah umum bagi anak-anaknya sehingga tak mendapat-

kan pendidikan agama. Juga akademik, yaitu kecenderung-
an yang terjadi sekarang adalah pemisahan antara pen-
didikan agama dengan pendidikan umum. Padahal, sebe-
narnya sejak dahulu  tidak  ada  perbedaan  antara  ilmu
agama dengan ilmu umum. Para ulama dahulu, selain ahli
ilmu agama juga seorang ilmuwan.

Pendidikan agama di kampus dan fakultas umum
selama ini hanya dipahami sebagai informasi sehingga
belum diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehingga
agama bukan sebagai pegangan hidup. Juga faktor ling-
kungan kampus dapat mengubah budaya dan cara berfikir
mahasiswa.

Nahdlatul Ulama
Setelah menjabat Ketua Gerakan Pemuda Ansor

Jawa Timur, Hasyim dipilih menjadi ketua NU Jawa Timur.
Saat itu merupakan hal yang mengejutkan, NU dipimpin
oleh anak muda dan tidak ada trah darah biru pesantren.
Namun dengan gaya kepemimpinan dan ide-ide segar
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KH. Hasyim Muzadi memberikan Closing Statement dalam ICIS III
di Hotel Borobudur (1/8/2008)
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KH. Hasyim Muzadi berfoto bersama Shaikh Azhar Dr. Ahmad Tayeb dalam
peringatan 90 tahun PM. Gontor (25/02/2016)



116

untuk membangun, pemuda Hasyim bisa diterima oleh para Nah-
dliyin.

NU bukanlah hanya ketua dan pengurus saja. NU adalah mi-
lik umat dan kuncinya adalah partisipasi warga nahdliyin. Namun,
untuk menumbuhkan partisipasi warga bukanlah hal yang mudah.
Karena tidak mungkin ada partisipasi tanpa kebanggaan dan kecin-
taan terhadap NU

Menggantikan Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU dalam
muktamar Lirboyo tahun 1999, dan terpilih lagi tahun 2004 dalam
Muktamar Donohudan, Boyolali.

Dalam menata organisasi, Hasyim tidak hanya mengandal-
kan kharisma dalam menjalankan PBNU. Namun lebih dari itu mulai
dari penataan sistem dan manajemen yang rapi. Sehingga perlahan
NU menjadi organisasi yang tidak saja mengandalkan basis massa
kultural, juga peningkatan kualitas SDM NU yang semakin membaik.
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KH. Hasyim Muzadi bersama Istri di Damaskus, Syiria

KH. Hasyim Muzadi bersama Presiden Republik Islam Iran,
Ahmadinejad di Tehran, tahun 2008
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Catatan Hasyim bisa meyakinkan dalam gerakan dan
pemikirannya di tingkat nasional dan internasional, namun dia tetap
sangat menghargai pendahulunya. Bahkan, dengan rendah hati, ia
mengakui prestasi Gus Dur dan berkata “saya meneruskan langkah
yang sudah dirintis Gus Dur”
Ditingkat nasional, Hasyim melakukan kampanye nasionalisme re-
ligius dengan gerakan rahmatan lil’alamin yang dapat diterima se-
gala kalangan nasional. Juga membentuk 47 Cabang Internasional
NU.

Konsep moderat menurutnya bukan berarti tidak bersikap
tetapi tetap bersikap lurus dan konsekuen dalam perjuangan. Dalam
metode dakwah, NU tidak  melihat persoalan sebagai hitam-putih
belaka. Tapi menggunakan pendekatan fiqh ahkam, fiqh dakwah, dan
fiqh siyasah. Karena itulah, NU tidak gampang bersikap apriori ter-
hadap budaya baru.

Salah satu sikap moderat Hasyim adalah mengutuk terorisme kare-
na terrorisme merusak Islam. Tapi di sisi lain, juga menolak libera-
lisme karena menggrogoti Islam.

International Conference of Islamic Scholars (ICIS)
Dalam dunia internasional, Hasyim dikenal sebagai tokoh

berwawasan global dan diplomat yang piawai berinteraksi dengan
tokoh-tokoh lintas agama nasional dan internasional. Ia juga pi-
awai berdiplomasi dengan pemimpin-pemimpin dunia. Perdamai-
an dunia selalu diperjuangkannya saat bertemu dengan pemimpin
dunia.
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KH. Hasyim Muzadi bersama Raja Thailand,
Baginda Raja Bhumibol Adulyadej dalam rangka

Penyelesaian Konflik Muslim Thailand Selatan, tahun 2007

KH. Hasyim Muzadi bersama HSH Prince Alfred of Liechtenstein
bertukar fikiran tentang “Proses Perdamaian di Wilayah Konflik”,

 Hotel Dharmawangsa, Jakarta (12/4/2016)
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Tahun 2004, Hasyim bersama Megawati Soekarnoputri dan
Nur Hassan Wirajuda mendirikan International Conference of Islam-
ic Scholars (ICIS). Latar belakang berdirinya sebagai momentum pe-
rubahan hubungan politik dan suhu ketegangan antara Islam dan Barat
yang muncul setelah tragedi serangan 9/11. Dan kampanye perang
Amerika melawan terorisme, secara tidak langsung berimbas pada
posisi dan hubungan antara Barat dan Islam.
Tujuan didirikan ICIS adalah sebagai second track diplomasi mem-
bantu Pemerintah untuk menjual Pancasila sebagai alternatif untuk
hubungan antar agama dan negara. Dan mempromosikan Islam
sebagai rahmatan lil’alamin. Outputnya adalah  mewujudkan dunia
yang damai dan berkeadilan.

Dalam pandangan Hasyim, penyebab utama kekerasan dan
konflik yang terjadi di dunia saat ini adalah ketidakadilan, kesalahpa-
haman, kemiskinan, dan kebodohan. Masalah inilah yang harus dise-
lesaikan secara bersama-sama. Hingga saat ini ICIS telah mengada-
kan hajatan besar tiga kali, tahun 2004, 2006, dan 2008.

Di tangan Hasyim ICIS yang telah memiliki anggota dari 67
negara, telah diakui PBB, OIC, dan Rabitah Alam Islamy, hal ini karena ICIS mampu menyatukan antara Barat dan Timur Tengah. Biasanya

Barat tidak mau diundang Timur Tengah, begitu juga sebaliknya.
Keberhasilan ICIS menurut Hasyim dilihat dari dari sisi, pertama ber-
bagai pihak bersimpati atas garis moderasi NU. Kedua; berbagai pi-
hak termasuk kekuatan internasional khawatir dan takut NU terkon-
solidasi dan menjadi “sesuatu” di Indonesia dan dunia sehingga ada
upaya pelemahan dan ganjalan.

Tahun 2006, kyai meraih gelar Doctor Honoris Causa dalam
bidang peradaban Islam di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Ia me-
nerangkan bahwa citra Islam di mata dunia adalah akibat perbua-
tan umat Islam sendiri yang menyimpang dari ajaran agamanya,
juga karena adanya pemahaman yang salah dari pihak Barat. Islam
dipandang dari keadaan dan perilaku pemeluknya yang miskin dan
sebagian bersikap keras, bukan dari sisi ajaran agamanya yang ber-
sih dan cinta damai. Akhirnya Islam diidentikkan dengan keke-
rasan.

Hasyim menginisiasi Forum Kerukunan antar Umat Beraga-
ma (FKUB) sebagai hasil pertemuannya dengan pimpinan ormas
lintas agama dan para pemuka agama. Fenomena maraknya ka-
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KH. Hasyim Muzadi saat berkunjung ke Uni Eropa, Brussel dalam
rangka Interfaith Dialogue, (27/10/2004)
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satu botol lagi dilempar ke gereja. Hanya dengan cara
itu, antar kelompok agama bisa saling tuduh dan terjadi
konflik”

Bagi Hasyim toleransi harus dibangun atas kesadaran bah-
wa masing-masing agama anti kekerasan dan mengajarkan perd-

a m a i a n .
Maka, keti-
ka tokoh
a g a m a
melakukan
toleransi,
dasar yang
dipakai ad-
alah nilai
yang ada
dalam aga-
ma ma-
sing-mas-
i n g .
H a s y i m
memban-
gun tole-
ransi atas
dasar nilai
dan ruang
yang terse-
dia dalam
Islam.

Le-
bih lanjut,
t o lerans i
m e m b u -
t u h k a n
k o n s e p
dan kon-
s t r u k s i .
Juga, tole-

sus penodaan agama berarti mulai ada pihak-pihak tertentu yang
berupaya mengganggu kerukunan antar umat beragama. Jika tidak
segera diatasi, dikhawatirkan mengganggu NKRI.

“menyulut konflik agama itu biayanya murah. Cukup den-
gan dua botol bensin, satu botol dilempar ke masjid dan
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KH.  Hasyim Muzadi memberikan ceramah di Tripoli, Libanon (22 Juli 2016)
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ransi beragama tidak boleh membahas akidah masing-masing aga-
ma.

Gagasan, ide, dan gerakannya dalam toleransi antar umat
beragama didengar oleh umat beragama di dunia. Kiprahnya kian
diakui oleh dunia setelah ia terpilih sebagai presiden World Confe-
rence of Religion and Peace (WCRP), sebuah organisasi lintas aga-
ma yang menghimpun tokoh berbagai agama dari seluruh dunia
dalam sebuah konferensi yang dihadiri 600-an tokoh berasal dari 20
agama dan 100 negara di Kyoto, Jepang 25-29 Agustus 20016.

Merebaknya isu terorisme akhirakhir ini, menurutnya bukan
watak asli bangsa Indonesia. Semua sepakat bahwa terorisme harus
diberantas, namun tidak bisa dilakukan oleh polisi saja karena se-
rangan terrorisme di Indonesia berwatak ideologis.

Hasyim dikenal sebagai kyai yang humoris dan mudah
mencairkan suasana sehingga cepat akrab dengan lawan bicara-
nya. Modal itulah yang membuat Hasyim cukup komunikatif dan mam-
pu menyatukan berbagai elemen yang tercerai berai.
Hasyim juga sebagai sosok yang tegas dalam mempertahankan prin-
sip dengan menjaga jarak dari tarikan-tarikan dari luar. Karena kelu-
gasannya, Hasyim tidak jarang ditawari berbagai hal, namun dengan
tegas mengatakan bahwa jika ingin bantuan tersebut tentu sangat
banyak, tapi beliau memilih apa adanya, asalkan independensi or-
ganisasi tetap terjaga.

Salah satu kelebihan Hasyim adalah retorika dan ceramah.
Bakatnya ini mulai terlihat sejak kecil. Semakin hari terasah dengan
gaya bicara yang mudah dipahami, sistematis, runtut pemikirannya,
dan pemilihan kata yang sederhana tapi mengena. Sehingga saat
itu, Hasyim mulai dikagumi oleh jamaah di Malang.

Setelah setengah abah mengabdi di NU, dan pernah menja-
di anggota DPRD dan ketua PPP Malang. Juga ceramah mulai dari
kampung hingga kantor PBB. Hasyim merasa sudah mendapatkan
segalanya.

Dalam sisa usianya, Hasyim ingin membangun pondok dan
berguna bagi negara. Menurut Hasyim “ Kalau saya meninggalkan
harta, belum tentu bermanfaat. Pesantren Al-Hikam akan menjadi
tanda, bahwa pernah ada orang yang namanya Hasyim Muzadi. Itu-
pun sudah saya wakafkan. Jadi saya sudah tidak punya apa-apa

lagi” di akhir wawancara Hasyim menyatakan bahwa yang dicari saat
ini adalah keluhuran bukan kemasyhuran.

Bagi Hasyim, rezeki itu bukan dilihat dari banyaknya harta
tapi sejauh mana menjadi berkah. Ketika mulai membangun pondok
pesantren, Hasyim mulai membangun masjid dari honor ceramah
yang didapatnya. Di Malang ada becak langganannya yang selalu-
mengantarkan ke tempat ceramah, biasanya sebelum ceramah,
Hasyim disuguhi satu gelas susu segar oleh pengundang dan hanya
meminum setengah gelas. Sisanya dibungkus dan diberikan kepada
tukang becak tersebut. setelah ceramah biasanya Hasyim menga-
jak tukang becak tersebut untuk makan bersama sebagai sarana
perbaikan gizi dan nutrisi.

D a l a m
prinsip hidup
Hasyim, berbagi
tak akan membuat
orang menjadi
miskin. Sebalik-
nya, menyimpan
uang juga tak akan
membuat orang
kaya. Ia berkeya-
kinan bahwa de-
ngan berbagi ke-
bahagiaan dengan
orang lain, hidup-
nya akan menjadi
lebih berkah. Le-
bih dari itu, ketika
berbagi rezeki
dengan orang lain,
ia berharap kese-
hatannya akan se-
lalu terjaga.

KH. Hasyim Muzadi bersama Ibu Hasyim di
depan Istana Ratu Belanda di Den Haag,

(17/6/2015)
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KH. Achmad Hasyim Muzadi

Jabatan : Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Lahir : Bangilan, 8 Agustus 1943

PENDIDIKAN :
1. SMP, SMA, Pondok Pesantren Gontor
2. S-1, IAIN Malang

RIWAYAT JABATAN/PEKERJAAN:
1. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang

Kesejahteraas Rakyat (2015 - sekarang)
2. Anggota Panita Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

(2016)
3. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang &

Depok (1990-sekarang).
4. Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic

Scholars (ICIS) (2004-sekarang)
5. Presiden World Conference of Religion for Peace (2006-

sekarang)
6. Dosen pada Fakultas Psikologi, UGM (2008)
7. Dosen Pascasarjana UI (2008)
8. Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya

(2005)
9. Comission Member of Eminent Person of Organization of

Islamic Conference (OIC) (2005-sekarang)
10. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(1999-2010)
11. Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

(PWNU) Jatim (1992-1999)
12. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Malang (1973)

ORGANISASI :
1. Ketua PMII Malang (1966)
2. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur (1983-

1987)
3. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)

Malang (1973-1983)
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Dok.DI WantimpresSuasana Pertemuan Terbatas “Membangun dan Menumbuhkembangkan Komunikasi Politik Antar Lembaga
dan Aparatur Negara” (12/3/2015)
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ABDUL MALIK FADJAR
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019

Dari Guru Sekolah Dasar
Sampai Guru Besar

Guru adalah profesi dari panggilan hati seorang Abdul Malik Fadjar dalam
dunia pendidikan. Di sanalah ia menemukan kebahagiaan yang tak bisa
diukur dengan uang ataupun harta. Profesi yang bisa dilakoninya hingga
akhir hayat. Sedangkan dunia pergerakan adalah panggilan jiwa Abdul

Malik Fadjar hanya untuk satu kata, perubahan. Hampir separuh hidupnya
didedikasikan sebagai “guru” bagi kemajuan dunia pendidikan di Indone-
sia. Berjuang dari guru SD di pelosok terpencil di Nusa Tenggara Barat,

lalu melakukan “reformasi pendidikan” ketika menjadi Menteri Pendidikan
dan Menteri Agama.  Namun, di saat yang sama, dia juga aktif dalam
dunia pergerakan untuk memperjuangkan berbagai perubahan yang ia

yakini.

Sosok pendidik ini lahir di Jogjakarta, 22 Februari 1939. Ia meru-
pakan anak ke empat dari pasangan Fadjar Martodihardjo dan
Salamah Siradj. Ayahnya adalah seorang guru. “Orang tua saya guru
sekolah dasar kalau dulu sekolah rakyat, dan di sekolah Muham-
madiyah. Ayah saya guru Muhammadiyah walaupun dalam cata-
tannya adalah guru pemerintah, diperbantukan di Muhammadiyah
sampai pensiun,” ujar Malik.

Ayah dan ibu Malik adalah dua orang yang berpengaruh be-
sar dalam membentuk karakter Malik saat ini. Mereka  membentuk
suasana  pendidikan dalam keluarganya dengan mengajarkan lang-
sung ilmu-ilmu yang dikuasainya. Tidak hanya ilmu agama namun
juga ilmu umum. Malik selalu disuruh membaca buku dan menimba
ilmu apapun sebagai pedoman hidup.
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Dari semua hal yang diajarkan orangtuanya, Malik menda-
patkan sikap optimisme yang tinggi. Optimisme bagi Malik adalah
bekal yang sangat penting dalam menghadapi masa depan. Opti-
misme dapat diraih dengan memiliki kepercayaan serta keberanian
diri; dan kepercayaan serta keberanian diri berpangkal pada iman
dan kepasrahan pada Tuhan. Kurangnya iman bisa menyebabkan
sikap diri yang lemah yang  dapat  memunculkan sikap pesimis dan
khawatir atau cemas.

Malik menikah dengan Noorjanah dan dikaruniai 5 putra dan
putri. Mereka adalah Nazarudin Malik, Iin Nurmaini Malik, Nurman
Setiawan Malik, Dien Nurmarina Malik, dan Nur Himawan Malik.

Berjuang dengan Pendidikan
“Mengelola pendidikan adalah mengelola masa depan” kata

Malik pada “Tokoh Indonesia.” Kata itu menunjukkan kecintaan Malik
terhadap pendidikan. Jenjang pendidikan Malik dimulai dari Sekolah
Rakyat (SR) di Magelang pada tahun 1952 dan dilanjutkan dengan
sekolah di PGANP (Pendidikan Guru Agama Negeri Pertama) sela-

ma 4 tahun di Magelang. Kemudian Malik melanjutkan pendidikan-
nya di PGAAN (Pendidikan Guru Agama Atas Negeri) di Yogyakarta
pada tahun 1958-1959. Pada tahun 1959 perjuangan Malik dalam
dunia pendidikan dimulai dengan mengajar di Sumbawa, NTB  hing-
ga 1963. Malik mangakui bahwa dia akan merasa bersalah jika tidak
melaksanakan kewajiban mengajarnya, walaupun hidup serasa sulit
ketika menjadi guru. Ia memiliki kebahagiaan tersendiri ketika dia men-
gajar. “ada suatu perasaan yang tidak bisa saya ungkapkan ketika
saya berdiri di depan kelas dan mengajar. Sesuatu yang tidak bisa
dibayar dengan materi”, tuturnya.

Pada tahun 1963 Malik mendapatkan kesempatan untuk
melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Ampel di Malang (Sekarang
UIN Malang). Ketika dalam masa menjadi mahasiswa, Malik merasa
tingkat kepercayaan dirinya semakin bertambah. Setelah selesai
menamatkan kuliahnya Malik diangkat  menjadi  dosen  dan  bahkan
diangkat menjadi sekretaris Fakultas Tarbiyah. Pada tahun 1980, Malik
mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation untuk sekolah di Ameri-
ka  dalam  bidang pendidikan (Master of Education). Sepulang dari

K
o
le

ks
i P

ri
b
a
d
i

K
o
le

ks
i P

ri
b
a
d
i

Bersama Alm, Gus Dur dan Alm, Cak Nur dalam sebuah
Seminar Ukhuwah Islamiyah di Yogyakarta Tahun 1986

Menerima gelar Dr, (HC) dari Soka University Jepang
Tahun 2003
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Amerika Malik kembali mengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Malang
dan pada tahun 1995 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar ke-5 di Kam-
pus yang sama. Dari tahun 1983 hingga 2000 ia menjabat sebagai
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Di antara tahun
itu ia juga diminta menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah
Surakarta (1992 – 1996) dan pada tahun 1996 oleh Menteri Agama,
Laksda (TNI Purn) dr.H. Tarmizi Taher, diangkat sebagai Direktur Jen-
deral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Pada saat menjabat Dirjend, Malik berhasil merubah status
Fakultas-fakultas  Cabang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islan Negeri
(STAIN). Dan pada masa Presiden BJ Habibie (1998 – 1999) Malik
ditunjuk sebagai Menteri Agama. Pada masa Pemerintahan Presi-
den Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Malik kembali ke kampus dan
diangkat sabagai guru besar IAIN Syarif Hidayatulah Jakarta. Selan-
jutnya perjalanan dunia pendidikan Malik berlanjut ketika menjadi Men-
teri Pendidikan Nasional pada masa Pemerintahan Presiden Mega-

wati Soekarnoputri  (2001 – 2004).  Sesaat  setelah  pelantikannya
sebagai Menteri Pendidikan Nasional, Malik berbicara di depan me-
dia bahwa masalah yang paling mendesak dalam dunia pendidikan
adalah bagimana segera mewujudkan pendidikan yang lebih memanu-
siakan manusia. Menurut Malik pendekatan dalam pendidikan harus
lebih humanis, yaitu ada keseimbangan antara jasmani dan rohani.
Semua unsur harus bersinergi, tidak berjalan sendiri-sendiri.
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Bersama wartawan di sela-sela  kunjungan ke Lebak Bersama Ibu Megawati Soekarnoputri
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Sebelum habis masa jaba-
tannya sebagai Menteri Pendidikan
Nasional, Malik ditunjuk menjabat
sebagai Menkokesra, mengganti-
kan Jusuf Kalla yang saat itu men-
calonkan diri sebagai Wapres SBY.
Malik menjabat dua jabatan men-
teri sekaligus selama 6 bulan, yaitu
dari bulan April 2004-Oktober
2004.

Bersyukur dan Istiqomah
Sebuah pergumulan pan-

jang yang dilalui Malik mulai dari
pendidikan dasar sampai perguru-
an tinggi dan perjalanannya dalam
dunia birokasi memberikannya
pengalaman yang sarat. Bebera-
pa penghargaan yang sudah ia
peroleh, mulai dari penghargaan
Doktor Honoris Causa dari IAI
Jakarta; Soka University Jepang,
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Bersama jajaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lebak (12/5/2016)

Prof.  Dr. A. Malik Fadjar Berbincang dengan Pengurus
Nahdlatul Wathon, Pancor, NTB (18/4/2015)

Kunjungan Prof. Dr. A. Malik Fadjar ke kantor PW Nahdlatul Wathon, Pancor, NTB
(18/4/2015)
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sebuah penghargaan yang juga diberikan kepada Wapres M. Jusuf
Kalla; penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana, sampai peng-
hargaan dari UNESCO.  Malik  juga  pernah  mewakili  negara dalam
berbagai pertemuan internasional ketika menjabat sebagai menteri.
Diantaranya adalah Sidang Konferensi Islam di Maroko dan perte-
muan Menteri-menteri Agama dan Pendidikan se Asean. Lewat pen-
didikan pun Malik bisa berkenalan dan bersahabat dengan para tokoh-
tokoh pluralis seperti Gus Dur, Cak Nur, Johan Efendi; dan juga para
tokoh lintas agama.

Malik punya pengalaman menarik bersama Gus Dur. Ia meng-
enal Gus Dur jauh sebelum orang lain mengenalnya. Cerita itu dimu-
lai ketika Malik menjabat sebagai Sekretaris Fakultas Tarbiyah IAIN
Malang. Gus Dur hendak melanjutkan pendidikan doktoralnya di IAIN
Sunan Ampel Surabaya, namun Rektor Prof. Syafi’i Karim meno-
laknya karena harus menempuh pendidikan Sarjana Muda terlebih
dahulu. Malik berbeda, ia justru meminta Gus Dur mengajar. “Nga-
pain, Gus ambil Drs., wong saya sudah tahu kemampuan sampean.
Sudah ngajar saja disini di tingkat doktoral (sekarang pasca sarja-

na),” ungkap Malik. Akhirnya Gus Dur mengajar mata kuliah
Wawasan Kajian Studi Islam. Awalnya Malik diprotes oleh ma-
hasiswa, termasuk mahasiswa PMII dan HMI. Tetapi setelah
mengikuti kuliah Gus Dur, mereka begitu terpukau. Akhirnya
kalau Gus Dur tidak hadir, mereka menanyakan ke Malik.

Malik  sangat  bersyukur  karena  disela-sela  kesibu-
kannya masih mampu berkarya. Tradisi menulis ia mulai se-
jak jadi mahasiswa. Setidaknya ia sudah menulis 11 buku dan
ratusan artikel ilmiah. “Saya pernah menulis dunia pendidi-
kan agama, juga artikel. Namun saya belum sempat men-
gumpulkan tulisan tersebut.

Malik mampu melakukan banyak hal. Kuncinya ada-
lah niat yang ikhlas dan tulus. Setelah niat adalah manaje-
men, bukan uang. Menurutnya uang bisa membuat morat-
marit. Dalam manajemen juga harus ada ilmu dan seni. Seni
menggerakan seluruh potensi yang nampak (tangible) mau-
pun tidak nampak (intangible). Pekerjaan yang paling berat
adalah menguatkan niat, mengelola, dan memulai. Kemudi-
an menjaga kontinuitas, istiqomah, dan fokus. Prinsip fokus
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Prof. Dr. A. Malik Fadjar bersama jajaran Kementerian
Agama Kabupaten Lebak (12/5/2016)

Pertemuan terbatas “Pendidikan dan Kualitas Manusia
Indonesia”, Malang (1/6/2015)
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ia ajarkan kepada anak-anak. Malik mengatakan kepada
anaknya: “Kalau kamu makan, habiskan dulu yang ada
di pi-ring jangan melihat kepunyaan orang lain. Nikmati
semua”.

Keteguhan dalam niat pernah Malik buktikan ke-
tika memimpin Universitas Muhammadiyah Malang
(UMM). Pada awalnya orang tidak melirik kampus ini,
bahkan UMM dipelesetkan universitas mondar-mandir dan
universitas murah-meriah. Namun dengankegigihan dan niat
ikhlas, Malik mampu mengembangkan UMM sampai
sebesar sekarang. Malik mengatakan “Saya memulai
dari orang sedikit. Dulunya orang tidak ada yang mau
ngajar di Muhammadiyah, alhamdulilah sekarang bere-
but.”

Malik berpesan semua hal harus dijalani deng-
an menyenangkan dan mengasyikkan, termasuk dalam
pendidikan. Jangan sampai apa yang kita kerjakan men-
jadi beban buat kita. Fokus dan konsentrasi murupa-
kan hal yang penting. Jangan semua mau dikerjakan,
ambil yang bisa dan mampu dikerjakan saja.
Organisasi dan Sosial

Sejak masih menjadi pelajar, Malik sudah aktif
dalam dunia organisasi dengan bergabung pada Pela-
jar Islam Indonesia (PII) dan kepanduan. Jiwa kepemimpi-
nannya sudah terlihat sejak kecil dengan sering menja-
di ketua kelas dan ketua OSIS. Pada saat mahasiswa
Malik bergabung dengan HMI. Visi dan misi HMI diyakini
mengusung pluralisme. Saat itu Malik mengidolakan
tokoh-tokoh perjuangan seperti Muhammad Natsir dari
Masyumi, Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, Hasyim
Asya’ri dan Wahab Hasbullah dari NU, HOS Tjokroami-
noto dari SI, Dr Soetomo pendiri Boedi Oetomo, dan
masih banyak lainnya. Di HMI Malik pernah menjabat se-
bagai ketua HMI Jawa Timur dan termasuk dari pendiri
KAHMI (Korps Alumni HMI).

Sebagai kader Muhammdiyah, Malik juga aktif
pada kepengurusan organisasi sejak masih berada di
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Prof.  Dr. A. Malik Fadjar bersama nara sumber Pertemuan Terbatas
“Pendidikan dan Kualitas Manusia Indonesia”, Malang (1/6/2015)

Ramah tamah sebelum pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten
Gunung Kidul dn SKPD Terkait (22/1/2016)
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Sumbawa. Di tingkat nasional ia pernah menjabat se-
bagai anggota Lembaga Pendidikan Kader PP Muham-
madiyah, Wakil Ketua PP Muhammadiyah (2000-2005),
“Waktu ketuanya Prof. Ahmad Syafii Ma’arif (Buya
Syafii). Waktu Prof Din Syamsuddin sebagai Ketua
Umum, Malik terpilih sebagai ketua yang membidangi
pendidikan. Demikian juga pada 2010-2015 masih ter-
pilih sebagai ketua di bidang pendidikan di Muhamma-
diyah,” tutur Malik.

Malik juga aktif dibeberapa organisasi profesi
seperti di Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-
ilmu Sosial (HIPPIIS, 1990-sekarang),  anggota  Kon-
sorsium  Ilmu Agama  Depdikbud  (1990-sekarang),
Wakil Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam
Swasta (BKS-PTIS, 1993-sekarang), ICMI (Ikatan Cen-
dikiawan Muslim Indonesia), bahkan pernah aktif se-
bagai Ketua Ta’mir Masjid Al-Ittihad Tebet. Menurut Ma-
lik aktif dalam hal keagamaan dan kemasyarakatan sang-
atlah penting. “Aktivitas keagamaan dan kemasyaraka-

tan sejatinya harus ditekuni oleh semua orang beriman,
sebagai pengejawantahan dari iman, yang harus dima-
nifestasikan ke dalam aspek kemanusiaanya secara
menyeluruh,” ujarnya.

Ungkapan filosofis itu sudah mendarah daging bagi
Malik arena teladan dari orangtuanya. Ayah Malik ada-
lah orang pergerakan. Pada tahun 1950 ia membuat per-
pustakaan desa dan membuat pengajian rutin hingga
akhir hayatnya. Kepedulian sosial yang diajarkan sang
ayah, Malik wariskan kepada keluarganya. Istri Malik
pun aktif di dunia pendidikan dengan mendirikan PAUD,
baik di Malang maupun Jakarta.

Orang besar tempo dulu telah memberikan ban-
yak  pelajaran.  Malik berusaha untuk lebih banyak me-
neladani nasihat lisan yang diberikan para kyai dan o-
rang-orang besar zaman dulu. Malik  mengatakan,   “Saya
punya guru-guru yang sangat mengesankan, waktu SD
saya jenguk Pak Raden Haji Hanad di Borobudur. Guru
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Pertemuan Prof.  Dr. A. Malik Fadjar dengan Pemkab Gunung Kidul
dan SKPD Terkait di Kantor Bupati  Gunung Kidung (22/1/2016)

Pertemuan Prof.  Dr. A. Malik Fadjar dengan Pemkab Lebak dan
SKPD Terkait di Kantor Bupati  Lebak (11/5/2016)
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agama yang ngajari saya adalah ustad Ase-gaf al-Jufri. Beliau men-
gajari saya bahasa Arab dan hadis. Waktu saya di Jogja, tokoh-
tokoh pergerakan saya simak sebagai guru juga. Pergumulan para
tokoh saya suka menyimak. Apa yang disampaikan Gus Mus, Buya
Syafii suka saya perhatikan”.

Malik selalu berusaha beristiqomah, menguatkan iman dan
taqwa, dan selalu bersyukur. Ia tidak suka pamer dan menyusahkan
orang lain. Prinsip itu juga ia ajarkan kepada anak-anak. Alhasil, anak-
anak Malik sudah bisa mandiri sejak kecil. Ketika Malik menjadi Men-
teri Pendidikan, ia sudah tidak dibebani dengan pendidikan anak-
anaknya. Ia mengingatkan anak-anaknya untuk selalu bersahaja,
menghormati dan menghargai sesama, serta jangan bikin konflik.

Kunjungan Prof.  Dr. A. Malik Fadjar ke Ponpes Qomarul
Huda  di Bagu, Mataram,  (16/4/2015)

Prof.  Dr. A. Malik Fadjar bersama perwakilan siswa SMP Perguruan Muhammadiyah Banten didampingi M. Maksum,
Sekretaris Anggota Wantimpres (paling kiri) dan Subiyantoro, Sekretaris Wantimpres (paling kanan)
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Abdul Malik Fadjar

Jabatan : Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden

Lahir : Yogyakarta, 22 Februari
1939

PENDIDIKAN
1. Sarjana Muda (BA), Fakultas Tarbiyah

- IAIN Sunan Ampel, Malang, 1968
2. Sarjana (S-1), Fakultas Tarbiyah -

IAIN Sunan Ampel, Malang, 1972.
3. Master (M.Sc), Florida State

University, Amerika Serikat, 1981

PEKERJAAN
1. Direktur Jenderal Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam,
Departemen Agama, 1996 - 1998

2. Menteri Agama Kabinet Reformasi,
1998 - 1999

3. Menteri Pendidikan Nasional
Kabinet Gotong Royong, 2001 - 2004

4. Anggota Dewan PengarahLemhanas,
2006 - 2010

ORGANISASI
1. Ketua PP Muhammadiyah, 2010 -

2015
2. Anggota KAHMI, 1972 - sekarang
3. Anggota ICMI, 1990 - sekarang

TANDA JASA
1. Bintang Mahaputra Adi Pradana,

1999
2. Doctor Hanoris Causa (Dr.Hc), IAIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001
3.    Award of Highest Honor, Tho Soka

University, Japan, 2003

Memberi Nasihat dan Pertimbangan
Sebagaimana bunyi undang-undang, tugas Malik sebagai

Anggota Wantimpres adalah memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden, menjaga baik ucapan maupun tindakan. Yang ia
lakukan sehari-hari adalah membaca, menulis, berdiskusi, dan meru-
muskan sesuatu yang urgen untuk presiden, kunjungan ke daerah
dan luar negeri. Biasanya ketika kunjungan ke daerah ia memilih daer-
ah-daerah kecil agar dapat mengetahui berbagai permasalahan yang
ada, terutama pendidikan dasar menengah.

Sebagai Anggota Wantimpres, Malik tidak mau mengkritik se-
cara terbuka. Mengkritik secara terbuka itu tugas pengamat, bukan
Wantimpres. Contohnya ketika dia melihat persoalan haji, ia lang-
sung menelpon menterinya. Begitu juga permasalahan pendidikan,
ia langsung bicara dengan menterinya.

Prof.  Dr. A. Malik Fadjar bersama siswa SD, SMP, dan SMK
Perguruan Muhammadiyah Banten, Ciboleger (12/5/2016)
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M. YUSUF KARTANEGARA
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019

Disiplin, Nggak Ngoyo,
Jadi Satu Dengan Prajurit

M. Yusuf Kartanegara lahir di Desa Karang Tengah, Cibadak,
Sukabumi pada 11 Nopember 1943.Ia adalah sulung dari 11
bersaudara. Sebagai anak tertua, pria berperangai santun itu

merasa sering mendapat perhatian lebih dari sang ibu. Misalnya
dalam hal makanan, lauk, Yusuf sering dibedakan dari lauk
untuk keluarga. Sosok ibu  berpengaruh sangat besar bagi
Yusuf. Ketika mendapat tugas atau menghadapi masalah,
Yusuf selalu meminta saran dari ibu. Meskipun tanggapan

ibuhanya kata-kata ringan seperti “Iya, saya doakan”, efeknya
sangat besar bagi jiwa. Kata-kata itu membuatnya yakin dan

tenang dalam menjalankan semua tugas.

Pesan yang paling Yusuf ingat dari ibu adalah tidak memaksa-
kan diri. “Kerja dimanapun tidak perlu ngoyo  (memaksakan diri, red),
jangan macam-macam, lakukan saja sesuai kemampuan,” tutur
Yusuf menirukan pesan ibu. Sampai sekarang pesan itu ia pegang.
Itulah sebabnya Yusuf tidak ambisius untuk meraih sesuatu.

Berpulangnya ibu kerahmatullah pada tahun 2004 sangat
memedihkan Yusuf. Tak ada lagi sosok yang ia tuju  untuk  meminta
saran ketika mengambil keputusan penting atau pun sedang meng-
hadapi masalah. Namun ia tetap bersyukur karena Tuhan telah mem-
berikan kesempatan bagi ibunya sampai usia 80 tahun. Demikian
pula dengan ayahnya yang meninggal  pada usia 96 tahun.

Pendidikan dasar (dulu Sekolah Rakyat) diselesaikan di
kampung kakeknya, Sukabumi. Pendidikan lanjutan pertama dan atas
di SMP dan SMA I BoediOetomo, Jakarta. Pada waktu di Boedi
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Oe-tomo, Yusuf satu kelas dengan adik  Almarhum Gus Dur, Hasyim
Wahid.

Pada tahun 1963 saat Yusuf lulus, sekolah Boedi Oetomo
merekomendasikan 20 anak untuk masuk ke UI, ITB, dan IPB. Yusuf
diorientasikan masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,
namun ia memilih mendaftar ke  Akademi Militer Nasional (AMN).
Sang ibu pun tidak diberitahu karena niatnya hanya coba-coba. Me-
mang sudah garis hidupnya, Yusuf lolos tes hingga tahap akhir.

Selama 3 tahun karakter Yusuf dibentuk dalam Akademi Mi-
liter Magelang. Pada tahun 1966, bertepatan dengan hari lahirnya, Yusuf
dan rekan seangkatan dilantik sebagai prajurit Angkatan Darat Re-
publik Indonesia. Pelantikan itu merupakan pelantikan terakhir oleh
Presiden Soekarno. Pada saat pelantikan, Yusuf  berusia 23 tahun
dan tubuhnya pun masih sangat kurus sehingga jas upacara yang
dipakai Yusuf terlihat sangat longgar. Pangkat pertama lulus Yusuf
adalah sebagai Letnan Dua Infantri.

Pendidikan agama bagi kakek Yusuf untuk cucu-cucunya
sangat dikedepankan. Sholat dan ngaji adalah keharusan. Sore hari
setelah sekolah, Yusuf harus bersekolah di madrasah diniyah untuk
mempelajari ilmu agama.

Pendidikan yang keras dari kakek itu membuat Yusuf ber-
syukur. Ia bisa lancar membaca Al Quran dan punya pegangan kuat
dalam menjalani kehidupan. Cara itu ia turunkan kepada anak-anak-
nya meskipun dengan  cara  yang lebih halus dan demokratis. Cucu
Yusuf ada yang hafal Al Quran pada usia 12 tahun.

Kesehatan adalah Rejeki
Olah raga adalah  kebiasaan yang dilakukan Yusuf seperti

lari dan golf sampai menginjak usia 65 tahun. Namun hal itu sekarang
sudah tidak dilakukan lagi karena sudah mulai ada gangguan kese-
hatan. Menurut Yusuf, seseorang yang berusia di atas 50 tahun harus
selalu checkup kesehatan secara berkala.
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Kunjungan kerja ke Mapolda Sumatera Barat
(01/08/2016)

Pendidikan agama dari
kakek

Ayahnya seorang
PNS di Jakarta. Yusuf
kecil bersama 3 sau-
daranya tinggal bersama
kakek dari pihak ayah di
Sukabumi. Sang kakek
adalah seorang haji, san-
gat disegani oleh
masyarakat, meskipun
bukanlah seorang pejabat
pemerintah. Yusuf  masih
keturunan raden, lelu-
hurnya berasal dari Cian-
jur. Yusuf juga mempun-
yai seorang paman yang
waktu pembentukan
TKR/TNI berpangkat May-
or di wilayah Periangan.

Kunjungan kerja ke Lantamal II Padang (02/08/2016)
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Yusuf hingga  saat  ini masih melakukan olah raga ringan
dengan jalan kaki tiap pagi. Ia juga berenang selama 30 menit untuk
menjaga tubuhnya tetap bugar.

Dalam hal makanan Yusuf juga sangat menjaga. Ia tidak bisa
makan sembarangan. Sarapan adalah hal wajib  yang harus dilaku-
kan. Kopi pahit, putih telor, dan potongan buah adalah menu sehari-
hari Yusuf. Siang dan malam diutamakan makan buah.

Pendidikan :
Setelah lulus SMA, melanjutkan (mulanya secara diam-diam)

ke Akademi Militer Nasional yang dijalani sejak 1963 hingga 1966.
Kemudian tahun 1974 mengikuti Kursus Lanjutan Perwira (SUSLA-
PA). Beruntung, delapan tahun kemudian (1982) mendapat kesem-
patan mengikuti Sekolah Staf Komando  Angkatan Darat, dan pada
1989 melanjutkan Sekolah Staf Komando Angkatan Bersenjata Re-
publik Indonesia.

Tahun 1992, mengikuti LEMHANNAS (KRA XXV) dan tahun
1993 kuliah di Perguruan Tinggi Hukum Militer

Perjalanan Karir
Yusuf  telah malang melintang di dunia militer. Tugas perta-

manya di Kodam IV Sriwijaya Palembang. Saat itu ia bertugas se-
bagai salah satu komandan Peleton Kompi B/YONIF 141. Tahun 1970-
1975 bertugas di Kodam Brawijaya Malang. Pernah juga di Solo se-
bagai Kepala Staf Brigade/Kostrad dan Tahun 1987 tugas di Timor
Timur sebagai Komandan Sektor di daerah Los Palos. Kemudian
tahun 1990 sebagai Danrem di Ambon, kemudian menjadi Koman-
dan Resimen Taruna di Akmil (Magelang), setelah mengikuti Lemha-
nas, menjadi Kepala Staf Garnisun Ibukota.

Perjalanan karir  Yusuf selanjutnya sebagai Pangdam IV Di-
ponegoro menggantikan Letnan Jendral Suyono. Pada tahun 1995
akhir digantikan oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo, kemudian
menjadi Asisten Intel Kasum ABRI di Cilangkap pada tahun 1996 pada
saat kepemimpinan Panglima ABRI Faisal Tanjung. Dari Asisten Intel
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Ramah tamah dengan Duta Besar LBBP untuk Republik Afrika Selatan  Merangkap
Kerajaan Lesotho dan Kerajaan Swaziland, Bapak Suprapto Martosetomo (18/04/2016)

Kunjungan kerja ke Denel Land System, Afrika Selatan (18/04/2016)
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Yusuf masuk Irjend Dephankam dan naik pangkat menjadi jendral
bintang 3  pada tahun 1997.

Dalam menjalankan tugas Yusuf selalu berusaha dekat dengan
prajurit. Hubungan dengan prajurit tidak hanya karena tugas. Atasan
harus memahami bagaimana kondisianak buahnya, keluarganya, dan
lain-lain. Kalau sudah merasa satu hati, apapun bisa dipikul bersa-
ma. Ia sadar betapa setiap orang membutuhkan orang lain dalam
melaksanakan tugasnya.

Salah satu prinsipnya adalah berusaha menghormati orang
lain, walaupun orang itu berbeda pendapat. Ia berusaha tidak menja-
di asing dimanapun berada. Yusuf tidak ingin menyakiti hati orang
lain meskipun dengan lisan. Menurutnya ucapan itu lebih tajam dari
pada perbuatan. Menghina dapat menyebabkan dendam dan akan
susah dilupakan.

Prinsip itu dipegangnya sampai sekarang meskipun tidak lagi
punya anak buah. Asisten rumah tangga, sopir, saudara, dan
masyarakat sekitar adalah orang-orang yang  tak kalah penting . Oleh
karena  itu ia selalu berusaha berbagi kebahagiaan dengan mereka.

Yusuf pensiun pada tahun 1998. Saat itu ia masih merasa
bugar untuk menjalankan tugas-tugas jabatan, namun peraturan
mengharuskan pensiun di usia 55 tahun. Menjelang masa itu Yusuf
menerima tugas sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Ia di-
percaya karena menyandang gelar Sarjana Hukum. Hingga tahun
2000 Yusuf  menjalankan tugas sebagai Jamintel. Meskipun tidak
lagi di lembaga militer, Yusuf tetap membiasakan budaya disiplin di
lingkungan kerjanya.

Setelah berkarir sebagai Jaksa Agung Muda dan menjadi pur-
nawirawan, Yusuf berkecimpung di partai politik,  yakni PKPI yang
didirikan Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat sebagai Sekretaris Jen-
deral PKPI dengan Ketua Umumnya Sutiyoso.

Kehidupan Keluarga
Menjadi tentara adalah satu hal yang  sangat disyukuri oleh

Yusuf. Kebanyakan saudara Yusuf  berkerja di  swasta, ada juga
yang menjadi petani, pegawai, dan ada yang bekerja di Bank Indone-
sia. Diantara 11 bersaudara, saat ini masih ada 7 saudara termasuk
Yusuf. 4 lainnya sudah meninggal.
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Ramah tamah dengan Diaspora Indonesia di Afrika Selatan (18/04/2016)

Kunjungan kerja ke Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Johannesburg,
Afrika Selatan (19/04/2016)
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Dalam pernikahannya, dua kali Yusuf menghadapi pengala-
man pahit. Istri pertamanya meninggal pada tahun 1994 dalam usia
50 tahun karena kanker otak. Yusuf  menikah lagi pada tahun 1996.
Namun istri kedua juga meninggal karena kanker hati pada tahun
2016. Dari 25 tahun pernikahannya dengan istri pertama dan 20 tahun
dengan istri yang kedua, Yusuf dikaruniai 2 anak laki-laki dan 2 anak
perempuan.

Perannya sebagai militer sangat mempengaruhi pendidikan
anak-anaknya. Anak-anak sering ikut pindah sekolah dimana Yusuf
ditugaskan. Dari 4 anak Yusuf hanya satu yang meneruskan perju-
angan Yusuf, sebagai anggota POLRI. Dua anaknya bekerja di swasta
dan yang satunya, anak perempuan Yusuf berada di Amerika.

Harapan sebagai Anggota Wantimpres
Sebagai Anggota Wantimpres, Yusuf  berharap Presiden Joko

Widodo bisa mendengarkan apa yang disarankan. Yusuf  bertugas
untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden hal-
hal yang berhubungan dengan Pertahanan dan Keamanan bersama
Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo.

Yusuf diusulkan menjadi Anggota Watimpres dari partai PKPI
dikarenakan background dan pengalamannya. Sebagai mantan Jak-
sa Agung Muda Bidang Intelijen dan latarbelakang militernya Yusuf
berharap bisa membantu Presiden dalam memberikan saran-saran
yang tepat.

Sebagai Anggota Watimpres, Yusuf sering melakukan koor-
dinasi dengan pihak-pihak lain dalam melaksanakan tugasnya.   Sep-
erti ketika menangani kasus Gafatar dan Ahmadiyah. Yusuf datang
langsung ke NTB untuk berkoordinasi dengan Pemda, Korem, dan
Polda.Hal itu dilakukan  Yusuf untuk menghimpun data, membuat
kajian, dalam upaya meminimalisir konflik sosial yang dapat meng-
ganggu keamanan dan pembangunan sebagai saran pertimbangan
kepada Presiden.

M. Yusuf Kartanegara

Jabatan : Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden

Lahir : Sukabumi, 11November 1943

PENDIDIKAN
1. Akmil 1963-1966
2. Suslapa 1974
3. Seskoad 1982
4. Lemhannas 1992 (Kra Xxv)
5. Pthm 1993

PEKERJAAN
1. Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro, 1995 -

1996
2. Asisten Intelijen Kepala Staf Umum ABRI, 1996

- 1997
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan dan

Keamanan, 1988 - 1999
4. Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, 1999 -

2001

ORGANISASI
1. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia,

Sekretaris Jenderal, 2010 - 2014

TANDA JASA
1. Satya Lencana Kesetiaan XXIV, 1991
2. Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, 1992
3. Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, 1995
4. Bintang Yudha Dharma Nararya, 1995
5. Bintang Yudha Dharma Pratama, 1998



138
Dok.DI Wantimpres



139

SUBAGYO HADISISWOYO
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019

Pelajaran Hidup KSAD Dari Piyungan

Subagyo Hadisiswoyo lahir dan tumbuh dari keluarga dengan
budaya Jawa yang kental, serta dasar pendidikan agama Islam di

keluarga yang kuat. Hal ini membuat Subagyo Hadisiswoyo, begitu
sapaan akrabnya, selalu menggunakan filosofi dan budaya Jawa

serta tuntunan agama dalam setiap langkah kehidupannya.

Meski mengalami kenaikan pangkat luar biasa dalam Operasi
Seroja di Timor-Timur (kini Timor Leste) dan Operasi Woyla
dalam pembebasan sandera pesawat Garuda di Don Muang,

Thailand, namun karier Subagyo yang lama di pasukan Kopassus
tidak otomatis melesat. Dia bahkan butuh tujuh setengah tahun
untuk “pecah telur” dari pangkat Letnan Kolonel menjadi Kolonel.

Kesabaran adalah salah satu pelajaran yang diberikan Ibunya
yang selalu dia pegang. Pelajaran hidup apa saja lagi yang bisa

kita pelajari dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-20 dan
mantan Ketua Persatuan Bulu Tangkis Indonesia — yang kini

diangkat Presiden Jokowi menjadi Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden periode  Tahun  2015-2019 ini.
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Operasi Paraku & Timor-Timur

Hampir sebagian besar waktu pengabdian Subagyo di TNI
dijalaninya di pasukan elit TNI AD, Komando Pasukan Khusus
(Kopassus) — yang dulunya bernama Resimen Para Komando
Angkatan Darat (RPKAD). Korps yang sangat dia cintai dan
banggakan.

Pengalaman tempur pertamanya sebagai prajurit komando
adalah ketika ditugaskan sebagai komandan peleton dalam operasi
penumpasan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/Paraku). Mereka
bergabung dalam
Satuan Tugas
(Satgas) 42
Kopassandha yang
dipimpin Mayor Inf.
Sintong Panjaitan.

S e m e n t a r a
penugasan Subagyo
Hadisiswoyo di
l i n g k u n g a n
K o p a s s a n d h a
pertama kali adalah
sebagai Komandan
Peleton (Danton) 1
Kompi 2 grup 2
Kopassandha, mulai
26 September 1972
sampai 1975.
Selanjutnya dia

dipindahkan ke Grup 3 (1975-1977), Grup 4 (1977-1981), kemudian
Komandan Karsa Yudha 2 Grup 4 (1981), Komandan Detasemen
Tempur 13 Grup 1 Serang (1981-1983), serta Wakil Komandan Grup
2 Kartasura, Solo (1983-1986).

Awal  tahun  1976, ketika masih berpangkat Letnan Satu
Infantri (Lettu Inf.), Subagyo ditugaskan ke Timor-Timur (kini Timor
Leste) dan dipercaya sebagai Komandan Prayudha 3 Nanggala VIII.
Tugasnya terbilang signifikan, yakni menguasai lapangan terbang Suai,
yang merupakan sarana penting untuk mendrop pasukan dan bantuan

logistik.
Dari Jakarta,

pasukan terlebih
d a h u l u
d i b e r a n g k a t k a n
menuju Kupang.
Lewat tengah malam,
p a s u k a n
m e n i n g g a l k a n
Kupang dengan
pesawat udara.
Menjelang fajar, ketika
udara masih berkabut
dan pesawat
mendekati pesisir
pantai, satu per satu
anggota pasukan
terjun dari pesawat.
Meski sulit dan
memakan korban,D
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namun Subagyo dan teman-temannya bisa merebut lapangan
terbang Suai beserta kota Suai. Kesuksesan ini membuat Subagyo
dan anggotanya mendapat kenaikan pangkat luar biasa.

Lima tahun kemudian, tahun 1980, Subagyo yang ketika itu
sudah berpangkat Kapten, kembali mendapat tugas ke Timor-Timur
dan menjadi Komandan Nanggala 41. Nanggala 41 adalah satuan
tugas operasi yang berkekuatan 1 Karsa Yudha – yang terdiri dari 4
Prayudha dan kelompok komando Karsa Yudha. Tugas pokoknya
adalah melaksanakan operasi Sandhi Yudha, yang menitikberatkan

pada operasi intel penggalangan untuk
penyelidikan dan penghancuran sisa-
sisa pengacau keamanan.

Dalam menjalankan operasi,
baku tembak dengan musuh tidak dapat
terhindarkan. Meskipun di lapangan
musuh lebih menguasai medan, namun
hal itu tidak menjadi penghalang bagi tim
Sandhi Yudha untuk melaksanakan
tugasnya secara optimal.

Kenangan Operasi Woyla
Salah satu kenangan

dalam operasi yang tidak pernah
dilupakan Subagyo adalah ketika dia ikut
terpilih menjadi salah satu anggota
Operasi Woyla, yakni operasi
pembebasan sandera pesawat Garuda
Indonesia yang dibajak di Bandara Don
Muang, Thailand.

Kunjungan Kerja ke Sumatera Utara. Pertemuan dengan Kapolda Sumatera Utara,
Irjenpol Eko Hadi Sutejo, di Mapolda Sumut
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Keberhasilan  tugas  membebaskan  sandera  pesawat
Garuda  yang  dibajak  di Don Muang  tersebut,  seluruh  anggota  tim
dianugerahi  Kenaikan  Pangkat  Luar  Biasa  satu  tingkat  lebih
tinggi dari  pangkat  semula  dan  Bintang  Sakti.  Jadi  Subagyo
dalam  perjalanan  kariernya  pernah  naik  pangkat  luar  biasa  dua
kali.

“Pengalaman  operasi  tempur saya pertama  diterjunkan di
perbatasan Kalimantan, dua kali operasi ke Timor Timur dan
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pembebasan sandera pesawat di Woyla, Don Muan, Thailand” Ujar
Subagyo.

Subagyo masih ingat, tanggal 28 Maret 1981, sehari setelah
kedua rekannya, Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto berangkat
ke Jerman untuk mengikuti pendidikan anti teror di GSG 9 di Jerman
Barat, terjadi peristiwa pembajakan pesawat di tanah air. Yakni
pesawat Woyla milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia itu
dibajak dan mendarat di Bandara Don Muang, Thailand,  setelah
sebelumnya  mendarat  di  Polonia  Medan  Sumatera  Utara  dan
Penang,  Malaysia.

Pesawat DC 9 dengan nomor penerbangan
GA 206 itu dipiloti Kapten Pilot Herman Rante.
Pesawat lepas landas dari Bandara Palembang pukul
08.00 dengan tujuan Bandara Polonia Medan.
Namun, dalam perjalanan, pesawat tersebut dibajak
oleh kelompok esktrim Muslim yang dikenal dengan
Kelompok Imron.

“Pembajakan Woyla itu terjadi tanggal 28
Maret 1981, persis di hari ulang tahun anak kedua
saya, Ontoseno,” ungkap Subagyo Hadisiswoyo.

Dibawah pimpinan Letkol Inf. Sintong
Panjaitan, 30 anggota Kopassus yang menjadi tim
Operasi Woyla berlatih menggunakan pesawat jenis
yang sama, DC 9, di Bandara Kemayoran.

“Dalam latihan itu, teknisi Garuda mengajari
kami baik membuka  pesawat  dalam  keadaan
normal  maupun  tidak  normal, antara lain cara
masuk pada saat pesawat tertutup. Sehingga kami
mengetahui dari pintu-pintu mana saja untuk bisa

masuk  pesawat.”  ungkap Subagyo.
Setelah latihan berulangkali, pasukan pun diterbangkan ke

Bangkok dengan pesawat komersil DC-10 Sumatera. Ini merupakan
strategi sekaligus antisipasi jika pesawat yang dibajak dipaksa terbang
ke tujuan  lain. Karena pesawat DC-10 memiliki kecepatan yang lebih
cepat dari DC-9.

Lewat tengah malam, 30 Maret 1981, pesawat mendarat di
Don Muang, Bangkok. Pasukan yang berada di bawah pimpinan
Jenderal Benny Moerdani dengan Komandan Penyerbu Letkol. Inf.
Sintong Panjaitan, sempat bermalam di Bangkok. Keesokan hari

Mengunjungi Guangzhou Tian Hai Xiang Aviation Science & Technology Co.Ltd (THX)
di Guangzhou RRC, 21 Oktober 2015.
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menjalani latihan lagi menggunakan pesawat
DC-9 yang dibawa khusus dari Jakarta oleh
Kabakin Yoga Soegama.
Operasi pembebasan dilaksanakan Selasa
dini hari, pukul 02.00 waktu setempat. Seluruh
pasukan mempersiapkan diri. Sementara
pasukan Thailand mem-back up dengan
berjaga-jaga sekeliling areal lokasi pesawat
yang dibajak.
Seluruh pasukan (tim Kopassus) segera
merapat ke titik sasaran dengan berjalan kaki.
Hanya dalam hitungan menit, semua anggota
yang terbagi dalam kelompok-kelompok
menempati posnya masing-masing.
Tanggapun diletakkan di pintu depan dan pintu
darurat di atas sayap. Sejurus kemudian
komandan unit penyerbu Letkol. Inf. Sintong
Panjaitan memberi aba-aba melalui kode
dengan pijitan handset radio, Go !

Bersamaan dengan itu, tim Kopassus
serentak masuk dengan mendobrak semua pintu dari luar. Dalam
sekejap terdengar rentetan tembakan yang memecahkan keheningan
dalam kabin pesawat. Hal itu tentu saja mengagetkan semua
penumpang yang sebagian sedang terlelap tidur. Ketika dari arah
pintu belakang dibuka, Calon Perwira (Capa) Achmad Kirang langsung
menyerbu masuk. Seorang teroris yang berjaga dekat pintu belakang
tahu ada pasukan datang. Dia langsung melepaskan tembakan dan
mengenai bagian bawah perut yang tidak tertutup oleh rompi anti
peluru. Pelda Tobing yang ada di belakang Kirang juga terkena

tembakan. Namun karena mengenai rompi sehingga langsung
membalas tembakan tersebut dan langsung menewaskan teroris.
Dalam serangan itu, pimpinan teroris tertembak dan tewas. Namun,
dia sempat memberikan tembakan balasan ke Kapten Pilot Herman
Rante, sehingga mengalami luka parah. Sementara seluruh
penumpang pesawat tidak ada yang tertembak, meski rentetan
tembakan memenuhi pesawat.
Selasa 1 April 1981, sekitar pukul 05.00 waktu setempat, pasukan
anti teror Kopassandha kembali ke tanah air dengan DC-10 Sumatera.

Dialog dengan Direktur Utama Tian Hai Xiang Aviation Science & Technology Co.Ltd (THX)
di Guangzhou RRC, 21 Oktober 2015.
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Mereka mendarat di Bandara Halim Perdananakusuma sekitar pukul
08.00 WIB.

Ada kegembiraan menyelimuti pasukan. Karena berhasil
dalam operasi pembebasan tersebut. Namun juga ada rasa sedih,
karena anggota Kopassus Achmad Kirang dan Kapten Pilot Herman
Rante yang tertembak pembajak akhirnya meninggal tak tertolong.

Setelah Operasi Pembebasan Woyla ini, Subagyo dan
seluruh Anggota Satgas Anti Teror menerima penghargaan Kenaikan
Pangkat luar Biasa (KPLB).

Bagi Subagyo, kenaikan pangkat luar biasa menjadi Letnan
Kolonel pada tanggal 1 April itu, memang bukan April Mob. Namun,

penugasan yang membuahkan “bintang sakti” itu oleh
sementara rekannya sebagai poin emas bagi Subagyo.
Karena sejak itu Subagyo selalu naik pangkat setingkat
lebih dahulu dibandingkan dengan teman seangkatannya.

Rupanya, kenyataan selanjutnya tidak seperti perkiraan
teman-temannya. Justru sebaliknya. Subagyo bahkan
“menikmati” pangkat Letnan Kolonel sampai tujuh setengah
tahun. Berbagai jabatan dilaluinya, mulai dari Dansatpam
Paswalpres  yang sebenarnya turun jabatan dari
sebelumnya  yaitu  Wadan  Grup  2  Kopassandha, lalu
Dan  Grup A  Paspampres,  Paban D-2 Direktorat D BAIS-
ABRI, Kepala Dinas Pengamanan dan Sandi Angkatan
Darat, hingga akhirnya “pecah telur” menjadi Jenderal
bintang satu dan diangkat menjadi Komandan Kopassus
pada akhir Agustus 1994.

Kunjungan Kerja ke Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau,
(3/3/2016).

Meninjau ALutsista di Pusat Latihan Tempur Kodiklat AD,
di Martapura, Sumatera Selatan, (1/3/2016).
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Prinsip hidup Subagyo adalah jujur, adil, dan
bersahaja. Ia selalu bersungguh-sungguh dan
profesional dalam setiap pekerjaan dan tugas
yang dia embannya baik di Militer, PBSI, dan
lainnya. “Kalau prinsip saya adalah jujur, adil,
sahaja. Kedua kalau ingin sukses caranya
adalah:  proporsional dan profesional. Semasa
sebagai ketua umum  PBSI, setiap mengirim  tim
ke pertandingan  internasional selalu juara  1
(medali  emas)  mendapatkan piala, baik dari
Thomas Cup, All England, Olimpiade, di periode
saya selalu mendapatkan hal itu”. Sepanjang
kariernya  setiap  melaksanakan  jabatannya
Subagyo wajib untuk tahu apa saja tugas,
tanggung jawab, dan wewenangnya.

Selalu Nerimo, Syukur dan
Berusaha

Dalam menjalani hidupnya, Subagyo
mempunyai prinsip bersyukur dan selalu
menjalani apapun yang diberikan. Walaupun
terkadang apa yang didapatkan  tidak  seperti  yang  diharapkan,
namun  ia tetap menjalaninya dengan ikhlas. “Saya pernah turun
jabatan, saya terima dengan syukur karena diperlukan”. Ungkapnya.
Namun ketika ia mendapatkan nikmat, ia pun tidak sombong dan
lupa kepada yang memberi kehidupan. Ia tetap bersyukur dan
bertanggung jawab dengan tugas yang ia emban. Bagi Subagyo
proses adalah hal yang seharusnya dilihat dan diambil hikmahnya. Ia
mengatakan “jabatan itu saya syukuri dan diterima karena suatu
kepercayaan  dan kehormatan,  saya terima dan sabar.  Kalau  dilihat

dari  waktu  pangkat Letkol saya 7 tahun itu terlambat. Alhamdulilah
akhirnya  saya  sampai  berpangkat bintang 4  sebagai  Kepala  Staff
Angkatan  Darat (KASAD).  Sering kali orang luar itu hanya melihat
suksesnya tapi tidak melihat prosesnya. Maka biasakanlah
k e b e r h a s i l a n  i t u  m e l i h a t  p r o s e s n y a  j u g a ”. Rasa bersyukur dan
tanggung jawab itu pun ia ajarkan ke anak-anaknya.
Dalam mendidik anaknya Subagyo memberikan kebebasan kepada
anak-anaknya untuk memilih jalan hidupnya  masing-masing.
Walaupun memberikan kebebasan, Subagyo tetap mengajarkan
tanggung jawab dan disiplin yang ketat. Ia menekankan untuk tidak

Kunjungan Kerja ke Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, (3/3/2016).
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meninggalkan sholat  5  waktu  dalam  sehari  semalam, kalo mahgrib
semua anaknya sudah harus berada di rumah. Jika ada keperluan
harus meminta izin dengan memberitahukan apa keperluannya dan
dengan siapa. Selain itu, hanya boleh sampai jam 12 malam.
Prinsip yang dijalani Subagyo pun banyak memberikan berbagai
penghargaan selama di militer. Tidak hanya kenaikan pangkat,
Subagyo pernah mendapatkan penghargaan  dari Singapura karena

hubungan baik militer dalam latihan militer. Selain itu dia juga
mendapatkan penghargaan dari Thailand dan Amerika Serikat  yang
ia dapatkan waktu kerjasama latihan khusus militer se-Asean dan
Asia - Pasific.

Menurut Subagyo, Amerika Serikat gagal di Vietnam karena
tidak melaksanakan operasi teritorial. Kekuatan fisik seperti bom dan
peralatan canggih lainnya bukanlah jaminan. Kekuatan psikis lebih

penting. Operasi Sandi Yudha bisa berhasil
karena operasi ini menggunakan rasa dan
pendekatan tolong menolong  untuk
mengubah  pola  pikir.

Dari Desa Piyungan
Subagyo lahir di Desa Piyungan,

Kabupaten Bantul, sekitar 15 km sebelah
Timur Yogyakarta, pada tanggal 12 Juni 1946
— dari pasangan Yakub Hadisiswoyo dan
Sukiyah. Dalam penanggalan Jawa,
Subagyo lahir pada hari Rabu Kliwon, tangga
12 Rajab, tahun 1877 Jimawal, Wuku 6.

Jika diurai, nama Subagyo yang
diberikan kedua orangtuanya itu, terdiri dari
dua bagian, yakni “Su” yang berarti lebih dan
“Bagyo” yang berarti bahagia. Dari namanya,
terkandung harapan dari kedua orangtuanya
agar kelak Subagyo lebih bahagia dari
mereka.

Subagyo adalah anak ketiga dari lima
bersaudara. Ayahnya, Yakub Hadisiswoyo

Kunjungan Lapangan ke PT Dirgantara Indonesia (Persero),
Bandung, 18 Mei 2015
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adalah juru penerang yang bekerja pada Jawatan Penerangan
Kecamatan Piyungan.
Subagyo menjalani masa sekolah dasar (SD) di Piyungan. Banyak
kenangan indah yang tak bisa dia lupakan. Waktu SMP Subagyo
terbiasa menaiki sepeda sejauh minimal 30 km karena  jarak  antara
rumah  dan  sekolahan  adalah  15km.  Ia pun tidak selalu memiliki
buku pelajaran sehingga ia sering meminjam dari teman-temannya.
Karena biasa hidup susah, ia menjadi tidak begitu kaget dengan
pelatihan yang ada di militer. “Karena biasa susah, saya di tentara

tidak merasa susah  walau di pasukan khusus. Syarat
mati dekat dan latihan itu berat, tugasnya berat.
“Karena sudah biasa berat saya jalani saja”. Ungkap
Subagyo.
Subagyo termasuk anak “nakal” waktu kecil. Suatu

saat ia pernah menyobek kursi rotan milik keluarga.
Sewaktu ketahuan ibunya yang baru pulang dari pasar,
ibunya marah dengan mengatakan “Kowe iku nakal,
opo arep dadi jenderal” (kamu itu nakal, apa mau jadi
jenderal). Dan sekarang perkataan ibunya menjadi
kenyataan. Prinsip Ibunya tidak mau  berkata kasar,
keras, dan saru (kotor). Ibu Subagyo selalu berhati-
hati dalam berucap. Pesan yang selalu diingat dari
ibunya adalah untuk selalu berkata jujur.

Hobi Subagyo waktu kecil adalah menonton
wayang, satu-satunya hiburan warga di Desa Piyungan
selain Radio Transistor yang dimiliki Keluarga Subagyo.
Wayang adalah salah satu yang kelak mempengaruhi
peribadinya. Kebiasaan mendengar wayang dari radio
dan nonton wayang kulit saat hajatan, membuat
Subagyo kecil hafal dengan lakon-lakon dan nama
tokoh pewayangan yang ditampilkan oleh dalang. Dari

lakon yang ada, Subagyo paling menyukai tokoh Bima, yang dalam
pewayangan digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter  jujur
tegas  dan berani.

Selain wayang, hal lain yang disukai Subagyo kecil
adalah mandi di sungai bersama teman-temannya. Sambil berenang
mereka membersihkan badannya dengan batu kali. Sedangkan untuk
menggosok gigi mereka menggunakan pasir kali dan kemudian
berkumur.
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Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS bersama Pangkosekhanudnas II Medan
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Setelah lulus SD, Subagyo meninggalkan Piyungan,

melanjutkan sekolahnya ke SMP Negeri 1 Yogyakarta, salah satu

sekolah favorit di Kota Gudeg itu. Murid-muridnya pun kebanyakan

dari kalangan keluarga berada. Hal itu  yang membuat Subagyo yang

dari Desa Piyungan ada sedikit rasa minder. Subagyo jadi pendiam.

Namun, dengan prestasinya dalam olahraga, lama-kelamaan

perasaan minder itu bisa diatasi.

Subagyo memang
sejak SMP sudah mengikuti
olahraga Yudo, bergabung
dengan klub Yudo Tunas
Nusa Harapan yang berada
di depan alun-alun utara
Keraton Yogyakarta.

Ketika itu kalau ke sekolah
Subagyo mengendarai
sepeda doortrap, sepeda
tanpa rem tangan yang
menggunakan kaki untuk
rem. Karena tinggal di Yogya
tanpa orangtua, sehingga
segala sesuatu dilakukan
sendiri bersama kedua
abangnya — yang memang
lebih dahulu bersekolah di
Yogyakarta. Mulai dari
menyapu, mengepel lantai,

mencuci baju, memasak, menyeterika dengan setrika arang.
Setelah tamat dari SMP 1 Yogyakarta, Subagyo melanjutkan

ke SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Namun, karena kegiatan
belajarnya dilakukan mulai siang hari, Subagyo memutuskan untuk
pindah ke sekolah lain agar bisa masuk pagi  hari. Akhirnya Subagyo
pindah ke SMA Bopkri I.

Sejak SMA, Subagyo sudah bercita-cita ingin jadi tentara. Cita-
citanya masuk Akademi Angkatan Laut (AAL). Namun, Ayahnya tidak
setuju. Alasannya sederhana. Karena kalau sholat tidak bisa
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Kunjungan kerja ke Polda Jawa Barat (16/2/2016)
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mengarah ke kiblat,
karena  arah  kapal  tidak
selalu  kearah  kiblat,  itu
karena  kekurangan
pengetahuan  ayahnya
bahwa  dalam  kapal
ada  kompas.  Kedua,
kalau berlayar pasti
lama. Sehingga jika
terjadi sesuatu dengan
keluarga, tentu akan
lama sampai ke rumah.
Karena itu, Ayahnya
m e n y a r a n k a n
mengambil ke Akademi
Angkatan Udara seperti
keinginan Subagyo saja.

A k h i r n y a
Subagyo menuruti
permintaan Ayahnya.
Sehingga dia pun
mendaftar ke AAU. Namun ketika mengisi formulir, Ayahnya melihat
masih ada sisa  formulir lamaran.
Kata Ayahnya tidak ada salahnya sekalian saja dicoba. Karena
ujiannya pun tidak bersamaan. AAU di Yogyakarta, sementara Akmil
di Semarang.

Ternyata Subagyo lolos final test untuk Akmil dan AAU. Namun
dia bimbang mau ambil mana. Karena final tes-nya bersamaan. Akmil
di Bandung. Sedangkan AAU di Yogyakarta. Akhirnya Subagyo
bertanya ke orang yang lebih dalam pengetahuan ilmu agamanya,

dan dia menyarankan  untuk sholat istiharah. Setelah melaksanakan
sholat istiharah Subagyo  yakin memilih Akmil. Dan benar, Subagyo

diterima menjadi taruna AKABRI di Magelang pada 19 Januari 1967,

dengan menempati urutan ke 292 dari 1.967 taruna.

Tanggal 10 Desember Subagyo dinyatakan lulus dengan

pangkat Letnan Dua Infanteri dan menempati urutan 27 dari 437

perwira yang diwisuda di Parkir Timur Senayan Jakarta. Sejak itu,

Subagyo pun menjalani kariernya lebih banyak sebagai prajurit

Foto bersama Kasdam & jajaran Kodam III/Siliwangi, Bandung, (16/2/2016)
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komando yang terjun
dalam berbagai operasi
militer, hingga karier
tertingginya sebagai
Kepala Staf TNI Angkatan
Darat (KASAD).

Setelah menjalani
masa pensiun, Subagyo
sempat menjadi
penasehat militer
Presiden pada era
Presiden Abdurrahman
Wahid (Gus Dur).

Subagyo  diangkat
menjadi  anggota
Wantimpres  bersama
delapan  anggota  lainnya
era  Presiden  Jokowi
Periode tahun  2015-
2019.***

Dialog dengan Direktur Utara ALIT/China Aerospace Long March International Co.Ltd,
Beijing, RRC, 20 Oktober 2015
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Subagyo Hadisiswoyo

Jabatan : Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Lahir : Yogyakarta, 12 Juni 1946
Agama : Islam

PENDIDIKAN
1. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1970
2. Kursus Dasar Terjun Payung 1969
3. Sekolah Kecabangan Infanteri 1970
4. Kursus Intel Penggalangan 1975)
5. Kursus Lanjutan Perwira, 1978
6. Kursus Lanjutan Terjun Payung (Free Fall), 1980
7. Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, 1984
8. Kursus Lembaga Ketahanan Nasional, 1998

PEKERJAAN
1. Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro, 1995 - 1997
2. Wakil Kepala Staf Angkatan darat, 1997 - 1998
3. Ketua Umum PBSI, 1997 - 2001
4. Kepala Staf Angkatan Darat, 1998–1999
5. Penasihat Presiden Bidang Militer, 1999 - 2001

ORGANISASI
1. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia, Ketua Umum, 1997 - 2001

TANDA JASA
1. Satya Lencana GOM Dharmapala, 1973
2. Satya Lencana Seroja I, 1976
3. Satya Lencana Kesetiaan VIII, 1979
4. Satya Lencana Seroja II, 1980
5. Tanda Kehormatan Bintang Sakti, 1981
6. Satya Lencana Kesetiaan XVI, 1987
7. Satya Lencana Kesetiaan XXIV, 1996
8. Satya Lencana Wirakarya, 1996
9. Bintang Yudha Dharma Nararya, 1996
10. Bintang Legiun Veteran RI, 1996
11. Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, 1997
12. Bintang Kartika Eka Paksi Utama, 1998
13. Bintang Mahaputra Adipradana, 1999
14. Brevet Kehormatan Intai Amphibi, 1994
15. Brevet Kehormatan Hiu Kencana dan Kapal Selam, 1998
16. Adi Manggala Krida, 1998
17. Wing Penerbang Kehormatan, 1998
18. Bintang Bhayangkara Utama, 1999
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BAGIAN VI
PROFIL SEKRETARIS ANGGOTA 2015 - 2019
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Sesuai dengan Bab VII Perpres Nomor 96 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Perpres Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja
Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres, masing-masing Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden, dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Anggota
Dewan Pertimbangan Presiden, guna memperlancar pelaksanaan tugas
Wantimpres.

Sembilan orang Sekretaris Anggota tersebut adalah Nunung
Nuryartono, Julie Trisnadewani, Kemal Taruc, I.G.K. Manila, Djadjuk Natsir,
S.H., M.M., M. Nasihin Hasan, M. Maksum, S.Sos., Mashudi Darto, A. Chasib.

Sekretaris Anggota Wantimpres bertugas memberikan masukan dan/
atau telaahan berdasarkan keahliannya kepada Anggota Wantimpres yang
dibantunya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris
Anggota Wantimpres tidak dapat bertindak atas nama dan/atau mewakili
Dewan Pertimbangan Presiden.

Sekretaris Anggota Wantimpres dapat berasal dari Pegawai Negeri
atau bukan Pegawai Negeri ini, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Anggota Wantimpres. Masa tugasnya  berakhir bersamaan dengan
berakhirnya masa tugas Anggota Wantimpres.

Berikut daftar dan profil Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden Periode 2015 - 2019.

PROFIL SEKRETARIS
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M Sc. Glasgow Caledonian University. UK
tahun 1999 ini memperoleh gelar MBA. di Rut-
gers University, New Jersey, USA, tahun 1993;
mengikuti Graduate Program, di Cornell Univer-
sity, New York, USA pada tahun 1987-1988. Gelar
Sarjana Teknik diperoleh pada Jurusan Peren-
canaan Wilayah dan Kota, di  ITB Bandung tahun
1982. Mengikuti berbagai pelatihan luar negeri,
seperti: UN Habitat, Regional Office of Asia Pa-
cific, Training of Trainers Program,  Local Govern-
ment Academy, University of the Philippines Los
Banos (March 2010). LEAD International (UK) En-
vironmental Change Institute, Oxford
University.Programme (October 2009). UN Hab-
itat, Nairobi, Training of Trainers Programme (July
2009). Kini menjabat sebagai Sekretaris Bapak
Suharso Monoarfa, Anggota Wantimpres Bidang
Ekonomi.

L ahir di Semarang pada 9 September 1969.
Disamping sebagai Sekretaris Ibu Sri Adiningsih
sebagai Ketua merangkap Anggota Wantimpres
Bidang Ekonomi, pria yang  biasa dipanggil Mas
Nunung ini juga aktif sebagai pengajar dan peneliti
di Fakultas Ekonomi & Manajemen - Intitut Per-
tanian Bogor (FEM - IPB),  yang di jalaninya se-
jak  tahun 1994. Pendidikan S3 diselesaikan di
Georg August University of Goettingen, German.

Sebelum ditugaskan sebagai Sekretaris
Ketua Wantimpres, menjadi Ketua Program Pas-
ca Sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Manajemen IPB dan juga sebagai peneliti di In-
ternational Center of Applied Finance and Eco-
nomics (Inter CAFÉ) IPB. Aktivitas lainnya men-
jadi Visiting di University Adelaide Australia dan
Fellow di University of British Columbia (UBC).

Termuda dan satu-satunya perempuan di jaja-
ran Sekretaris Anggota Wantimpres RI. Alumni
Desain Komunikasi Visual dan Magister bidang
Manajemen Komunikasi Universitas Sebelas
Maret (UNS). Putri Solo yang akademisi dari UNS
Solo dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini fokus
pada tugasnya mengawal program-program dan
kajian yang terkait dengan bidang politik, hukum
dan HAM. Selain mencintai bidang seni dan bu-
daya, ia melewatkan sebagian besar waktu luang-
nya untuk aktivitas sosial dan berbagi kebahagiaan
dengan anak-anak dan mereka yang berkebutu-
han khusus, bekerjasama dengan yayasan lokal
maupun internasional, di antaranya adalah Maria
Monique Lastwish Foundation.

Bertugas sebagai Sekretaris Bapak Sidar-
to Danusubroto, Anggota Wantimpres Bidang Poli-
tik, Hukum dan HAM.

Kemal TarucNunung Nuryartono Julie  Trisnadewani
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M anila adalah pensiunan Mayor Jenderal
TNI AD (POM ABRI) kelahiran Singaraja, 8 Juli
1942. Ia mengawali karir militer saat lulus Aka-
demi Militer Nasional pada tahun 1964. Pernah
menjabat Danton Yon PP (1965); ADC Pangkopur
POM IV Kalbar, Kabag Hartib Disprovad, Pusdik
POM hingga Staf Ahli Pangab. Disamping dunia
militer, IGK Manila juga aktif  di olah raga Sepak-
bola sebagai Ketua BWSI (Badan Wasit Seluruh
Indonesia) PSSI (2007); Manajer Timnas PSSI yang
mempersembahkan medali emas sepakbola di
SEA Games 1991 Manila-Philipina. Ta h u n
1982 menjadi Komandan Operasi Ganesha, se-
buah ope-rasi penggiringan gajah di Lebong Ket-
am, Suma-tera Selatan.  Menjabat Wakil Ketua
Umum ORARI, dengan nama panggilan radio am-
atirnya ada-lah YB0AA. Saat ini menjabat sebagai
Sekretaris Bapak Jan darmadi, Anggota Wantim-
pres Bidang Ekonomi.

Tahun 1982 mulai bekerja di Sekretariat Negara
(Setneg), pada saat kuliah di Universitas Bhraw-
jaya hingga lulus S1, mendapat bea siswa Super-
semar.

Tahun 1986 jabatanpertamanya adalah
Kepala Sub Bagian Kontrak Biro Pengadaan -
Sekretariat Negara, kemudian Kepala Bagian
Ekonomi, Kepala Biro Kajian Dalam Negeri, Ke-
pala Biro Pemberdayaan Aset, Kepala  Biro Or-
ganisasi dan Humas, juga Direktur Utama Peng-
elolaan Komplek Kemayoran (BLU Setneg), ter-
akhir sebagai Kepala Biro Organisasi Tata Laksa-
na & Akuntabilitas Kinerja, Kementerian Sekreta-
riat Negara (Kemensetneg) hingga tahun 2015.

Sejak tahun 2015 bertugas sebagai Sekre-
taris Bapak Rusdi Kirana, Anggota DewanPertim-
bangan Presiden Bidang Ekonomi).

Pria kelahiran Rembang 65 tahun yang lalu ini,
memfokuskan aktifitasnya di bidang pember-
dayaan sosial kemasyarakataan, seperti di LP3ES,
Walhi,  Asian Cultural Forum on Development (AC-
FOD), Perhimpunan Pengembaangan Pesantren
& Masyarakat, Care International Indonesia,
Lakpesdam,The International  Conference of
Islamic  Scholars  (ICIS),danThe Indonesian So-
ciety for International Islamic Coorporation (ISO-
IC). Pendiri Community  Resources   Development
Institute (CRD BIDARA). Konsultan di Kemenag,
Kemensos,dan UNDP, Bank Dunia, UNICEF,
NOVIB dan perusahaan seperti Ancora Interna-
tional, Riau Ecosystem Restoration (RER), Asia
Pacific Resources International Limited (APRIL).
Kini menjabat sebagai Sekretaris KH. Achmad
Hasyim Muzadi,  Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat.

IGK. Manila Djadjuk Natsir

D
o

k.
D

I 
W

a
n

ti
m

p
re

s

M. Nasihin Hasan
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Pria kelahiran Blitar, 26 Juli 1958 yang lalu ini,
sebelumnya menjabat sebagai PNS karier sela-
ma 32 tahun di Kementerian Sekretariat Negara
RI dan instansi pemerintah lainnya, dan kini men-
jabat sebagai Sekretaris Prof. Dr. A. Malik Fadjar,
Anggota Wantimpres Bidang Kesejahteraan
Rakyat.

Memperoleh gelar sarjana muda di IAIN
Sunan Ampel Jurusan Tarbiyah pada tahun 1981,
1981-1982 Jurusan Ilmu Perpustakaan UI, dan
pendidikan S1 diperoleh pada tahun 1999 di
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Admi-
nistrasi Negara pada Jurusan Administrasi Nega-
ra. Memiliki kontak jaringan dengan berbagai nara
sumber beragam keahlian dan kelembagaan
tingkat nasional maupun internasional.

Bekerja keras penuh atensi, berkedala-
man iman, peka ruhani dan tajam nalar, itulah
moto hidupnya,

M. Maksum
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Pria dengan postur ideal ini gemar olahraga di
darat, laut maupun udara. Lahir di Ujung Pandang
dan banyak meluangkan waktu kosongnya untuk
menyelam dan bermain kartu (bridge).

Prinsip tidak mau berhenti berpikir, mem-
buatnya selalu sibuk terlibat di berbagai organ-
isasi. Lulusan LEMHANAS RI ini juga gemar
mengoleksi handphone jadul (jaman dulu alias
lama).

Hampir setiap hari memanfaatkan wak-
tu untuk beristirahat di kediamannya yang ber-
lokasi di Jakarta Timur. Yang menimbulkan tan-
da tanya adalah, sering kali tiba di kantor jam
06.00 pagi. Kompensasi dari hadir lebih awal ini
langsung diambil dengan pulang kantor
mendahului yang lain.

Saat ini, aktif sebagai Sekretaris Bapak
Subagyo Hadisiswoyo, Anggota Dewan Pertimban-
gan Presiden Bidang Pertahanan & Keamanan.

Beralamat di Bekasi Barat, pria kelahiran
Temanggung, 10 Oktober 1946 ini menikah den-
gan Enny  Yuliastuti dan memperoleh 2 anak laki-
laki dan 1 orang perempuan. Hobi membaca, men-
dengarkan  musik, travelling, dan jogging. Mem-
peroleh Pendidikan Umum/Sipil di Lembaga Ket-
ahanan Nasional Kursus Singkat Angkatan VII,
tahun 1998, Jakarta dan di Fakultas Ekonomi,
Universitas  Terbuka,  tahun  1997.  Sementara
pendidikan militernya di Sekolah Tinggi Hukum
Militer serta Sekolah Staf dan Komando ABRI
tahun1991 - 1992, Bandung. Dan Sekolah Staf dan
Komando TNI AD tahun 1983-1984, Bandung.

Saat ini menjabat sebagai Sekretaris M.
Yusuf Kartanegara Anggota Wantimpres Bidang
Pertahanan & Keamanan.

Mashudi Darto A. Chasib

D
o

k.
D

I 
W

a
n

ti
m

p
re

s

D
o

k.
D

I 
W

a
n

ti
m

p
re

s



159

BAGIAN VII
PROFIL ANGGOTA 2007 - 2009, 2010 - 2012 & 2012 - 2014
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Dewan Pertimbangan Presiden periode pertama pada masa
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan
amanat dari UUD 45 Amandemen ke empat.  Sesuai dengan Pasal
16 baru berbunyi : “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan
yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada
Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang”. Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan
Presiden Pasal 9 mengamanatkan bahwa “Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28/M Tahun
2007 tanggal 26 Maret 2007 dan dilantik pada 10 April 2007

Dewan terdiri dari 8 (delapan) orang Anggota ditambah satu
orang Ketua merangkap Anggota.

Sembilan anggota termasuk ketua Wantimpres yang pertama
adalah:

1. Dr.Hc. Ali Alatas, SH.
2. Prof. Dr.Emil Salim
3. Rahmawati Sukarno Putri
4. Syahrir
5. KH. Ma’ruf Amin
6. TB Silalahi
7. Subur Budisantoso
8. Radi A. Gani
9. DR. Adnan Buyung Nasution

Berikut adalah profil singkat Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden Periode 2007 - 2009 yang terdiri dari berbagai kalangan,
seperti PNS, Swasta, TNI, Agamawan/Ulama dan lain-lain.

PROFIL ANGGOTA WANTIMPRES 2007 - 2009
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ALI ALATAS EMIL SALIM

Alex, demikian bi-
asa dipanggil , merupakan
Ketua Wantimpres Perta-
ma yang dijabatnya dari
tahun 2007 hingga 2008
pada era Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.

Pernah menjabat
sebagai Menteri Luar
Negeri  pada era Pemer-
intahan Presiden Suharto
dan BJ Habibie dari tahun
1988 – 1999.

Kelahiran Batavia
pada 4 November 1932 ini
meninggal di Singapura

pada usia 76 tahun karena serangan jantung.
Karier diplomatnya diawali dengan berbagai perwakilan Indonesia di

Thailand, Amerika Serikat, bahkan di PBB. Disinilah seorang Alex aktif meng-
galang suara G-77, sebuah kelompok negara-negara berkembang di PBB.

Lebih dikenal di dunia internasional setelah aktif sebagai fasilitator
perundingan perdamaian di Kamboja. Demikian pula pelaksanaan beber-
apa kali Jakarta Informal Meeting (JIM).

Hingga wafatnya, ia menjabat sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB
untuk Myanmar, Utusan Khusus Presiden RI untuk masalah Timur Tengah,
dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2007-2009.

Bintang Mahaputra Utama, adalah salah satu penghargaan yang
pernah diterimanya, selain penghargaan dari luar negeri. Di bidang
pendidikan, mendapat penghargaan Doktor Honoris Causa dari Universi-
tas Diponegoro (1996).

Pak Emil lahir di La-
hat, 8 Juni 1930. Ekonom
yang lebih dikenal di dunia
lingkungan ini mengenyam
pendidikan terakhirnya  di
University of California, Ber-
keley, Amerika Serikat
pada Department of Eco-
nomics (1959-1964). S-1
Ekonomi diselesaikan di
Fakultas Ekonomi Universi-
tas Indonesia pada tahun
1958.

Karirnya di Pemer-
intahan diawali sebagai Tim Penasihat Ekonomi Presidenpada 1966), kemu-
dian ditunjuk sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan
Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas (1971-1973), laluMen-
teri Perhubungan (Kabinet Pembangunan II 1973-1978) danMenteri Negara
Urusan Kependudukan dan LingkunganHidup (Kabinet Pembangunan III 1978-
1983). Pada  1983 dipercaya kembali sebagai Menteri Negara Pengawasan
Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan IV-V) dan Ketua
Dewan Ekonomi Nasional (DEN-1999), lalu Anggota Dewan Penasihat Pe-
merintah RI dan Kepala Dewan Ekonomi Nasional (2000-2004), hingga men-
jabat Dewan Pertimbangan Presiden, Anggota Bidang Lingkungan Hidup dan
Pembangunan Berkelanjutan (2007-2010).
Beberapa karya tulisnya antara lain “Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi”
(2010), “70 Tahun Emil Salim: Revolusi BerhentiHariMinggu” (2000), dan
“Kembali ke Jalan Lurus” (kumpulan esai 1966-1999).
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RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI DR. SJAHRIR

Diah
Pramana
Rachmawati
Soekarno Putri, adalah
nama lengkap dari
DR.(HC) Hj. Rachmawati
Soekarno Putri, SH. Lahir
di Istana Merdeka Jakarta
pada 27 September 1950.

Sejak  kecil ting-
gal  di Jakarta. Pendidikan
SD dan SMP ditempuh di
Perguruan Cikini. Sekolah
Menengah Atas ditempuh
di Santa Ursula Jakarta.
Pendidikan tinggi dijalani
di Fakultas Hukum Univer-
sitas Bung Karno.
Pendiri Yayasan Pendidi-
kan Soekarno tahun 1981
ini, sekaligus sebagai Ket-
ua Umum hingga tahun
2007. Sekarang sebagai
Ketua Dewan Pendiri pada

yayasan yang sama. Tahun 1983 mendirikan Universitas Bung Karno. Jaba-
tan lain diantaranya pada tahun 1982 sebagai Ketua Umum Gerakan Pemu-
da Marhaenis,   Ketua Lembaga Persahabatan Indonesia-Republik Demokratik
Korea tahun 2001-2007. Pendiri Utama Partai Pelopor Tahun 2001, sekali-
gus menjadi Ketua Umum tahun 2002 hingga 2007. Anggota Dewan Pertim-
bangan Presiden Bidang Politik Periode Tahun 2007-2002 pada masa Pe-
merintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Tahun 2013-2014 menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nas-
Dem. Seiring dengan dinamika politik dan upaya mewujudkan tujuan kehidu-
pan berbangsa dan bernegara, tahun 2015 hingga sekarang mendapat amanat
menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra.

Di Bidang Pendidikan, pada Oktober 2016, Rachmawati menerima
gelar Doktor Hanoris Causa Bidang Politik dari Republik Demokratik Korea
melalui Kim Il Sung University.

Syahrir ad-
alah putra kelahi-
ran Kudus, Jawa
Tengah, pada 24
Februari 1945.
Meninggal pada
usia 63 tahun
pada 28 Juli 2008
di Singapura kare-
na sakit kanker
paru-paru.

Pelajaran
ekonomi mulai dis-
ukai sejak belajar
di SMA Kolese
Kanisius, Jakarta. Kesukaan akan pelajaran tersebut dia lanjutan ke pendid-
ikan tingginya di Universitas Indonesia. Di Fakultas Ekonomi inilah dia mulai
tertarik pula pada dunia politik.

Sebagai aktivis,  ia  bergabung  di  berbagai organisasi, seperti
Ikatan Mahasiswa Djakarta (IMADA) , dan terpilih sebagai Ketua Kesatuan
Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Jakarta. Sementara, jabatannya di intra
universiter sebagai Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa, Fakultas Ekonomi,
Universitas Indonesia.

Di dunia politik, Syahrir bersama beberapa rekannya mendirikan
dan mendeklarasikan Partai Perhimpunan Indonesia Baru pada tahun 2002.
Ia juga mendirikan Insititute for Economic and Financial Research (Ecfin)
bersama Dr. Mari Elka Pangestu yang pernah menjadi Menteri
Perdagangan.
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KH. MA’RUF AMIN TB. SILALAHI

Kyai kelahiran Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943 ini merupa-
kan ulama sekaligus politikus yang mengemban jabatan Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden dalam dua periode berturut-turut. Pada periode
pertama, Pak Kyai mengemban tugas Bidang Kehidupan Beragama, di-
lantik pada 10 April 2007.

Pernah  menjabat  posisi  di  dunia  politik cukup penting di Indone-
sia seperti Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, anggota MPR-
RI, ketua komisi VI DPR-RI, dan Ketua Majelis Ulama  Indonesia (MUI).
Mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang dan Uni-
versitas Ibnu Chaldun.

Tiopan Bernhard Sila-
lahi dikenal dengan TB Silala-
hi , lahir di Pematangsiantar
pada tanggal 17 April 1938.
Adalah Anggota Dewan Pertim-
bangan Presiden bidang Per-
tahanan dan Keamanan tahun
2007-2009. Tahun 2008-2009
menggantikan Ali Alatas karena
meninggal dunia sebagai Ketua.

Mengawali karir mi-
liternya sesudah Akademi Mi-
liter Nasional dimulai dari Ko-
madan Peleton sampai Koman-
dan Kompi di Kodam VI Siliwangi
dan Komandan Batalyon Kav 8
Tank di Kostrad.

Ditugaskan ke Timur
Tengah sebagai Camp Commandant di Markas UNEF PBB pada Perang
Oktober 1973 antara Israel dan Mesir. Dosen Sesko AD. Asops Kasdam
XVI Hasanuddin di Ujung Pandang, Kasdam IV Diponegoro dan Asisten
Perencanaan dan Anggaran KASAD (1986) dengan pangkat Mayor Jen-
deral TNI.

Karir non militernya dimulai bertugas sebagai Sekretaris Jenderal
Departemen Pertambangan dan Energi (1988), menjabat Menteri  Pen-
dayagunaan  Aparatur Negara dalam Kabinet Pembangunan VI pada Pe-
merintahan Presiden Soeharto (1993) dan dinaikkan pangkatnya menjadi
Letnan Jenderal TNI. Tahun 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengangkat TB Silalahi menjadi Penasehat Khusus Presiden dan pada
tahun 2006 menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan untuk
Negara-negara Pasifik Barat Daya termasuk New Zealand dan Australia.
Terakhir menjadi Dosen Senior Lemhannas (2002). 
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SUBUR BUDISANTOSO RADI A. GANY

Subur mulai dikenal di
kancah politik sejak menjabat

sebagai Ketua Umum yang pertama sebuah partai yang baru lahir dan san-
gat populer, yaitu Partai Demokrat. Jabatan tersebut dipegangnya mulai 10
September 2001 hingga 23 Mei 2005.

Pria berdarah Sunda ini kelahiran Garut pada tanggal 27 Agustus
1937 ini mendapatkan pendidikan tinggi di Indonesia di Universitas Indo-
nesia, sementara pendidikan tinggi di luar negeri dia peroleh di Monash
University Melbourne Australia dan East West Communication Institute East
West Center, Honolulu, Hawaii

Profesi aktif yang digelutinya adalah sebagai dosen dan pakar
dalam bidang kemasyarakatan dan kebudayaan di berbagai instansi Pe-
merintan, Polri dan TNI dan juga politik. Menjadi Anggota Wantimpres di
masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masa bakti 2007
hingga 2010. Meninggal sebelum masa baktinya selesai dan digantikan
oleh Meutia Hatta.

Radi adalah mantar Rektor Uni-
versitas Hasanuddin Makassar. Ekonom
pertanian ini mengelola sekitar 28 ribu
mahasiswa pada periode 1997 - 2006.

Dalam kuliah umumnya yang
berjudul ‘’Kebijakan Pembangunan Per-
tanian dalam Arus Perubahan ‘Roh’ Zaman”, Radi mengatakan, para petani
di daerah-daerah yang dikenal sukses sebagai daerah pertanian memiliki
pengetahuan yang cukup tentang sarana pertanian. Namun dengan tingkat
pengetahuan dan kualitas SDM yang adabelum dapat menjamin pertumbu-
han pertanian yang kita harapkan. Untuk itu, perhatiannya begitu besar ter-
hadap upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui
jalur pendidikan. Ia berusaha menyatukan visi dan misi 18 Perguruan Tinggi
yang ada di Kawasan Timur Indonesia. Hal itu berhasil mengangkatnya di-
percaya sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) pada periode 2001-
2002.

Prof. DR. Ir. Radi A. Gany merupakan anggota Dewan Pertimbangan
Presiden (DPP)  Bidang Pertanian.
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Si Abang ini lahir di Batavia pada 20 Juli 1934. Meninggal di usia 81
tahun karena gagal ginjal dan gangguan jantung. Lebih dikenal sebagai Pen-
gacara dan pendiri Lembaga Bantuan Hukum. Nama Si Abang yang benar
adalah Adnan Bahrum Nasution. Karena selalu ditulis dengan Adnan B. Na-
sution, teman-temannya menyebut huruf B tersebut dengan Buyung,
meskipun sama sekali tidak memiliki darah Minang.

Pernah  kuliah  selama  1  tahun  di  Teknik Sipil ITB, Bandung.
Kemudian pindah ke  UGM Yogyakarta pada Fakultas Gabungan Hukum,
Ekonomi dan Sosial Politik, namun tidak juga diselesaikan. Tahun 1957
terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Ke-
masyarakatan UI, Jakarta. Sementara pendidikan di luar negerinya,  per-
nah Studi Hukum Internasional,  Universitas  Melbourne,  Australia  dan

Universitas Utrecht, Belanda. Selama belajar di Universitas Melbourne inilah
muncul gagasan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum.

Pernah tercatat sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Istimewa
Jakarta sambil meneruskan kuliahnya. Karena kegiatan sebagai  aktivis
mahasiswanya,  sempat  di skors selama satu setengah tahun, tidak diberi
pekerjaan dan tidak diberi meja di kantor. Lembaga Bantuan Hukum yang
telah lama digagasnya baru terealisir pada tahun 1970, setelah mendapat
dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari Presiden Suharto. Si
Abang sebagai  pimpinan pertamanya.

Aktif di berbagai organisasi, sebagai Advokat sejak tahun 1969 hing-
ga akhir hayatnya; sebagai Direktur/Ketua Dewan Pengurus LBH (1970-1986);
sebagai Ketua DPP Peradin (1977); sebagai Ketua Umum YLBHI  (1981-
1983)  dan  sebagai  Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum
(2007-2009). Sempat pula sebagai Anggota DPRS/MPRS pada tahun 1966
hingga 1968.

ADNAN BUYUNG NASUTION
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PROFIL ANGGOTA WANTIMPRES 2010 - 2012

Pada tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memil-
ih dan mengangkat Dewan Pertimbangan Presiden kembali untuk
periode kedua (2010-2012) pada 25 Januari 2010, berdasarkan Kepu-
tusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2010.

Anggota Dewan masih sebanyak 9 (sembilan) orang yang
terdiri dari 8 (delapan) orang Anggota dan satu orang Ketua
merangkap Anggota.

Sembilan anggota temasuk ketua Wantimpres periode yang
kedua adalah :
1. Prof. Dr. Emil Salim.
2. N. Hassan Wirajuda
3. Ryaas Rasyid
4. Ginandjar Kartasasmita
5. KH. Ma’ruf Amin
6. Widodo Adi Sutjipto
7. Meutia Farida Hatta
8. Siti Fadilah Supari
9. Jimly Asshiddiqie

Berikut adalah gambaran singkat Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden Periode 2010 - 2012. Seperti keragaman Anggota Wan-
timpres Periode pertama,  terdiri dari berbagai kalangan, seperti
PNS, Swasta, TNI, Agamawan/Ulama dan lain-lain.
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EMIL SALIM DR. N. HASSAN WIRAJUDA

Pria kelahiran Lahat, 86 tahun yang lalu ini dipercaya menjadi Ketua
merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Periode tahun 2010-
2012 setelah sebelumnya (2007-2010), menjadi Anggota Dewan Pertim-
bangan Presiden, Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan
Berkelanjutan.

Sebelumnya, menjabat
sebagai Menteri Luar Negeri
RI dari 2001-2009 dalam
Kabinet Gotong Royong
(2001-2004) di bawah
pemerintahan Presiden
Megawati dan Kabinet
Indonesia Bersatu I (2004-
2009) di bawah pemerintahan
Presiden SBY.

Sebagai diplomat
karir, pernah menduduki
jabatan Direktur Jenderal
Politik, Direktur Organisasi
Internasional serta Duta
Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh untuk Mesir
dan Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh /Wakil Tetap RI untuk PBB dan Organisasi Internasional
lainnya di Jenewa.

Memperoleh gelar Doctor of Juridical Science (SJD) dalam Hukum
Internasional dari University of Virginia Law School (1988),  Master of Laws
(LL.M) dari Harvard University School of Law (1985), Master of Arts in
Diplomacy and Law (MALD) dari Fletcher School of Law and Diplomacy
(1984), pelatihan diplomasi pada Oxford University (1975-76) dan Sarjana
Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1971).

Dianugerahkan Bintang Mahaputra Adipradana (2011) dan Order of
Sikatuna Award dari Pemerintah Filipina atas keberhasilannya sebagai fasilitator
perundingan damai antara Pemerintah Filipi

Menjabat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2010-2012
pada bidang Hubungan Internasional.
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RYAAS RASYID GINANDJAR KARTASASMITA

L ahir di Gowa, Sulawesi Selatan pada 17 Desember 1949, dengan
Pendidikan terakhir Ph.D Political Science USA 1994, Gelardoktor diperoleh
dari Universitas Hawaii, Amerika Serikat, padatahun 1994, setelah sebelum-
nya menyelesaikan M.A Political Science di USA pada 1988 dan Institut
Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta pada 1977.

Riwayat karir di pemerintahan diawali dengan menjadi Rektor
di IIP 1995-1998, Anggota MPR RI pada 1997-2002 menjadi Dirjend PUOD
1998-1999. Padatahun 1999-2000 menjabat sebagai Menteri Negara OTDA
dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Per-
satuan Nasional pada Tahun 2000-2001.

Menjabat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2010-
2012 pada bidang politik.

L ahir tanggal 9 April
1941 di Bandung, Jawa Bar-
at. Setelah menyelesaikan
studinya di Institut Teknologi
Bandung  pada 1960, ia melanjutkan ke Tokyo University of Agriculture and
Technology hingga 1965, lalu kembali lagi ke Indonesia untuk masuk Sekolah
Dasar Perwira dan Sekolah Ilmu Siasat (1966-1968).

Bersamaandengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Ad-
ministrasi Negara (1970-1980), menjalani pendidikan di Sekolah Staf dan
Komando Angkatan Udara pada 1974. Karirnya di pemerintah diawali se-
bagai Ketua Fraksi ABRI di MPR (1997-2002), lalu Menteri Koordinator Bidang
Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kabinet Pembangunan VII, merangkap
Kepala Bappenas (1998-1998), Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuan-
gan, dan Industri Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), Wakil Ket-
ua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (1999-2004), hingga Ketua Dewan
Perwakilan Daerah RI (2004-2009.

Menjabat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2010-2012
pada bidang Ekonomi.
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KH. MA’RUF AMIN WIDODO ADI SUTJIPTO

L ahir di Tangerang, Banten, 11 Maret1943. Seorang ulama sekaligus
politikus.  Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada periode
kedua ini, dilantik pada 25 Januari 2010.

Merupakan panglima TNI pertama yang bukan berasal dari kesatuan
Angkatan Darat dalam sejarah Indonesia. Ini terjadi pada masa Pemerintah-
an Presden Abdurrahman Wahid.

Lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 1 Agustus1944. Merupakan per-
wira tentara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menkopolhukam
sejak 21 Oktober 2004 hingga 22 Oktober 2009. Pada 2 April – 29 Agustus
2007, ia ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri
Dalam Negeri ad interim.

Widodo menyelesaikan sekolah menengah tingkat atasnya  di SMA
Negeri 1 Surakarta dan lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1968,
menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut sebelum diangkat menjadi Wakil
Panglima TNI oleh Presiden BJ  Habibie, tahun 1999. Oleh Presiden Ab-
durrahman Wahid, ia diangkatmenjadi Panglima  TNI dari 26 Oktober 1999
hingga 7 Juni 2002.

Mengemban tugas sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Pres-
iden pada bidang Pertahanan dan Keamanan. 
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PROF. DR MEUTIA  FARIDA  HATTA DR.dr. SITI  FADILAH  SUPARI, SpJP(K)

L ahir di Yogyakarta, 21 Maret 1947. Meutia adalah seorang antropolog
dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (2004 hing-
ga 2009).

Merupakan putri Proklamator Kemerdekaan Indonesia dan Wakil
Presiden Pertama, Mohammad Hatta. Memperoleh gelar doktor dalam
bidang Antropologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1991. Sejak 1975
hingga kini, mengajar di Jurusan Antropologi Universitas Indonesia dan
pada tahun 1984 - 2004 sebagai dosen tamu di Universitas Bung Hatta,
Padang, Sumatera Barat.

Pada tahun 2002–2005 adalah Ketua Umum Yayasan Hatta. Se-
bagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, membidangi Sosial dan
Budaya. 

Kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 6 November 1949. Menyelesaikan
sekolah tingkat atasnya di  SMAN 1 Surakarta dan menerima gelar sarjana
dari Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) pada tahun 1972. Pada 1987,
menerima gelar master (S-2) untuk penyakit jantung dan pembuluh darah
dari Universitas Indonesia pada 1987. Dan tahun 1996, ia menerima gelar
doktor (S-3) dari Universitas Indonesia. Pernahmenjabat sebagai Menteri
Kesehatan Indonesia dalam Kabinet  Indonesia Bersatu masa Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 dan merupakan salahsatu
dari empat perempuan yang  menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indo-
nesia Bersatu.

Bekerja sebagai staf pengajar Kardiologi di Universitas Indonesia.
Dan selama 25 tahun menjadi ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan
Kita. Sebagai Anggota Dewan, Siti membidangi Kesehatan.
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JIMLY ASSHIDDIQIE

L ahir di Palem-
bang, 17 April 1956.
Jimly memperoleh ge-
lar S1 dari Universitas
Indonesia (UI) pada
1982. Gelar S2 diper-
olehdi Lenhoven Insti-
tute, serta Rechts
Faculteit, Universiteit
Leiden.

Karir politikn-
ya diawali sebagai
Asisten Wakil Pres-
iden Republik Indone-
sia (1998-1999), lalu

dilanjutkan sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode
tahun 1998-1999

Di Universitas Indonesia, sebagai Pengajar pada Fakultas Hukum
sejak 1981 dan diangkat sebagai Guru Besar pada tahun 1998 dalam Ilmu
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tahun 1987 menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Bidang Hu-
kum Tim Reformasi Nasional Menuju Masyarakat Madani. Sebagai Pen-
anggung Jawab Panel Ahli Pembaruan Konstitusi (Constitutional Reform)
dengan Koordinator Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., pada Sekretariat
Negara Republik Indonesia, pada tahun 1998-1999. Sebagai Penasihat Ahli
Menteri Perindustriandan Perdagangan RI, pada 2002-2003 dan sebagai Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003-2008.

DR. ALBERT  HASIBUAN, SH

L ahir di Bandung,  25
Maret 1939. Memperoleh
Sarjana Hukum dari Univer-
sitas Kristen Indonesia
(1966) serta S3 Ilmu Hukum
dari Universitas Gajah Mada
(1992). Pernah mengikuti
Asian Leadership Develop-
ment Centre (ALDEC) di To-
kyo (1971)

Dipilih Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono sebagai anggota Dewan Pertimbangan Pres-
iden (Wantimpres) periode 2012 - 2014 Bidang Hukum dan Hak Azasi
Manusia.

Tahun 1966 aktif dalam Angkatan ‘66 sebagai Ketua Rayon A.Yani
Kaskar AR Hakim serta advokat dan pengajar di berbagai universitas.
Tahun 1966-1970 menjadi Ketua Gerakan Mahasiswa  Djakarta.

Dilantik menjadi Anggota MPR RI (1971-1977) dan DPR/MPR RI
(1977-1997), pendiri Lembaga Bantuan Hukum (1971), Lembaga Penyu-
luhan dan Pembelaan Hukum Golkar (1988) serta Anggota DPP Golkar
(1983-1988) membidangi Departemen Cendekiawan.

Albert adalah Anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (1993-
2002) dan menjadi Ketua Penyisik Pelanggaran (KPP) HAM Timor  Timur
(1999), Ketua KPP HAM Papua/Abepura (2000) dan Ketua KPP HAM
Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (2001)

Ia disertai istri, Loise Hasibuan, putra-putri Bara Krishna, Vive-
kananda dan Miryashanti. Kini telah memiliki 3 orang cucu, Kaskara Bra-
ma Hasibuan, Tatjana Matahari Suhendra dan Bastian Varindra Suhendra
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BAGIAN VIII
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
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Sebagai sebuah lembaga negara, Dewan Pertimbangan
Presiden memiliki Sekretariat yang akan mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi Wantimpres secara teknis maupun
administrasi.

Sekretariat Wantimpres juga menyelenggarakan berbagai
kegiatan untuk kelancaran para Anggota Wantimpres dalam
menjalankan tugasnya, sesuai dengan Tata Kerja Wantimpres dan

Setwantimpres yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 10 Tahun 2007, Perpres Nomor 96 Tahun 2007,
serta Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
(Permensesneg RI) Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sekretariat Wantimpres dipimpin oleh seorang Sekretaris
Wantimpres yang merupakan jabatan eselon I.a. Sekretaris

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
WANTIMPRES

Dok.DI Wantimpres
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Wantimpres berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wantimpres, namun secara administratif dikoordinasikan oleh
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Struktur organisasi Sekretariat Wantimpres terdiri dari 2 (dua)
Biro, masing-masing membawahi 3 (tiga) Bagian, serta 9 (sembilan)
Sub Bagian. Masing-masing Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang
merupakan jabatan struktural eselon II A. Begitu pula dengan Bagian
dan Sub-Bagian, dipimpin oleh Kepala Bagian dengan jabatan
struktural eselon III A dan Kepala Sub-Bagian yang merupakan
jabatan struktural eselon IVA.

Sekretaris Wantimpres diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan pejabat
eselon II, III, dan IV di Sekretariat Wantimpres diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja
satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Wantimpres ditetapkan
oleh Menteri Sekretaris Negara, setelah mendapat persetujuan

tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
Pendayagunaan Aparatur Negara.

A. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT
WANTIMPRES

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Re-
publik Indonesia (Permensesneg RI) Nomor 2 Tahun 2007 yang
mengatut tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Per-
timbangan Presiden (Wantimpres), Sekretariat Wantimpres meru-
pakan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Negara yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pertim-
bangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Men-
teri Sekretaris Negara.

Tugasnya  memberikan  dukungan  teknis  dan administrasi
kepada Wantimpres. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekre-
tariat Wantimpres menyelenggarakan fungsi :
 Pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan

Dok.DI Wantimpres
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yang akan,  sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di
bidang politik, hukum,  keamanan negara, perekonomian, dan
kesejahteraan rakyat, serta masalah aktual yang berkembang
dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara;

 Pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan
yang  diselenggarakan  Dewan  Pertimbangan   Presiden;

 Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga
negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang
diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

 Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan
anggara, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan,  serta
pelayanan  keprotokolan  dan  persidangan di lingkungan Dewan
Pertimbangan Presiden;

 Pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas
Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden.

B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT WANTIMPRES
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari 2 (dua)

dua Biro, yakni Biro Data dan Informasi dan Biro Umum.
1. Biro Data dan Informasi

Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan
pemerintah dan permasalahan aktual di bidang politik, hukum,
dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat,
yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Biro Data dan Informasi menye-
lenggarakan fungsi :
 Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi

mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilak-
sanakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keaman-
an negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta

Dok.DI Wantimpres
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permasalahan aktual yang berkembang dalam masyarakat
dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan ber-
bangsa dan bernegara;

 Penyiapan bahan/materi sidang, rapat, pertemuan yang
diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;

 Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait
dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan
informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

 Pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan yang
diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;

 Penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan
Presiden kepada Presiden;

 Penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data
dan Informasi.

2. Biro Umum
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausa-
haan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian,

keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan
persidangan di lingkungan Dewan Per-
timbangan Presiden.
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Umum menyelenggarakan
fungsi :
 Pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Dewan

Pertimbangan Presiden;
 Penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan

Dewan Pertimbangan Presiden;
 Pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dewan

Pertimbangan Presiden;
 Pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dewan

Pertimbangan Presiden;
 Pelaksanaan administrasi perlengkapan dan kendaraan, serta

pelayanan  keprotokolan dan persidangan di lingkungan
Dewan Pertimbangan Presiden;

 Penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro
Umum.

Dok.DI Wantimpres
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STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT WANTIMPRES
(Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 Tanggal 5 April 2007)


