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KERANGKA ACUAN PANEL III BIDANG KEPEMIMPINAN 
 

“MODEL KEPEMIMPINAN DALAM MENJAWAB  
KRISIS MULTIDIMENSI DI INDONESIA” 

 
Berbagai krisis yang terjadi di Indonesia merupakan akumulasi dari banyak permasalahan 

yang tidak dapat diselesaikan. Kemiskinan, pengangguran, korupsi, skandal hukum merupakan 
bagian dari catatan krisis yang menjangkit dalam tubuh Negera Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Kita sudah terlalu kenyang dengan berbagai masalah yang tak pernuh berujung itu. 
Hampir setiap hari media massa memberitakan soal berita yang menunjukkan bahwa sampai saat 
ini Indonesia masih ditimpa krisis yang berkepanjangan. 

 
Penegakan hukum yang selalu didambakan belum juga terwujud. Bahkan, lembaga baru 

yang bertugas memberantas korupsi sudah mulai diragukan. Keragu-raguan ini bukan tanpa 
sebab. Pasalnya, di saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun citranya sebagai 
lembaga tinggi negara yang akan menghukum para koruptor ternodai dengan oknum dalam KPK 
sendiri. Bahkan banyak kasus korupsi yang tidak diketahui ujungnya semisal kasus Century yang 
sempat mencuat beberpa bulan yang lalu. 

 
Keidakpercayaan masyarakat juga tampak terhadap lembaga negara lainnya yang 

menangani soal hukum, sebut saja Kepolisian dan Kejaksaan. Sempat juga kita tahu soal 
ketidakakuran petinggi kepolisian yang akhirnya menjatuhkan mantan petinggi kepolisian 
mendekam dalam penjara. Mungkin, sampai saat ini kita tak tahu siapa yang benar dan siapa 
yang salah terkait soal petinggi kepolisian. Ketidaktahuan ini disebabkan ketidakjelasan hukum 
yang ada di Indonesia. Masih soal hukum, kita juga sempat mendengar berita soal jaksa yang 
disuap dan langsung ditangkap KPK. Belum lagi soal kasus-kasus hak asasi manusia yang belum 
juga tuntas. 

 
Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, gelandangan, anak-anak yang putus 

sekolah memilih hidup di jalanan. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Yang mereka tahu adalah 
bagaimana bisa bertahan hidup, dengan cara apapun. Anak-anak itu semestinya mendapatkan 
pendidikan dan kehangatan keluarga. Pemerintahlah yang seharusnya bertanggungjawab. Selain 
anak-anak gelandangan, kemiskinan di Indonesia masih menjadi juara. Ketimpangan sosial 
sangat kentara. Di satu sisi orang kaya sangat kaya, sementara orang miskin pun sangat miskin. 

 
Data terbaru menunjukkan bahwa berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, jumlah 

penduduk miskin pada tahun 1998 berjumlah 49,5 juta orang. Sedangkan pada tahun 2008 
berjumlah 35 juta orang. Pada akhir Maret 2010 berjumlah kurang lebih 31,2 juta orang 
(Detik.Com, 16/08/2010). Menurut data BPS tersebut, kemiskinan di beberapa provinsi masih 
cukup besar, seperti: Papua (37,5%), Papua Barat (35,7%), Maluku (28,2%), Gorontalo, (25%), 
NTT (23,3%), NTB (22,8%), Nangroe Aceh Darussalam (21,8%), Lampung (20,2%), Sulawesi 
Tengah (19%), Sulawesi Tenggara (18,9%), dan Bengkulu (18,6%).   

 
Kasus lainnya adalah soal kasus moralitas dan asusila yang menjerat berbagai kalangan 

mulai anggota dewan yang terhormat, pejabat daerah, sampai artis. Kasus-kasus itu bukan hanya 
tersiar di dalam negeri, bahkan kasus asusila artis sampai juga di belahan dunia lainnya. Sebagai 
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warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri, kami merasa malu akan kasus-kasus 
itu.  

Dalam menjawab berbagai krisis yang melanda Indonesia kita membutuhkan pemimpin 
yang kuat yang bisa mengikis krisis multidimensi ini. Banyak teori tentang kepemimpinan, 
namun kita membutuhkan model kepemimpinan dalam menjawab krisis multidimensi di 
Indonesia. Model ini diharapkan menjadi acuan dan pijakan untuk pemimpin Indonesia yang 
akan mendatang. Paling tidak usaha ini adalah usaha aga kita tidak berlarut dalam berbagai 
krisis. Sudah saatnya kita bangkit dan membangun Indonesia yang lebih baik. 

 
Diskusi Panel III Leadership yang dikoordinasi oleh para pelajar Indonesia di kawasan 

Timur Tengah dan Afdrika mengangkat soal ‘Model Kepemimpinan Dalam Menjawab Krisis 
Multidimensi di Indonesia’. Untuk pemahasan ini kami membagi menjadi lima subtema yaitu: 
(1) Kepemimpinan Indonesia di Kancah Pergaulan dan Diplomasi Internasional, (2) 
Kepemimpinan nasional untuk para pemuda, bagaimana kans para pemuda bisa memasuki dan 
berkecimpung dalam perpolitikan nasional sedini mungkin, (3) Kepemimpinan dengan 
ketersediaan energi nasional, bagaimana seorang pemimpin nasional peduli dan mampu 
memberikan kontribusi terhadap isu-isu ketersediaan energi, mineral dan pelestarian sumber 
daya alam Indonesia. (4) Solidaritas Nasional Yang Mampu Mewujudkan Kepemimpinan 
Bangsa Yang Tangguh, dan (5) Kepemimpinan yang kuat dalam mempertahankan NKRI. 

 
1. Kepemimpinan Indonesia di Kancah Pergaulan dan Diplomasi Internasional 
 

Ada satu poin dalam ranah pergaulan dan diplomasi internasional yang kurang 
mendapatkan perhatian serius dibanding dengan poin-poin lain seperti kapabelitas, pengalaman, 
kebijaksanaan dan komunikasi dalam aksi negosiasi dan diplomasi. Poin tersebut adalah poin 
pencitraan. Secara psikologis, nilai tawar sebuah bangsa akan melemah dalam kancah diplomasi 
dan pergaulan internasional jika dibebani dengan berbagai atribut negative yang disandang 
negaranya. Karena itu, semakain kecil urusan rumah tangga sebuah bangsa maka nilai diplomasi 
bangsa itu semakain tinggi dan kuat. Contoh kongkrit, Indonesia hampir tidak pernah menang 
dalam penyelesaian diplomatik dengan Malaysia. Mulai dari kasus sengeketa pulau Sipadan dan 
Ligitan, tenaga kerja kita yang terancam hukuman mati sampai dengan beberapa budaya yang 
dipersengeketakan. 

 
Karena itu, sisi tawar diplomasi Indonesia di kancah internasional tidak akan bisa lepas 

dari fluktuasi pencitraan Indonesia dikancah internasional itu sendiri disamping juga skill dan 
kapabelitas yang memadai dari diplomat dan negosiator. Untuk mendiskusikan lebih 
komprehensif mengenai sub tema pertama, maka beberapa fokus yang patut mendapat perhatian 
pada sesi diskusi kali ini adalah:  

 
a) Memberikan perhatian lebih memadai terhadap poin pencitraan bangsa dengan 

mengeliminir urusan-urusan dalam negeri untuk mendongkrak nilai tawar dan martabat 
bangsa dalam pergaulan dan diplomasi dunia internasional. 

b) Memperkuat koordinasi kedalam dengan menyatukan visi dan misi untuk menyelesaikan 
berbagai urusan rumahtangga bangsa. 

c) Meningkatkan kualitas diplomasi bangsa dengan lebih berperan aktif dalam pergaulan 
dunia sehingga kemampuan diplomasi anak bangsa dapat lebih terasah sejak dini. 
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d) Lebih aktif melibatkan generasi muda dalam forum-forum internasional untuk menjaga 
kelangsungan kemampuan diplomasi antar generasi anak bangsa. 

 
2. Kepemimpinan nasional untuk para pemuda, bagaimana kans para pemuda bisa 

memasuki dan berkecimpung dalam perpolitikan nasional sedini mungkin. 
 

 Pelopor kemerdekaan Indonesia di awal kemerdekaan adalah para pelajar, mahasiswa dan 
pemuda yang berusaha dengan sekuat tenaga dalam menegakkan jati diri bangsa. Gerakan itu 
bukan hanya di dalam negeri seperti Boedi Oetomo melainkan juga gerakan mahasiswa di luar 
negeri. Boedi Oetomo, merupakan wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur 
pengorganisasian modern. Didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908 oleh pemuda-pelajar-mahasiswa 
dari lembaga pendidikan STOVIA, wadah ini merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan 
intelektual terlepas dari primordialisme Jawa yang ditampilkannya. 
 
 Disamping itu, para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda, salah satunya 
Muhammad Hatta yang saat itu sedang belajar di Nederland Handelshogeschool di 
Rotterdam mendirikan Indische Vereeningning yang kemudian berubah nama menjadi 
Indonesische Vereeninging tahun 1922, disesuaikan dengan perkembangan dari pusat kegiatan 
diskusi menjadi wadah yang berorientasi politik dengan jelas. Dan terakhir untuk lebih 
mempertegas identitas nasionalisme yang diperjuangkan, organisasi ini kembali berganti nama 
baru menjadi Perhimpunan Indonesia, tahun 1925. 
 

Berdirinya Indische Vereeninging dan organisasi-organisasi lain,seperti: Indische 
Partij yang melontarkan propaganda kemerdekaan Indonesia, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah 
yang beraliran nasionalis demokratis dengan dasar agama, Indische Siciaal Democratische 
Vereeningning (ISDV)yang berhaluan Marxisme, menambah jumlah haluan dan cita-cita 
terutama ke arah politik. Hal ini di satu sisi membantu perjuangan rakyat Indonesia, tetapi di sisi 
lain sangat melemahkan BU karena banyak orang kemudian memandang BU terlalu lembek oleh 
karena hanya menuju "kemajuan yang selaras" dan terlalu sempit keanggotaannya (hanya untuk 
daerah yang berkebudayaan Jawa) meninggalkan BU. Oleh karena cita-cita dan pemandangan 
umum berubah ke arah politik, BU juga akhirnya terpaksa terjun ke lapangan politik. 

 
Kehadiran Boedi Oetomo,Indische Vereeninging, dll pada masa itu merupakan suatu 

episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaharu dengan kaum terpelajar 
dan mahasiswa sebagai aktor terdepannya, yang pertama dalam sejarah Indonesia : generasi 
1908, dengan misi utamanya menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan 
dikalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, dan mendorong semangat rakyat 
melalui penerangan-penerangan pendidikan yang mereka berikan, untuk berjuang membebaskan 
diri dari penindasan kolonialisme. 

 
 Pada pertengahan 1923, serombongan mahasiswa yang bergabung dalam Indonesische 
Vereeninging (nantinya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia) kembali ke tanah air. Kecewa 
dengan perkembangan kekuatan-kekuatan perjuangan di Indonesia, dan melihat situasi politik 
yang di hadapi, mereka membentuk kelompok studi yang dikenal amat berpengaruh, karena 
keaktifannya dalam diskursus kebangsaan saat itu. Pertama, adalah Kelompok Studi 
Indonesia (Indonesische Studie-club) yang dibentuk di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 924 
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oleh Soetomo. Kedua, Kelompok Studi Umum (Algemeene Studie-club) direalisasikan oleh para 
nasionalis dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang dimotori oleh Soekarno ada 
tanggal 11 Juli 1925. 
 

Diinspirasi oleh pembentukan Kelompok Studi Surabaya dan Bandung, menyusul 
kemudian Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), prototipe organisasi yang menghimpun 
seluruh elemen gerakan mahasiswa yang bersifat kebangsaan tahun 1926, Kelompok Studi St. 
Bellarmius yang menjadi wadah mahasiswa Katolik, Cristelijke Studenten Vereninging (CSV) 
bagi mahasiswa Kristen, dan Studenten Islam Studie-club (SIS) bagi mahasiswa Islam pada 
tahun 1930-an. 

 
Dari kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda itulah, 

munculnya generasi baru pemuda Indonesia yang memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 
28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dicetuskan melalui Konggres Pemuda II yang berlangsung di 
Jakarta pada 26-28 Oktober 1928, dimotori oleh PPPI. 

 
 Kini, para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia 
(PPI) dari berbagai negara di dunia sedang menyusun kembali semangat kebangsaan untuk 
memajukan negara tercinta. Serta dalam panel ini juga kita harus bisa dan yakin akan generasi 
pemuda sebagai pelopor kebangkitan bangsa dan negara tentunya dengan belajar dari sejarah 
terdahulu dan membuat konsep yang jelas tentang kepemimpinan pemuda di pentas nasional. 
 
3. Kepemimpinan dengan ketersediaan energi nasional, bagaimana seorang pemimpin 

nasional peduli dan mampu memberikan kontribusi terhadap isu-isu ketersediaan 
energi, mineral dan pelestarian sumber daya alam Indonesia. 
 

Indonesia merupakan sebuah negara yang besar, diberkahi oleh Tuhan dengan berbagai 
sumber daya alam yang sangat melimpah yang wajib kita syukuri. Bagi Indonesia, sumberdaya 
dan keanekaragaman hayati sangat penting dan strategis artinya bagi keberlangsungan 
kehidupannya sebagai "bangsa". Hal ini bukan semata-mata karena posisinya sebagai salah satu 
negara terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati (mega-biodiversity), tetapi justru karena 
keterkaitannya yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki bangsa 
ini (mega-cultural diversity). Para pendiri negara-bangsa (nation-state) Indonesia sejak semula 
sudah menyadari bahwa negara ini adalah negara kepulauan yang majemuk sistem politik, sistem 
hukum dan sosial-budayanya. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara filosofis menunjukkan 
penghormatan bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keberagaman sistem sosial yang 
dimilikinya.  

 
Ketergantungan dan tidak-terpisahan antara pengelolaan sumberdaya dan 

keanekaragaman hayati ini dengan sistem-sistem sosial lokal yang hidup di tengah masyarakat 
bisa secara gamblang dilihat dalam kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan, baik dalam 
komunitas-komunitas masyarakat adat yang saat ini populasinya diperkirakan antara 50 – 70 juta 
orang, maupun dalam komunitas-komunitas lokal lainnya yang masih menerapkan sebagian dari 
sistem sosial berlandaskan pengetahuan dan cara-cara kehidupan tradisional.  
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Yang dimaksudkan dengan masyarakat adat di sini adalah mereka yang secara tradisional 
tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya. 
Batasan ini mengacu pada "Pandangan Dasar dari Kongres I Masyarakat Adat Nusantara" tahun 
1999 yang menyatakan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup 
berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan 
atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan 
lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.  

 
Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara 

tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaan hayati alami. Adalah suatu realitas 
bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan 
sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya 
dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan 
sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun 
temurun.  

Tapi yang sangat memprihatinkan, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi krisis 
energi. Setiap tahun pasokan energi listrik tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu 
kontradiksi dengan kebijakan pemerintah yang masih mengekspor sumber energi gas dan batu 
bara. Permintaan energi listrik tumbuh sekitar 6,8% per tahun, untuk memenuhi kebutuhan listrik 
rumah tangga penduduk Indonesia yang tumbuh lebih dari 1%. Data Badan Pusat Statistik 
menunjukkan jumlah penduduk Indonesia adalah 119,2 juta jiwa (pada 1971), 147,5 juta jiwa 
(1980), 179,4 juta jiwa (1990), dan 206,2 juta jiwa (2000), dan pada tahun ini sudah mencapai 
238 juta jiwa. Pada garis tren yang sama, jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai 285 juta 
jiwa pada 2025 dan 360 juta jiwa pada 2050.  

 
Di sisi lain, PLN juga berusaha meningkatkan rasio elektrifikasi dari 65% pada 2010 

menjadi mendekati 100% pada 2045. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut harus dilakukan 
melalui sambungan baru pelanggan PLN dan pemanfaatan energi setempat untuk daerah 
terpencil. Kebutuhan kapasitas pembangkit listrik 2010 dengan estimasi terbaik adalah 34 Gwe 
akan meningkat terus menjadi 94 Gwe pada 2025 dan 409 Gwe pada 2050. Estimasi pesimistis 
mereduksi kebutuhan kapasitas pembangkit listrik menjadi 71 Gwe pada 2025 dan 239 Gwe 
pada 2050, berdasarkan pertumbuhan energi nasional 5%. 

 
Masalah lain yang dihadapi Indonesia adalah produksi minyak bumi kita cenderung 

menurun sehingga Indonesia sudah menjadi negara pengimpor minyak terutama untuk 
memenuhi kebutuhan transportasi. Harga minyak bumi untuk pembangkit listrik sangat mahal 
dan cenderung naik. Bahkan setiap saat itu bisa meroket karena cadangan Indonesia dan dunia 
terus berkurang. Minyak bumi Indonesia diperkirakan akan habis sebelum 2025. Kementerian 
ESDM berusaha memperlambat laju penurunan produksi minyak bumi pada 2011 dari 12% 
menjadi 3% dengan optimalisasi lapangan yang ada dan pengembangan lapangan baru. Indonesia 
masih beruntung memiliki sumber energi lain, yaitu gas dan batu bara.  

Cadangan batu bara saat ini sebesar 19,3 miliar ton dengan target produksi 2010 adalah 
320 juta ton. Apabila produksi batu bara stabil dan cadangan baru batu bara lapisan dalam sulit 
diambil, umur produksi batu bara hanya 60,3 tahun. Umur produksi gas alam juga tidak jauh dari 
batu bara, yaitu 59 tahun berdasarkan status 2008 mencapai 170 tscf (trillion standard cubic feed 
â€“ satuan volume gas) dan produksi per tahun mencapai 2,87 tscf. Meskipun ditemukan 
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cadangan baru, produksi puncak minyak bumi dan gas tidak bisa ditingkatkan setelah 2010. 
Bahkan kecenderungannya akan menurun sampai habis. Bila produksi batu bara ditingkatkan 
untuk menggantikan sumber energi minyak bumi dan gas, puncak produksi diperkirakan terjadi 
sebelum 2040. Kemudian produksi akan menurun 6%-10% per tahun sampai habis pada 2080. 

 
Meskipun sumber energi geotermal, matahari, dan bayu dikembangkan secara maskimal, 

total kapasitas ketiga energi tersebut ditambah sumber energi air dan energi hanya bisa mencapai 
sekitar 80 Gwe. Padahal estimasi terbaik sumber energi batu bara dan gas hanya sekitar 80 Gwe. 
Artinya hampir sama sehingga total kapasitas menjadi 160 Gwe pada 2050. Estimasi terbaik ini 
belum bisa memenuhi estimasi terburuk permintaan kapasitas energi listrik nasional sehingga 
diperlukan sumber energi nuklir sebesar paling tidak 40 Gwe. Kebutuhan kapasitas PLTN total 
40 Gwe sulit direalisasikan selama polemik energi nuklir belum selesai. 

 
Oleh karena itulah, bangsa ini memerlukan sosok seorang pemimpin yang mampu 

mengendalikan dan memaksimalkan berbagai ketersediaan energi nasional yang ada demi 
kepentingan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan peningkatan perekonomian nasional 
secara berkesinambungan. Dalam hal ini seorang pemimpin yang dengan kemampuan dan 
pengetahuannya mampu menciptakan peluang dan memanfaatkannya untuk kepentingan bangsa 
dan negara khususnya di bidang ketersediaan energi, serta mampu melestarikan sumber daya 
alam yang ada sehingga cita-cita luhur pendiri bangsa ini dapat terealisasikan sebagaimana telah 
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menitik beratkan kepada bagaimana 
mengoptimalkan berbagai potensi yang ada dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

 
Oleh karena itu untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai sub tema ketiga untuk Panel 

III kali ini, maka beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam sesi diskusi ini 
antara lain adalah: (1) Bagaimana mencari sosok seorang pemimpin yang peduli terhadap isu 
ketersediaan energi? (2) Apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia 
yang berada di luar negeri dalam rangka memberikan kontribusi terkait dengan ketersediaan 
energi nasional? (3) Apa strategi yang harus kita tempuh untuk mencapai swadaya energi 
nasional di masa depan? (4) Sejauh manakah pemimpin-pemimpin kita concern terhadap 
berbagai isu mengenai ketersediaan energi dan pengembangan sumber daya alam?   

 
4. Solidaritas Nasional Yang Mampu Mewujudkan Kepemimpinan Bangsa Yang Tangguh 

 
Sejarah perjuangan bangsa telah menunjukan kepada kita sekalian bahwa pada masa 

perjuangan mengusir penjajah Belanda dan Jepang dari bumi pertiwi, telah melahirkan banyak 
pemimpin yang kuat dan memiliki kepemimpinan yang tangguh. Dengan kegigihan dan motivasi 
juang yang tinggi serta dilandasi oleh patriotisme dan nasionalisme dan didukung oleh rakyat, 
kaum penjajah dapat diusir dari bumi pertiwi. 

Demikian juga halnya dengan perjuangan para pemuda Indonesia yang melahirkan para 
pemimpin pemuda yang didorong semangat persatuan dan kesatuan yang kemudian pada tahun 
1928 mengikrarkan “Sumpah Pemuda” yang menyatakan Satu tanah air, Satu bangsa dan Satu 
bahasa yaitu Indonesia. Makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ini bukan semata 
persoalan bersatu padunya Pemuda Indonesia dari berbagai entitas Suku Bangsa di bumi pertiwi 
ini, yang tumbuh pada saat Indonesia belum terbentuk sebagai Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia. Betapa semangat dan jiwa ini telah mengalahkan primordialisme, sukuisme dan 
paham sempit lainnya, yang paling penting lagi adalah lahirnya pemimpin pemuda yang kuat dan 
memiliki kepemimpinan yang diakui oleh lingkungannya. 

 
Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah telah mencatat 68 

orang pemimpin Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan etnis, paham dan ideologi duduk 
bersama sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka 
bekerja sejak 22 Mei 1945 sampai dengan 22 Agustus 1945 untuk menyusun dan merumuskan 
Dasar Negara, Wilayah Negara, Warga Negara, Rancangan Undang-Undang Dasar 1945, 
susunan pemerintahan dan prioritas program nasional. Apa makna yang terkandung dari hasil 
kerja para pemimpin tersebut, sehingga Indonesia masih berdiri seperti sekarang ini? 
Jawabannya adalah karena mereka pemimpin-pemimpin yang tangguh dan memiliki 
kepemimpinan yang tangguh pula, mereka berfikir dan berbuat untuk kepentingan rakyat, bangsa 
dan negara. 

Semua kepentingan pribadi, kelompok, golongan, paham dan ideologi mereka 
kesampingkan, dengan semangat jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka utamakan 
kepentingan bangsa dan negara. Perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang pada masa 
itu, telah pula melahirkan pemimpin-pemimpin militer yang diakui kepemimpinannya oleh 
prajurit dan rakyat. Mereka bahu membahu dengan semua komponen perjuangan dan rakyat 
untuk mengusir penjajah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara mendalam, 
menyimpulkan bahwa sejak perjuangan melawan penjajah, Indonesia telah memiliki pemimpin 
yang hebat dan tangguh, mereka memiliki kepemimpinan yang dapat menumbuhkan semangat 
dan jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat dan semua komponen perjuangan, sehingga dapat 
mengusir penjajah dari bumi pertiwi.  

 
Kita pernah memiliki pemimpin yang kharismatik, pernah pula memiliki pemimpin yang 

kurang kharismatik tapi memiliki visi, integritas, dan berani serta pernah pula memiliki 
pemimpin yang kharismatik dan memiliki visi yang didukung oleh kepemimpinan yang dapat 
dipanuti oleh rakyatnya. Yang lebih membanggakan lagi adalah bahwa para pemimpin kita pada 
masa itu, telah memiliki pedoman bagi pemimpin sebagai tolok ukur implementasi 
kepemimpinan yang berhasil yaitu kepemimpinan Astha Brata yang menuntut watak seorang 
pemimpin berwatak murah hati, suka beramal dan senantiasa tidak mengecewakan kepercayaan 
rakyat.  

Pemimpin hendaknya selalu dekat dengan rakyat, tanpa membedakan derajat dan 
martabatnya sehingga secara langsung mengetahui keadaan dan keinginan rakyatnya. Pemimpin 
harus berlaku adil dan bijaksana serta penuh kasih sayang pada rakyatnya. Pemimpin hendaknya 
sanggup memberikan dorongan dan mampu membangkitkan semangat rakyatnya ketika rakyat 
sedang menderita kesulitan. Pemimpin harus mampu mendorong dan menumbuhkan daya hidup 
rakyat untuk membangun negara dengan memberikan bekal lahir dan batin untuk dapat berkarya. 

Pemimpin hendaknya mempunyai kekuatan batin dan kemampuan mengendalikan diri 
yang kuat dan dengan sabar menampung pendapat rakyatnya. Pemimpin hendaknya berwibawa 
dan harus menegakkan hukum dan kebenaran secara tegas dan tuntas tanpa pandang bulu. 
Pemimpin hendaknya menjadi teladan rakyatnya; tidak ragu menjalankan keputusan serta tidak 
mudah terpengaruh oleh pihak yang menyesatkan.  
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Pertanyaan yang muncul adalah; “Apakah kita telah memiliki pedoman tentang 
persyaratan pemimpin dan landasan kepemimpinan yang dapat digunakan untuk menyiapkan 
pemimpin bangsa? Dan apakah Sistem Pendidikan Nasional kita sudah mengatur tentang 
kaderisasi pemimpin bangsa?”. Jawaban sudah pasti belum ada dan belum terpikirkan. 
Kebutuhan tentang pedoman untuk memilih, menyiapkan dan menilai pemimpin yang memiliki 
kepemimpinan yang baik merupakan tuntutan yang mendasar dan harus mendapatkan respon 
dari para pakar dan pemerintah. 

 
Beberapa kalangan berpendapat bahwa krisis yang terjadi di negeri ini disebabkan oleh 

krisis kepemimpinan. Bahkan ada pendapat yang lebih memfokuskan bahwa krisis itu terjadi 
karena krisis kepemimpinan politik.   Pendapat ini bisa saja benar, karena sangat tergantung dari 
sisi mana mereka menilai. Namun bila ditelaah secara lebih komprehensif integral, maka banyak 
faktor penyebab timbulnya krisis di negeri ini mulai dari masalah kepentingan ideologi, politik, 
ekonomi, sosial budaya, Hankam dan masalah hukum, termasuk masalah pemimpin dan 
kepemimpinan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila kita membahas masalah pemimpin dalam 
konteks bangsa dan negara, kita tidak boleh terjebak dengan hanya menuntut dan 
menilai/mengoreksi para pemimpin politik saja, apalagi hanya menuntut Presiden, Wakil 
Presiden, Ketua DPR dan Ketua MPR saja.  

 
Di negeri ini banyak sekali pemimpin dari berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara dengan stratanya masing-masing. Mulai dari pemimpin keluarga, 
pemimpin informal dan formal, pemimpin organisasi kemasyarakatan dan pondok pesantren, 
pemimpin politik, pemimpin di bidang ekonomi, pemimpin di bidang sosial dan budaya, dan 
pemimpin di bidang pertahanan dan keamanan. Kalau saja semua pemimpin di bidangnya 
mampu membawa dan mengajak orang-orangnya untuk bekerja secara professional dalam upaya 
mencapai tujuan, maka semua elemen bangsa telah memberikan kontribusi kepada negara dalam 
mewujudkan tuntutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang stabil dan eksis 
diingkungan masyarakat internasional. Namun jangan dilupakan bahwa setiap pemimpin harus 
mampu memimpin dan mengendalikan dirinya sebelum memimpin orang-orangnya. 

 
Tuntutan rakyat kepada para pemimpin di negeri tercinta ini adalah "mewujudkan 

pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasar-kan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan". 
Dihadapkan  kepada  realita  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka 
mungkin kita sepakat bahwa visi dan misi yang diamanahkan kepada para pemimpin belum 
terwujud sepenuhnya. 
 
5. Kepemimpinan yang kuat dalam mempertahankan wilayah NKRI. 
  
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena 
itu ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa 
pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara 
yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. 
Sebanarnya banyak anugerah untuk Indonesia yang salah satunya adalah 70 persen dari luas 
wilayahnya adalah perairan dan laut dimana banyak mengandung kekayaan alam berupa ikan 
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dan hewan laut lainnya. Inilah yang menjadikan negara-negara lainnya ingin mengambil 
kekayaan Indonesia yang kurang dijaga. 
 
 Permasalahan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga lainnya, sebut saja Malaysia 
tak pernah berakhir. Baru-baru ini juga hubungan antara Indonesia dan Malaysia terganggu 
akibat permasalahan perbatasan kedua negara. Namun, yang disayangkan pemerintah seakan-
akan tak tegas dalam mengungkapkan bahwa perairan itu adalah masuk ke dalam wilayah NKRI. 
Mungkin juga hal itu disebabkan kurangnya kekuatan armada kita di perairan. Padahal 
seharusnya sebagai negara yang memiliki banyak pulau Indonesia seharusnya lebih memiliki 
armada dan pasukan tempur di perairan. 
 
 Sejarah mencatat bahwa pada masa Pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389) wilayah 
kekuasaan Majapahit meliputi seluruh Indonesia. Bahkan, sampai ke Siam, Birma, Kamboja, 
Amman, India, dan Cina. Sebelumnya pada abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di 
Sungai Kapur Riau pernah memiliki daerah kekuasaan meliputi Tulang Bawang (Lampung), 
Pulau Bangka (dekat Palembang), Jambi (Sungai Batanghari), Kerajaan Kaling dan Mataram 
(Jawa Tengah), serta Kedah (Semenanjung Melayu atau Malaysia), hingga Tanah Genting Kra 
(Malaysia).  

Dalam perkembangannya Sriwijaya menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia 
Tenggara. Bahkan, hingga di Cina dan India. Sriwijaya juga menjadi pusat dan pintu 
perdagangan antara Indonesia dengan Barat. Kedua kerajaan tersebut memiliki kesamaan: 
meraih kejayaan dengan mengembangkan wilayah perairannya yang luas dan memiliki armada 
laut yang kuat. Adalah Mahapatih Gajah Mada yang dapat menyatukan kepulauan di nusantara 
ini. Kekuatan kerajaan Majapahit terletak pada kuatnya armada di perairan. Masalah perairan dan 
batas wilayah Indonesia jika tidak diperhatikan dengan serius akan menjadikan Indonesia 
kehilangan wilayah maupun pulau-pulau. Ketegasan pemimpin dalam menjaga keutuhan wilayah 
NKRI.  

 
Daftar Anggota Panel I “Kewirausahaan” 

Arab Saudi Janwar Bin Nurdin 

Iran Ammar Fauzi 

Iran Dadan Maula Darmawan 

Iran Kiki Mikail Dadang 

Lebanon Idrus Muchsin Bin Agil 

Libya Abdul Jabar 

Libya Jiana Ikmal Ma’asy 

Libya Muhammad Miftakhur Risal 

Mesir Palahudin Nurhalim 

Pakistan Adam Bakhtiar 

Pakistan Emha Hasan Saifulloh Asyari 

Syria Muhammad Sulaiman Bin Ridwan 

Syria Saifannur 
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Turkey Albertus Pinondang Sitanggang 

Turkey Arifan 

Turkey Baiquni 

Turkey Christian Kuswibowo 

Turkey Deden Mauli Darajat 

Turkey Furqan Aulia  

Turkey Ilham Perintis 

Turkey Yan Provinta Laksana 

Yaman Syukron Amin 
 
Panel III bidang Kepemimpinan, PPI kawasan Timur Tengah dan Afrika telah 
menetapkan para Pembicara Panel, yaitu: 
 
1. Michael Putrawenas, MBA (CO2 Policy Strategist, Shell Company, Netherland) dengan 

tema: Kepemimpinan dengan ketersediaan energi nasional, bagaimana seorang pemimpin 
nasional peduli dan mampu memberikan kontribusi terhadap isu-isu ketersediaan energi, 
mineral dan pelestarian sumber daya alam Indonesia. 

2. Turino Yulianto (Deputy General Secretary of The National Movement for Social Concerns) 
dengan tema: Kepemimpinan nasional untuk para pemuda, bagaimana kans para pemuda bisa 
memasuki dan berkecimpung dalam perpolitikan nasional sedini mungkin. 

3. Dr James Gifford, Executive Director, Principles for Responsible Investment, An investor 
initiative in partnership with UNEP FI and UN Global Compact. 

 
Kerangka Acuan Panel III bidang Kepemimpinan disusun pada tanggal 8 Oktober 2010 
oleh: PPI Kawasan Timur Tengah dan Afrika 
 
Koordinator : Deden Mauli Darajat (PPI Turkey)  
 


