
Lemhanas Kaji Lima Isu Penting
Nasional Selama 2022

Instansi Pertahanan Nasional atau Lemhanas lakukan penjabaran catatan tahun akhir pada
Rabu, 21 Desember 2022. Dalam penjabaran itu, Lemhannas menyebutkan ada lima rumor
penting yang ditelaah selama setahun ini.

https://inksports.art/

Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto, ke-5 rumor itu sebagai rumor sebagai
konsentrasi pemerintahan selama setahun ini. Dari 5 konsentrasi itu, katanya, keseluruhan
ada 42 pengkajian yang dibuat oleh Lemhannas RI.

"Terdaftar 42 pengkajian atau referensi peraturan dari 5 topik yang disuruh Presiden Joko
Widodo," katanya dalam pertemuan jurnalis.

Andi menerangkan rumor pertama kali yang jadi konsentrasi perhatian ialah demokrasi. Dia
menerangkan pengkajian Lemhanas menyebutkan ada kecondongan regresi demokrasi di
Indonesia. "Bila menyaksikan indeks-indeks beragam instansi pengkajian, regresi memang
condong terjadi," katanya.

Rumor seterusnya sebagai konsentrasi pengkajian Lemhanas ialah alih bentuk digital. Andi
menyebutkan Indonesia hadapi tertimpangan pembangunan infrastruktur digital. Hingga,
katanya, banyak beberapa pulau terasing belum rasakan infrastruktur pembangunan
tehnologi.

"Hingga pemerataan tehnologi berikut yang perlu jadi perhatian. Kemudian janganlah lupa
keutamaan pengajaran literatur digital untuk warga," tutur Andi.

Untuk rumor ke-3  dan ke-4 sebagai konsentrasi khusus pemerintahan terkait dengan rumor
lingkungan. Andi menerangkan ke-2  rumor itu ialah ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Masalah ekonomi hijau, Andi menjelaskan ada kekuatan besar untuk perubahan ekonomi
hijau di Indonesia. Khususnya, katanya, wabah Covid-19 dan disrupsi energi karena pecah
perang Rusia dengan Ukraina.

"Karena ada peningkatan harga komoditas energi karena dua kejadian besar itu, selanjutnya
beberapa negara di dunia mulai pikirkan jalan alternative lewat energi hijau," katanya.

Sementara untuk ekonomi biru, Andi menjelaskan Lemhanas memberikan perhatian lebih ke
index kesehatan laut. Dia menyebutkan ada banyak yang dapat dilaksanakan oleh
pemerintahan untuk membenahi index kesehatan laut Indonesia. "Indonesia mempunyai
rasio menengah di antara point dua ke arah tiga dari 5 point," tutur Andi.
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Paling akhir, rumor yang ditelaah oleh Lemhanas di tahun ini ialah rumor masalah
perpindahan ibukota negara. Andi menyebutkan bisa banyak rintangan yang hendak ditemui
RI dari perpindahan ibukota itu.

"IKN bisa menjadi pusat dari kemampuan di Indonesia yang hendak memberi
kerentanan-kerawanan vital baru. Karena itu harus selekasnya dimitigasi dengan lakukan
gelar-gelar militer baru," tutur ia.

Direktur Celios melawan gagasan pemerintahan membuat Tempat Khusus Pusat Aktivitas
Keuangan atau financial center di IKN Nusantara. Mengapa?

Wakil ketua Umum Sektor Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Insanul Kamil memandang gagasan pemerintahan mengoreksi UU Nomor 3 Tahun 2022
mengenai IKN sebagai usaha memberikan penawaran yang memikat untuk investor.

Presiden Jokowi mengaku praktek politik uang masih berjalan setiap pemilu Tanah Air

Pemerintahan berargumen taktik perpanjang periode HGB untuk menarik beberapa investor
supaya ingin menanam modal di IKN.

Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Letkol Tituler memetik kontra dan pro. Berikut
beragam komentar beberapa figur masalah itu.

Jargon baru Jakarta ala-ala Pj Gubernur Heru Budi Hartono ternyata gantikan jargon Anies
Baswedan mengeluarkan bunyi Maju Kotanya, Berbahagia Masyarakatnya.

Suryadi Jaya Purnama mengutarakan gagasan Induk IKN tak pernah diulas secara rinsi oleh
Panitia Khusus RUU IKN.

Informasi paling populer usaha pada Rabu, 14 Desember 2022 diawali dari nilai bantuan
yang diberi untuk konsumen mobil listrik dan sepeda motor listrik.

Menteri Investasi sekalian Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menerangkan argumen Softbank
Grup gagal melakukan investasi di project Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jargon baru DKI Jakarta memetik beberapa kontroversi, beberapa bukti berkenaan jargon
baru Jakarta salah satunya ialah jargon ini masih wawasan dan hanya dialog


