Pandangan Umum
Perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional maupun global dewasa ini sangatlah dinamis serta memiliki tantangan tersendiri yang memberikan berbagai peluang
untuk menciptakan perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari dampak
perkembangan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan pembangunan, serta teknologi
informasi, komunikasi dan transportasi yang turut merubah paradigma cara berpikir dan bertindak dalam konteks kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan
di masa depan. Tantangan baru yang juga melingkupi perkembangan hari ini adalah
munculnya kekuatan teknologi cyber dan berbagai ancaman yang bersifat asimetris,
langsung atau tidak langsung dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional yang
kemudian berimpilikasi pada persoalan perekonomian negara.
Di era milenium atau generasi millenial yang diwarnai dengan revolusi digital juga
memberi ruang kepada setiap individu untuk berimprovisasi dengan kebebasannya
sendiri tanpa bisa sepenuhnya menghadirkan kekuatan negara dalam mengendalikan aktivitas yang bernuansa antagonis. Perkembangan demokrasi dan demokratisasi
yang semakin terbuka dan persaingan perebuatan kekuasaan yang bertumpu pada kelompok tertentu baik pada tingkat lokal maupun nasional, justru menjauhkan relasikuasa dengan rakyat dalam mendorong demokrasi yang substantif. Bahkan fenomena
ini justru melahirkan oligarki baru dengan bertamen keberpihakan pada rakyat dan
berjualan politik yang hanya bagaikan berlomba untuk mengejar status dan kekuasaan. Tidak mengherankan, ketika di era revolusi digital saat ini melahirkan kondisi
baru dalam interaksi sosial-politik yang mampu menghilangkan batas antara ruang
dan waktu. Gelombang kemarahan masyarakat luas terhadap kekuatan “status quo”
yang takut meninggalkan kekuasaannya, memunculkan respons balik dan rekayasa
kebencian yang dapat menyulut disintegrasi atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Sedangkan dalam konteks global, kondisi tersebut juga menciptakan hubungan antara setiap individual yang mendapatkan informasi lebih cepat dan real-time melalui
komunikasi secara mondial. Meskipun teknologi digital ini mempunyai keunggulan dalam mempercepat proses transaksi sosial dan ekonomi, akan tetapi perkembangan ini
justru menimbulkan hal yang sulit diprediksi dikarenakan tantangan yang kian terakumulasi dan bahkan tidak mudah untuk diselesaikan. Hal tersebut tercermin terhadap
tindakan teror maupun anarkis yang mempengaruhi beberapa kota – kota besar di dunia, seperti London, Paris dan Jakarta; terciptanya ketegangan politik antara Pyongyang dan Washington; hingga krisis ekonomi global mulai dari kawasan Amerika Latin
hingga kawasan Eropa.
Indonesia memiliki hal – hal yang sepatutnya membuat kita optimis untuk menghadapi tantangan tersebut. Faktor internal yang didukung dengan kemampuan sumber
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daya alam yang melimpah, perkembangan populasi yang mencapai 262 juta jiwa, dan
sistem demokrasi yang sudah diterapkan memberi harapan besar bagi generasi selanjutnya. Bahkan kondisi ini sesungguhnya dapat mendukung proyeksi ekonomi untuk beberapa tahun ke depan, dan setidaknya Gross Domestic Product (GDP) Indonesia diproyeksikan akan melampaui 3,7 triliun dollar AS pada tahun 2030, dan bahkan
diprediksi Indonesia bisa melompat ke posisi ke 7, menyalip Jerman dan Inggris jika
produktivitas, kualitas demokrasi dan jaminan keamanan dapat ditingkatkan.
Potensi serta proyeksi ini menjadi sebuah bukti bahwa Indonesia akan mampu bersaing di tatanan global. Akan tetapi, terciptanya Indonesia yang mandiri dan mampu
menjadi kontestan persaingan global bukan hanya pemerintah yang turut andil, tetapi
juga dengan berbagai macam elemen masyarakat untuk menciptakan hal ini menjadi
kenyataan. Dengan dorongan tersebut, diperlukan terciptanya solusi dan inovasi yang
mampu menyelesaikan berbagai isu, mulai dari isu birokrasi maupun keamanan di
semua tingkatan. Solusi itu juga dapat tercipta melalui kepemimpinan yang memiliki
pandangan strategis ke depan, kebulatan tekad, tanggung jawab dan kerjasama antar-setiap elemen masyarakat, termasuk elemen penggerak demokrasi yang bersifat
non-negara menjadi suatu keniscayaan.
Dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin,
BRORIVAI CENTER (BRC) hadir untuk siap mengawal demokrasi dan NKRI, serta akan
ikut mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan tongkat kepemimpinan dengan
pandangan strategis yang mampu ikut aktif dalam mengatasi isu – isu lokal, nasional
maupun internasional dalam menghadapi tantangan abad 21. Terbentuknya BRC juga
memiliki harapan besar untuk memberikan inspirasi dan membekali masyarakat dengan pemahaman yang lebih dalam dan akademis dalam berbagai pendekatan untuk
turut mengawal “perubahan” dan “keberlanjutan” melalui pendekatan kerjasama dan
kolaborasi untuk menjawab tantangan baru dan dilema kebijakan pembangunan di
daerah-daerah maupun di Indonesia.
Bersama kita membangun dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman,
mandiri, berkebudayaan dan berkeadaban serta tetap senantiasa menjunjung tinggi
kearifan lokal di “Era Baru” yang akan datang. Bravo BRC!

Dr. Abdul Rivai Ras
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Latar Belakang
The BRORIVAI CENTER didirikanolehAbdulRivaiRas,diperkuatolehkeluargadankerabat
terdekat sebagai sebuah lembaga non-pemerintah dan nir-laba, lahirpada 5 Januari 2018.
BRORIVAI CENTER dibentuk dengan tujuan mendorong gerakan “perubahan” yang konstruktif dan “keberlanjutan” pembangunan nasional maupun daerah dalam merespon
generasi millenial dan era digital.
Gerakan ini berdimensi sosial, kebangsaan dan bela negara yang berupaya memajukan modernisasi dan demokratisasi yang berdasarkan etika-moralitas dan integritas
budaya dan nilai-nilai agama serta kearifan lokal.
Selain itu, BRORIVAI CENTER sebagai partner dalam riset dan pengembangan gagasan
pendidikan politik, keamanan dan pembangunan.
Wujud konkrit rencana-aksi; mengawal pendidikan demokrasi, studi kepemimpinan
strategis, perencanaan pembangunan dan program tanggap kemanusiaan.

Visi
Mempromosikan nilai-nilai persaudaraan (brotherhood), kearifan lokal dan kebangsaan, serta mengawal kepemimpinan demokratik dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam pengabdian tanpa batas.

Misi
Membangun suatu struktur dan budaya dalam memahami, menghormati dan
mengembangkan nilai nilai persaudaraan untuk kemanusiaan serta kebanggaan lokal
dan kebangsaan.
Mengembangkan dan meningkatkan manajemen sumberdaya yang efektif, menyelenggarakan pendidikan politik, sosialisasi pengetahuan keamanan dan demokrasi
serta kepemimpinan dalam pembangunan peradaban baik pada tingkat lokal maupun
nasional.
Mengembangkan kemitraaan antar-lembaga dalam mendorong terciptanya harmoni,
toleransi, keadilan, keamanan dan kesejahteraan dalam menjaga integritas wilayah
dan memperkokoh NKRI.
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Keunggulan
Sebagai pusat pembangunan karakter, kepemimpinan, dan riset kontemporer.

Kekuatan
Aset terbesar dan kekuatan BRORIVAI CENTER adalah melibatkan sejumlah intelektual muda generasi millenial, jaringan kampus, dan sejumlah cendekiawan-akademisi, sehingga dapat memudahkan dalam menyelenggarakan kajian, riset dan
analisis yang berkaitan dengan isu isu strategis, pembangunan dan kepemimpinan.
Selain itu, pendanaan Brorivai Center dalam melaksanakan misinya ditopang oleh
sumber-sumber yang sah dari hasil perusahaan keluarga dan kerabat yang dialokasikan sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) dan berbagai jaringan dan relawan yang relevan baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional
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Motto
BROTHERHOOD
Mengedepankan prinsip persaudaraan, persatuan, keukhuwahan yang solid dalam visi
dan misi dalam mencapai tujuan organisasi dalam arti sempit dan tujuan pembangunan nasional dalam arti yang luas termasuk untuk kepentingan mengawal demokrasi
dan keutuhan NKRI.
FREEDOM
Menganut prinsip independensi dan kebebasan, mencakup freedom from fear, freedom from wants dan freedom of action. Freedom from fear adalah bebas dari rasa
takut, ancaman dan tekanan apapun itu. Sedangkan, freedom from wants yakni kebebasan dari kemiskinan dan punya hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama
dalam pelayanan publik terkait pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya.
Selain itu freedom of action yakni kebebasan untuk bertindak dan berekspresi atau
berpendapat melalui mekanisme demokrasi dengan mengedepankan nilai moral dan
kemanusiaan demi kemajuan bersama.
RESILIENCY
Mengaktualisasikan prinsip kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki seseorang, kelompok atau masyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan
dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, atau bahkan merubah kondisi yang
menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi yang sangat dibutuhkan
dalam setiap orang. Secara konseptual berbasis pada prinsip ketahanan nasional untuk mencapai tujuan keamanan dan kesejahteraan.
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Program Kerja
Seminar dan Workshop Kepemimpinan Strategik
Seminar Publik dan Kampus
Riset dan Publikasi Jurnal- Buku
Program Tanggap Kemanusiaan dan Keummatan
Tudang Sipulung Lintas Generasi bersama Pemimpin, Tokoh, dan Masyarakat
Membangun Kemitraan-Kerjasama Pemerintah dan NGOs maupun INGOs
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M. Alif Andyva
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Profil Pendiri
DR. Ir. H. Abdul Rivai Ras, MM, MS, M.Si yang akrab
disapa ‘BRORIVAI’ adalah perwira militer, akademisi dan salah satu Pendiri Universitas Pertahanan
(UNHAN) yang kini telah menjadi aset bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Dengan latar belakang
mantan santri dan aktivis kampus serta pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan baik di senat
universitas maupun di Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI).
Hal ini menjadi modal awal dalam pembentukan karakter BRORIVAI sebagai sosok
pemimpin muda masa depan. Ia adalah Insinyur Teknik Arsitektur dan Perencanaan
Universitas Hasanuddin (Unhas), yang banyak mengerti tentang konsep desain bangunan, sistem perencanaan kota dan tata ruang wilayah, termasuk dalam merancang konsep wilayah pertahanan. Keahlian ini telah banyak disumbangkan ketika ia
aktif mengabdikan diri di lingkungan TNI AL dan di Kementerian Pertahanan RI.
BRORIVAI adalah Doktor pertama di bidang Ilmu Politik Pertahanan di lingkungan Militer yang diperolehnya dari Universitas Indonesia (UI) dan mengantongi tiga gelar Magister, yakni Magister Ketahanan Nasional, Magister Politik – Hubungan Internasional,
dan Magister Manajemen Strategi – Operasi . Ia pernah mengecap pendidikan tertinggi
TNI AL – Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) , dan pendidikan tertinggi
di bidang pertahanan serta kepemimpinan keamanan nasional dalam program Senior
Manager in National Security Leadership pada Elliot School of International Affairs,
George Washington University, di Washington D.C. Amerika Serikat (AS) dan pendidikan keamanan maritim di Naval Postgraduate School (NPS) di Monterey-California, AS.
Disamping itu, BRORIVAI selalu hadir menjadi narasumber di sejumlah Lembaga Kementerian terkait, Pusat Studi Strategis,
dan lembaga perguruan tinggi baik didalam maupun di luar negeri. Pembicara yang
menonjol yang pernah dilalui antara lain
pembicara tentang Pertahanan dan Kemanan Maritim di Departemen Pertahanan
– Pentagon AS, dan di sejumlah Lembaga
Pertahanan di kawasan Asia Pasifik.
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Karena itu BRORIVAI dijuluki sebagai praktisi dan pemikir Keamanan Maritim dan bahkan sebagai pelopor pendidikan di bidang pertahanan maritim. Pengalaman praktis
yang dilalui, ia pernah bekerja di lingkungan TNI, di Kementerian Pertahanan RI, dan
di Kementerian Sekretariat Negara RI atau Lembaga Kepresidenan (Sekretariat Militer
Presiden), sehingga secara realitas ia mempunyai pengalaman birokrasi dalam tata
kelola pemerintahan pada skala nasional. Pengabdian terkini lainnya ia juga sebagai
dosen Universitas Pertahahan (UNHAN) dan dosen Sekolah Pascasarjana Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia (UI).

Sebagai pemikir strategis di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan, tak jarang
ia dipanggil sebagai narasumber di sejumlah Kementerian, antara lain di Menkopolhukam dan Kementerian Kelautan dan Perikanan disamping di lembaga TNI dan TNI
AL sendiri. Kepakaran dan keahliannya di bidang ketahanan dan keamanan nasional,
politik pertahanan dan strategi, serta keamanan maritim cukup memberikan kontribusi pemikiran strategis yang berkaitan dengan pembangunan nasional di bidang pengembangan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.
BRORIVAI sempat mengepalai Program Pascasarjana Studi Keamanan Maritim dan
anggota “Senat Perguruan Tinggi” UNHAN. Selain itu juga tercatat sebagai Dosen Pakar TNI dan Dosen Tidak Tetap pada Pascasarjana Kajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, serta anggota“Peer Group” Pascasarjana Kajian Stratejik
Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia. Adapun daftar lengkap riwayat karir Bro
Rivai sebagai berikut.
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Universitas Pertahanan (UNHAN) 2011 – sekarang
Tim Perencana & Pendiri Universitas Pertahanan
Dosen Tetap Pascasarjana Fakultas Keamanan Nasional
Kepala Program Studi Pascasarjana Keamanan Maritim
Senat Perguruan Tinggi Universitas Pertahanan.
Universitas Indonesia (UI) 2002 – sekarang
Dosen Homebase dan Pakar TNI Bidang Ketahanan. Nasional Pascasarjana
Kajian Ketahanan Nasional UI
Dosen Pascasarjana Kajian Strategik Intelijen UI
Dosen Sekolah Pascasarjana Kajian Global dan Strategik
Peer Group (Kelompok Pakar) Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional UI
Kementerian Pertahanan RI 2001 – 2008, dan kembali 2011 – sekarang
Pejabat Struktural di Direktorat Kerjasama Internasional Bidang Bilateral
(Kawasan Amerika dan Pasifik) Ditjen Strategi Pertahanan KEMHAN RI
Pejabat Struktural di Direktorat Analisa Lingkungan Strategis Bidang Analisa
Organisasi Internasional dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ditjen Strategi Pertahanan KEMHAN RI
Pejabat Fungsional di Direktorat Analisa Lingkungan Strategis (Peneliti
Madya) Bidang Lingkungan Strategi Asia dan Eropa Ditjen Strategi Pertahanan KEMHAN RI
Perwira Analis dan Perencana Bidang Intelijen Pertahanan diberbagai Kawasan Konflik Dalam dan Luar Negeri KEMHAN RI
Kementerian Sekretariat Negara RI (Lembaga Kepresidenan RI) 2008 – 2011
Staf Khusus pada Sekretariat Militer Presiden RI
Pejabat Struktural Biro Operasi dan Pengamanan dalam bidang Pengamanan
Khusus Presiden Sekmilpres, KEMENSETNEG RI (Era SBY)
TNI Angkatan Laut (TNI-AL) 1993 – Sekarang
Pejabat Struktural Dinas Fasilitas Pangkalan pada Sub-dinas Konstruksi dan
Instalasi di Pangkalan Utama TNI AL II, Komando Armada Barat, Jakarta
Pejabat Struktural Dinas Fasilitas Pangkalan pada Sub-dinas Fasilitas Jasa di
Pangkalan Untama TNI AL II, Komando Armada Barat, Jakarta
Pejabat Struktural Dinas Fasilitas Pangkalan pada Fasilitas Perumahan
Dinas, Pangkalan Utama TNI AL II, Komando Armada Barat, Jakarta
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Riwayat Pendidikan
(S3) Doktor Ilmu Politik – Universitas Indonesia,Spesialisasi Politik Pertahanan dan Keamanan
(S2) Magister Ilmu Politik, Hubungan Internasional–Universitas Indonesia
Konsentrasi Studi Keamanan dan Diplomasi
(S2) Magister Kajian Strategik Ketahanan Nasional –Universitas Indonesia
(S2) Magister Manajemen Operasional–Strategik Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta
(S1) Sarjana Teknik Arsitektur –Universitas Hasanuddin
(SMA/Sederajat) SMA Neg. 3 Makassar
(SMP/Sederajat) Pesantren Modern IMMIM Makassar
(SD/Sederajat) SD Negeri No. 11 Watampone – Kab.Bone
Pendidikan Luar Negeri – Spesialisasi Pertahanan dan Keamanan
Pendidikan tingkat Pemimpin Senior “National Security Leadership” Elliott School of International Affairs, the George Washington University, Washington
DC, Amerika Serikat 2014
Pendidikan tentang Keamanan Maritim (Responses to Maritime Violence) Naval Postgraduate School, di Monterey – California, Amerika Serikat 2014
Pendidikan Kepemimpinan Militer (Armed Forces in Democracy, Leadership
and Civic Education), Innere Fuhrung,di Strausberg dan Berlin – Jerman 2013
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Pendidikan tentang Politik – Pemerintahan yang Baik dan Isu Keamanan Internasional, University of Giessen, di Jerman 2008
Pendidikan tentang Defence Governance in Democracy Era & Conflict Resolution, Clingendael Institute of International Relations, di Den Haag – Belanda
2002

Tanda Jasa dan Medali dari Presiden Republik Indonesia
Medali Kepeloporan Pendidikan di Bidang Pertahanan
Penghargaan dan Badge Kepeloporan Pendirian UNHAN
Satya Lencana Wira Dharma
Satya Lencana Wira Siaga
Satya Lencana Kebaktian Sosial
Satya Lencana Wira Nusa
Satya Lencana Wira Karya
Satya Lencana Dharma Nusa 2 Kali
Satya Lencana Diwidya Sistha 2 Kali
Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun
Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun
Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun
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Bro Rivai Center

@BroRivai_Center

@BroRivaiCenter

The Brorivai Center Headquarters
Jl. Botolempangan No.56 - Makassar. 90115

The Brorivai Center R&R Network Office
Jl. Kalisari (LAPAN) No.47 - Jakarta. 13710
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