Akademisi Korsel Koh Young Hun : Megawati Adalah Peminpin Yang Sukses
Realitarakyat.com – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai pemimpin yang
sukses, baik di dalam politik maupun pemerintahan.
Sehingga, Koh Young Hun, seorang Profesor dari Hankook University of Foreign Studies, Seoul, Korea
Selatan, mengungkapkan bahwa Megawati pantas untuk diberikan gelar Profesor Kehormatan (Guru
Besar Tidak Tetap) dari Universitas Pertahanan (Unhan) RI.
“Peran pentingnya juga menonjol sebagai pemimpin regional dalam membawa negara dan
pemerintahan Indonesia ke tingkat pencapaian kepemimpinan tidak hanya di tingkat regional tetapi
juga di tingkat global,” kata Young Hun dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (10/6/2021).
Berdasarkan surat rekomendasi sebagai promotor, Young Hun mengaku, telah mempelajari peran
penting Megawati sebagai Wakil Presiden RI periode 1999-2001 dan Presiden RI periode 2001-2004.
Perspektif Ilmu Sejarah, Young Hun percaya, kepemimpinan Megawati sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan adalah implementasi nyata dari kepemimpinan politik.
Menurut Young Hun, beberapa penghargaan Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari berbagai
universitas di dalam dan luar negeri menjadi bukti pengakuan pemikiran akademik atas keahliannya
di bidang Kepemimpinan Strategis.
Berdasarkan catatan Young Hun, dia menilai, Megawati telah menerbitkan banyak kebijakan sangat
mendukung tugas Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan TNI, dan nuga hubungan internasional
Indonesia dengan berbagai negara di dunia.
“Beliau juga banyak memberikan ide ide akademis untuk meningkatkan hubungan baik antara
pemerintah Indonesia dan pemerintah Prancis dari berbagai aspek, termasuk pertahanan,” ujarnya.
Young Hun mengatakan, Megawati memiliki kharisma unik dan kompetensi tinggi.
“Tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi dalam memimpin Indonesia mengatasi
berbagai krisis yang sangat kompleks di tahun-tahun pasca Reformasi dan membangun kepercayaan
internasional kepada pemerintah Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Rektor Unhan RI Laksdya TNI Amarulla Octavian menerangkan pemberian gelar akan
dilakukan, pada Jumat (11/6/2021) nanti.
Unhan akan melakukan Sidang Senat Terbuka dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan
(Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik Fakultas Strategi
Pertahanan Unhan RI kepada Megawati Soekarnoputri. (Din)

