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Kepentingan Nasional P rioritas Kebijakan LN
YOGYAKARTA -  Kepenting
an nasional telah menjadi prio
ritas untuk  dasar pem erintah 
m enetapkan kebijakan nasio
nal, termasuk dalam kebijakan 
luar negeri (LN). Bahkanpeme- 
rin tah  menganggap tidak bo
leh ada jarak antara politikluar 
negeri dengan kepentingan 
rakyat.

Hal itu  disampaikan Men
teri Luar Negeri Retpo Lestari 
Marsudikemarindalam pidato 
ilmiahnya memperingati Mi- 
ladke-36 Universitas M uham -' 
madiyah Yogyakarta (UMY) di 
kampus tersebut. Retno pun 
m enuturkan, em pat hal yang 
jadiprioritasutamapolitikluar 
negeri Indonesia saat ini ialah, 
menjaga keutuhan NKRI, _ 
perlindungan warga negara 
Indonesia dan badan hukum 
Indonesia yang ada di luar 
negeri, diplomasi eko-nomi, 
serta kontribusi Indonesia 
pada dunia.

“Kepentingan rakyat ha
rus jadi pertim bangan u ta 
ma dalam merumuskan poli- 
tikluarnegeri.Tigahalselain 
kontribusi Indonesia pada 
dunia merupakan cerminan 
kepentingan nasional. Un- 
tukkontribusilndonesia ter
hadap dunia terbagi menjadi 
dua, yaitu perdam aian dan 
kesejahteraan,” kata Retno.

Dijelaskan Retno, dalam 
menjagakeutuhanNKRI.hal 
utam a yang perlu diselesai- 
kanialahnegosiasidiwilayah j 

perbatasan, baik darat mau- ; 
pun maritim. Ini didasari pe

ngalaman Indonesia sebelum
nya yang mengalami risiko 
konflikpalingbesardenganne- 
gara berbatasan. “Total ada 36 
perundingan tentangbatas wi
layah dengan negara lain pada 
tahun 2016,” katanya.

Untuk perekonomian, Ret
no mengungkapkan, saat ini 
Indonesia telah melakukan di
plomasi ekonom i yang fokus

Selatan, dan Afrika. Tujuan di
plomasi ekonomi Indonesia 
ialah menjadikan ekonomi da
lam negeri kompetitif dan ter
buka, serta guna pembangun
an infrastruktur. Untuk keluar 
negeri yakni peningkatan eks
por, investasi, dan pariwisata.

“Potensi melalui ASEAN 
juga perlu terus dipelihara. 
ASEAN telah sukses menjaga 
perdam aian di kawasan Asia 
Tenggara. Selain itu, ASEAN ju
ga m am pu menciptakan eko
sistem kesejahteraan di kawas
an Asia Tenggara. Pertumbuh
an ekonomiASEANjauhdiatas 
rata-rata pertumbuhan ekono
mi dunia,” ungkapnya.

Rektor UMYDr Ir Gunawan 
Budiyanto MP mengatakan, 
sudah menjadi komitmen 
UMY yang mengangkat visi 
“Unggul dan Islami “ untuk  
m empersiapkan generasi 
penerus bangsa dalam meng
hadapi tantangan di era global
isasi dan pasar bebas. Imple

m entasi tidak hanya melalui 
caturdarma pendidikan tinggi, 
juga harus menjadi pusat pem
binaan karakter, khususnya 
generasi muda.

“Melalui pendidikan dan 
pengajaran di dalamnya, UMY 
bertekad melahirkan generasi 
muda calon pemimpin bangsa 
yang memiliki integritas ke
pribadian dan moralitas yang 
dalamkonteks kehidupan indi
vidu dan sosial. Internalisasi 
nilai-nilai ke-Islam-an bagi pa
ra  mahasiswa juga dilakukan 
sebagai dasar memahami 
ajaran Islam dalam perspektif 
ibadah dan kemasyarakatan,” 
tandas rektor.
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