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Menlu Retno Hadiri Milad ke 36 UMY ^
BANTUL, TRIBUN - Kontribusi Indone
sia dalam isu-isu internasional cukup 
diperhitungkan. Tak sekadar mengi
rim kan pasukan penjaga perdam aian 
ke wilayah konflik, kebijakan politik 
luar negeri Indonesia juga berkontribu
si memajukan toleransi beragama dan 
demokrasi yang sehat.

Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari 
Priansari Marsudi mengatakan, empat 
hal yang jadi proritas utama Politik Luar 
Negeri Indonesia yakni menjaga keutuh
an  NKRI, Perlindungan Warga Negara 
Indonesia dan Badan Hukum Indonesia 
yang ada di luar negeri, Diplomasi Eko
nomi, dan Pentingnya Kontribusi Indo
nesia kepada Dunia Internasional.

“Tiga hal pertama merupakan cermin
an  kepentingan nasional, sedang untuk 
kontribusi Indonesia terhadap dunia ter
bagi menjadi dua yaitu perdamaian dan 
kesejahteraan,” ujar Menlu Retno pada 
Selasa {25/4) di UMY.

Dijelaskannya, Politik Luar Negeri In
donesia menghasilkan kontribusi kepada 
dunia sesuai dengan Pembukaan UUD 
1945, yakni Indonesia membagi prioritas
nya terhadap dunia dalam perdamaian 
dan kesejahteraan. Indonesia merupakan 
penyumbang terbesar ke delapan di dunia 
dalam hal pengiriman pasukan perdamai
an ke wilayah konflik serta memiliki keku
atan di beberapa isu dan menjadikannya 
disegani oleh negara-negara lain.

“Dalam hal demokrasi misalnya, kita 
menjadi, tu an  rum ah Bali Democracy 
Forum yang hasilnya jadi rujukan du 
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nia. Aset yang kedua yaitu kita berperan 
sebagai penjembatan perdamaian. Bah
kan ldta jadi negara ke-8 penyumbang 
agen perdamaian terbanyak untuk PBB 
dengan 2781 personel. Dalam hal plura
lisme, kita dikenal sebagai bangsa yang 
majemuk dan toleran,” jelasnya.

Retno juga mengungkapkan, Muham
madiyah sebagai salah satu organisasi Is
lam besar di Indonesia telah berkontribusi 
dalam penyelesaian masalah yang diha
dapi pemerintah. Diceritakannya, dalam 
beberapa penyelesaian masalah, Kemenlu 
sering menghubungi Muhammadiyah ter
kait langkah apa yang akan diambil.

“Muhammadiyah secara keseluruhan 
juga sangat penting bagi Indonesia untuk 
mempertahankan wajah Indonesia seba- 
gai negara yang majemuk. Sehingga UMY 
sebagai salah satu institusi Muhammadi
yah juga diharapkan bisa menjadi agen

yang mencerdaskan bangsa dalam kon
teks bhinneka tunggal ika,” tutur Retno.

Menlu Retno hadir sebagai pembicara 
dalam peringatan Milad ke -36 Univer
sitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 
Selasa (25/4). Ketua Milad UMY ke-36 
Laelia Dwi Anggraini mengatakan, keha
diran Menlu sesuai dengan visi misi UMY 
untuk memperkuat program internasio
nalisasi UMY. Selain peningkatan dari 
segi jum lah program, harus diperkuat 
pula dari segi jaringan dan keijasama 
secara internasional.

Sementara itu Rektor UMY Dr. Ir. Gu- 
nawan Budiyanto menyebut komunikasi 
dengan Kemenlu diharapkan dapat mem
buka dan memperkuat program-program 
internasionalisasi di UMY. Dalam peri
ngatan milad, Rektor menekankan pada 
penguatan jaringan internasionalisasi dan 
entrepreneurship UMY. (gil)


