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Tak Bisa Dianggap Enteng

500 WNI dalam 
Jaringan Radikalisme

YOGYA (KR) - Menteri Luar 
Negeri menyebut terdapat seki
tar 500 warga negara Indonesia 
(WNI) yang tinggal di luar ne
geri dan diduga berada dalam 
jaringan radikalisme termasuk 
ISIS. Meski angka itu kecil di
banding 250 juta penduduk

Sekitar 500 WNI di luar negeri 
diduga berada dalam jaringan 
radikalisme termasuk ISIS.

Radikalisme tidak selalu 
dengan bergabung setelah 
melakukan perjalanan.

•  Se/f radicalism  mungkin 
muncul karena terpangaruh 
bacaan.

*  M endorong peningkatan 
kerjasama intelijen dengan 
pemerintah Turki agar ada 
antisipasi cepat jika ada WNI 
d itangkap  karena akan 
bergabung ISIS.

Indonesia, namun jumlah itu tidak 
bisa dianggap enteng.

"Kemenlu bekerja sama dengan 
kepolisian dan Badan Nasional Pe
nanggulangan Terorisme (BNPT) 
untuk menanggulangi hal itu,” tan
das Menlu Retno LP Marsudi usai 
menyampaikan Pidato Milad ke-36 
UMY, Selasa (25/4). Meski dalam 
kondisi sakit dan sejak Minggu 
(23/4) dirawat di RS Dr Sardjito 
dan baru ke luar Selasa pagi, Retno 
Marsudi tetap menghendaki hadir 
dalam Milad ke-36 UMY, meng
ingat kerja sama Kemenlu dengan 
Muhammadiyah selama ini teriita- 
ma di bidang kemanusiaan di ting
kat internasional.

Puncak peringatan milad dihadiri 
Ketua Umum PP Muhammadiyah 
Dr Haedar Nashir, Ketua Umum PP 
Aisyiyah Dra Siti Noordjanah MM 
MSi, Koordinator Kopertis V Dr 
Bambang Supriyadi dan lainnya. 
Pada kesempatan itu Rektor UMY 
Dr Gunawan Budiyanto menyam
paikan laporan tahunan.

Meski demikian Menlu meng
harapkan agar tidak cepat menya
takan bahwa mereka yang dia
mankan otoritas Turki pastilah 
bergabung dalam kelompok 
radikal ISIS. Padahal, ada yang 
menyeberang karena diiming- 
imingi untuk menjadi juru 
masak atau yang lain. "Kare

nanya, Kemenlu terus mendala
mi motif mereka,” ujarnya.

Sebab menurut Retno Mar
sudi, radikalisme tidak se
lalu dengan bergabung sete
lah melakukan peijalanan- 
peijalanan. "Kini kita ma
lah sangat mengkhawa
tirkan munculnya self radi
calism yang mungkin 
muncul karena terpanga
ruh bacaan,” ujar Retno 
sembari menyebut pihaknya 
terus mendorong peningkat
an keija sama intelijen de
ngan pemerintah Turki agar 
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