
ANTISIPASI RADIKALISME

YOGYA (KR) - Salah satu upaya untuk meminimalisir 
maupun mengantisipasi Warga Negara Indonesia (WNI) 
terlibat radikalisme di luar negeri (LN), pihak Imigrasi saat 
ini memperketat perizinan paspor. WNI yang ke luar negeri i 
tujuannya harus jelas dan jujur.

"Strategi yang kami lakukan yakni 
pengawasan orang Indonesia yang 
akan menggunakan paspor," jelas Ka
bag Humas dan Umum Ditjen Imi
grasi RI, Agung Sampumo saat dihu
bungi KR, Rabu (26/4) menanggapi si
nyalemen tingginya angka WNI yang 
masuk dalam jaringan radikalisme, 
seperti diungkapkan Menlu RI Retno 
LP Marsudi di UMY (KR, Rabu 26/4).

Pihak Imigrasi, lanjut Agung, me
ngeluarkan persyaratan untuk pe
meriksaan dokumen-dokumen terkait 
validitas dan keabsahannya, sehing
ga bisa diperkirakan pemohon paspor
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maksud dan tujuannya sejak awal. 
"Langkah selanjutnya yakni wawan
cara dengan melakukan profiling un
tuk meipastikan antara informasi 
dan data dokumen sesuai," tutur 
Agung.

Selesai profiling kemudian dengan 
teknologi IT dilakukan verifikasi de
ngan finger print untuk memastikan 
pemohon paspor datanya sesuai. 
"Apakah sudah pernah buat paspor 
atau belum, kemudian adakah catat
an pada paspor pertama," papar 
Agung.

Di sisi lain, saat di pintu bandara

maupun pelabuhan, dilakukan pe
meriksaan lagi terkait dokumen dan 
pemeriksaan orang. "Untuk pemerik
saan dokumen, apakah dkspor iden
tik dengan orang yang membawa pas
por, kemudian apakah paspor yang 
diberikan masih berlaku," terang 
Agung.

Sedangkan pemeriksaan orang, di-, 
maksudkan untuk memastikan data 
orang yang membawa paspor sama 
dengan data yang di dalam paspor. 
Misalnya mengaku untuk wisata ter
nyata tujuannya bukan wisata. Ke
mudian dokumennya sah dan ber
laku, dokumen miliknya sendiri dan 
dokumennya lengkap.

"Upaya ini untuk menyaring WNI, 
sehingga bisa diketahui jika akan ber
gabung ke kelompok radikalisme 
atau ke luar negeri dengan modus te
naga keija maupun haji dan umrah,"

kata Agung.
Menurut Kepala Prodi Aqidah dan 

Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogya
karta, Dr Robby Abror MHum setiap 
orang berpotensi menjadi radikal. 
Terlebih, jika tanpa mempunyai daya 
kritis terhadajJ sebuah pemikiran/ge- 
rakan, orang menjadi sangat mudah 
digiring masuk ke jaringan radika
lisme seperti ISIS.

Menurut Robby, WNI yang hanya 
mengandalkan pengetahuan dan ke
terampilan pas-pasan sangat riskan 
terjerumus dalam gerakan radikal. 
Bahkan, warga negara maju yang 
boleh dibilang lebih terdidik pun bisa 
bergabung dengan gerakan ini.

"Ini masalah kompleks, bisa karena 
luka sejarah atau punya kesamaan 
pandangan dalam melihat realitas 
dan musuh bersama," ujarnya.
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