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ABSTRAK

Kejahatan transnasional telah menjadi salah satu tantangan yang

memberikan pengaruh yang besar terhadap stabilitas kemanan internasional.

Perdagangan serta penyelundupan manusia, senjata, dan obat-obatan terlarang

dan pencucian uang yang melintasi batas teritori suatu negara merupakan

ancaman yang dinilai sangat bebahaya di mana pada akhirnya menimbulkan efek

domino yang berimbas pada sector lain dalam kerangka stabilitas keamanan

internasional. Terorisme kemudian mucul sebagai ancaman terhadap keamanan

internasional yang menjadi sarana bagi sekelompol kepentingan dengan tujuan

politis tertentu yang menggunakan kekerasan dan terror sebagai alat dalam

mencapai kepentingan mereka.

Untuk tujuan itulah maka workshop ini akan dilaksanakan di Desa Bonder,

Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengaah yang merupakan salah

satu desa terbesar dan memiliki generasi muda yang sangat potensial sehingga

diharapkan mereka bisa menjadi acuan bagi generasi muda lainnya unuk lebih

memahami tentang bahaya terorisme yang mulai mengancam.

Kata Kunci : kejahatan transnasional, terorisme, keamanan internasional
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Isu-isu internasional dewasa ini berkembang dengan sangat pesat dan dinamis,

terus berubah dari waktu ke waktu dan membawa perkembangan baru di setiap

negara untuk menyelesaikan masalah yang juga dibawa oleh isu ini. Isu dan

permasalahan ini muncul bersamaan dengan berbagai peristiwa yang terjadi

dengan sangat cepat tanpa diduga bahkan prediksi. Permasalahan yang membawa

ancaman ini, dapat berupa ancaman ekonomi, politik bahkan keamanan

internasional. Di dalam proses untuk mencapai sebuah kondisi keamanan yang

diinginkan tidak akan terlepas dari banyaknya kendala yang harus dihadapi.

Kendala tersebut tidak lain adalah perang, kudeta politik, kejahatan manusia

bahkan kejahatan transnasional.

Kejahatan transnasional telah menjadi salah satu tantangan yang memberikan

pengaruh yang besar terhadap stabilitas kemanan internasional. Perdagangan serta

penyelundupan manusia, senjata, dan obat-obatan terlarang dan pencucian uang

yang melintasi batas teritori suatu negara merupakan ancaman yang dinilai sangat

bebahaya di mana pada akhirnya menimbulkan efek domino yang berimbas pada

sector lain dalam kerangka stabilitas keamanan internasional. Terorisme

kemudian mucul sebagai ancaman terhadap keamanan internasional yang menjadi

sarana bagi sekelompol kepentingan dengan tujuan politis tertentu yang

menggunakan kekerasan dan terror sebagai alat dalam mencapai kepentingan

mereka. Di dalam melancarkan aksinya, teroris tidak segan-segan untuk

melakukan praktik kriminal lain, seperti perdagangan manusia, senjata, dan

narkoba, penculikan, perampokan hingga pencucian uang. Hasil-hasil dari tindak

kriminalitas tersebut pada akhirnya menjadi income atau pemasukan dana bagi

kelompok teroris.

Berbagai tindak kriminal di atas, secara tidak langsung telah menghubungkan

berbagai jaringan terorisme di dunia. Corak gerakan jaringan terorisme

transnasional ini dapat dilihat dari tindakan kriminal yang bermula demi meraih



dana bagi kelompok yang berujung tindakan kriminal lainnya demi menjalankan

aksi teror.

Narcoterrorism sendiri pertama kali ditemukan di kawasan Amerika Latin

dengan anggota mafia sebagai penggerak aksi tersebut. Keuntungan yang didapat

juga terhitung  besar mengingat kondisi Amerika Latin yang masih rawan akan

tindak kriminalitas. Bermula dari gerakan yang melawan pemerintah,

narcoterrorism pada akhirnya mulai digunakan oleh kelompok teroris, Al-Qaeda.

Narcoterorrism ini sendiri menjadi sarana dalam penggalangan dana dapat

dikarenakan kurangnya dana dari negara yang kerap menyuplai kebutuhan

mereka, juga dapat dikarenakan mereka ingin memperkuat posisinya dan

memberikan berbagai akses yang dapat memberikan mereka perlindungan

maupun bantuan dalam mempermudah mereka mencapai apa yang diinginkan.

Baik narcoterrorism maupun perdagangan senjata antara organisasi kejahatan

transnasional dan organisasi terorisme transnasional telah memodifikasi kedua

benda tersebut melalui proses produksi dan distribusi dalam kerjasama yang

terorganisir demi meraih keuntungan yang semaksimal mungkin. Besarnya

keinginan kelompok teroris tersebut dalam meraih tujuannya membuat mereka

begitu gencar dalam melaksanakan aksi terornya. Banyaknya jumlah aksi terror

yang ingin dilancarkan, maka semakin besar pula kebutuhan mereka akan dana

dan persenjataan.

Banyaknya gerakan terorisme diberbagai benua terlihat memiliki pergerakan

dan persebaran yang acak dan sulit untuk diprediksi. Satu kelompok teroris dapat

pecah menjadi dua kelompok yang berbeda dan menjadi rival. Ada juga beberapa

kelompok teroris yang berbeda bergabung menjdi satu disebabkan pernikahan

antar putra-putri pemimpin kelompok terkait, atau beberapa kelompok radikal

kecil yang ingin berlindung di bawah kelompok yang lebih besar sehingga mereka

bergabung sebagai partner. Nama yang berbeda, pergerakan yang berbeda

membuat kelompok-kelompok teroris tersebut semakin sulit untuk diprediksi

pergerakannya. Tetapi ada satu hal yang pasti yaitu mereka tetap membutuhkan

dana dan senjata. Dana dan senjata tersebut pada akhirnya dapat dipenuhi dengan

kerjasamanya dengan triad.



Triad sendiri merupakan sebuah sindikat kejahatan transnasional terorganisir

yang berasal Tiongkok dengan basis yang berada di seluruh dunia. Sindikat

kejahatan ini seakan telah menjadi sarana penghubung bagi seluruh kelompok

teroris di lima benua, Amerika, Eropa, Afrika, Asia dan Australia. Meskipun

kelompok ini berasal dari Tiongkok, namun basisnya telah tersebar di seluruh

dunia dengan memanfaatkan diaspora populasi Cina yang terhitung signifikan,

seperti Amerika Serikat, Kanada (Benua Amerika), Belanda, Inggris, Belgia,

Perancis, Spanyol (Benua Eropa), Kawasan Afrika Selatan (Benua Afrika), Korea,

Jepang, Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Taiwan,

Singapura (Benua Asia), Australia dan Selandia Baru (Benua Australia).

Pola- pola baru terorisme yang mulai menyasar Negara-negara dunia ketiga

yang potensial mulai menunjukkan bentuknya sehingga muncul kekhawatiran

apabila tidak disadari sedari dini akan membahayakan. Oleh karena itu diperlukan

kegiatan- kegiatan untuk membangkitkan kesadaran akan bahaya terorisme

terutama dikalangan generasi muda.

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran

generasi muda terhadap pergeseran dan pola baru terorisme adalah melalui

penyuluhan. Sebelumnya sangat jarang dilakukan penyuluhan tentang terorisme

dan pola- pola baru terorisme terutama yang mulai menyasar Negara-negara

berkembang  khususnya di Indonesia.

Untuk tujuan itulah maka workshop ini akan dilaksanakan di Desa Bonder,

Kecamatan Praya Barat yang merupakan salah satu desa besar dan memiliki

generasi muda yang sangat potensial sehingga diharapkan mereka bisa menjadi

acuan bagi generasi muda lainnya unuk lebih memahami tentang bahaya terorisme

yang mulai mengancam.

1.2 TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kegiatan ini antara lain:

1. Dapat meningkatkan kesadaran generasi muda khususnya di kalangan

pemuda desa untuk menyadari bahaya laten terorisme.

2. Dapat memberikan informasi mengenai pola-pola baru terorisme.



3. Dapat mengantisipasi bahaya laten terorisme dan upaya-upaya untuk

menangkal menyebarnya terorisme khususnya di Indonesia.

1.3 MANFAAT KEGIATAN

Manfaat kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat

tentang bahaya terorisme yang mulai masuk ke Negara-negara berkembang

khususnya di Indonesia. Dengan sasaran generasi muda diharapkan akan lebih

cepat memahami dan menyadari bahaya terorisme serta mampu untuk mencegah

dan mengantisipasi menyebarnya bibit-bibit terorisme yang ada di Indonesia

khususnya didaerah-daerah yang potensial.



BAB II

PERMASALAHAN, SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dengan mempelajari analisis situasi dan pentingnya workshop

Narcoterrorism Dan perdagangan Senjata illegal Sebagai penghubung Jaringan

Terorisme Internasional, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kesadaran generasi muda akan pentingnya bahaya

terorisme yang mulai mengancam negara-negara berkembang khususnya

Indonesia.

2. Perlunya penyuluhan dan pelatihan untuk lebih memahami pola-pola baru

dari terorisme.

2.2 KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Terorisme adalah sebuah permasalahan global yang merupakan musuh

bersama diseluruh dunia. Pergeseran pola-pola terorisme yang mulai menyasar

Negara-negara berkembang di Asia tenggara khususnya di Indonesia mulai

menimbulkan keresahan, tingkat keamanan yang tidak begitu ketat mempermudah

teroris untuk berbaur dan bersembunyi di antara para wisatawan. Oleh karena itu

kesadaran masyarakat perlu dibina agar segera menyadari bahaya yang sedang

mengancam terutama generasi muda yang merupakan target tujuan para teroris.

Solusi yang ditawarkan memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang terorisme

dan pola-pola terorisme baru sebagai langkah antisipasi bagi generasi muda di

Indonesia khususnya di Pulau Lombok.

2.3 TARGET LUARAN

Target luaran dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

1. Meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya bahaya

terorisme yang mulai mengancam negara-negara berkembang khususnya

Indonesia.

2. Meningkatkan kesadaran untuk lebih memahami pola-pola baru dari

terorisme.



BAB III

KEGIATAN

3.1 METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam Workshop Narcoterrorism Dan

perdagangan Senjata illegal Sebagai penghubung Jaringan Terorisme

Internasional adalah Focus Group Discuss ( FGD ).

3.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari Program Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah warga

masyarakat terutama generasi muda di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat,

Kabupaten Lombok Tengah. Dalam implementasinya program Pengabdian pada

Masyarakat ini berupa Workshop tentang Narcoterrorism Dan perdagangan

Senjata illegal Sebagai penghubung Jaringan Terorisme. Melalui kegiatan ini

diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat meningkatkan kesadaran

akan pentingnya bahaya terorisme yang mulai mengancam negara-negara

berkembang khususnya Indonesia serta lebih memahami pola-pola baru dari

terorisme.

3.3 PESERTA KEGIATAN

Program Pengabdian pada Masayarakat ini dilaksanakan di Desa Bonder,

Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Peserta yang mengikuti

kegiatan tersebut sebanyak 40 orang yang merupakan warga desa tersebut.

3.4 PERSONALIA KEGIATAN

Organisasi pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah sebagai

berikut.

1. Ketua Pengusul

a. Nama : Lalu Puttrawandi Karjaya, S.IP., MA.

b. Jenis Kelamin : Laki- laki

c. Gol., Pangkat, dan NIP : III b, Penata Muda Tk. 1, 198107262015041001

d. Jabatan fungsional : -

e. fakultas : Hubungan Internasional

f. Bidang Keahlian : Pariwisata internasional



g. Waktu untuk Pengabdian : 6 Minggu

2.  Anggota Pengusul 1

a. Nama : Purnami Safitri, S.IP, MA

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Gol., Pangkat, dan NIP : -

d. Jabatan fungsional : -

e. fakultas : Hubungan internasional

f. Bidang Keahlian : Ekonomi Politik Internasional

g. Waktu untuk Pengabdian : 6 minggu

3.  Aggota Pengusul 2

a. Nama : Dr, Muhammad Sood, SH, MH

b. Jenis Kelamin : Laki- laki

c. Gol., Pangkat, dan NIP : IV c, Lektor Kepala, 19591007 198603 1 004

d. Jabatan fungsional :

e. fakultas : Hubungan Internasional

f. Bidang Keahlian : Hukum Bisnis Internasional

g. Waktu untuk Pengabdian : 6 minggu

3.2 WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada periode Oktober-November tahun 2018 di

Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ditunjukkan pada tabel 1.



Tabel 1. Rencana kegiatan Workshop Narcoterrorism dan Perdagangan Senjata

Illegal Sebagai Penghubung Jaringan Terorisme Internasional.

NoT   Jenis Kegiatan

Minggu ke-

1 2 3 4 5 6

1 Persiapan

2 Pelatihan pemahaman tentang

terorisme

3 Pelatihan pemahaman pola-pola

baru gerakan terorisme
x

4 Monitoring dan evaluasi X

5 Pelaporan

6 Seminar / publikasi X

3.4 BIAYA KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat ini

ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Biaya kegiatan

No Jenis Pengeluaran
Biaya

(Rp)

1 Rapat dan pembuatan proposal 500.000

2 Seminar kit untuk peserta 1.500.000

3 Bahan habis pakai 2.000.000

Transportasi Kegiatan 500.000

4 Konsumsi 2.000.000

5 Dokumentasi 500.000

6 Evaluasi dan Penyusunan Laporan 1.000.000

Total 8. 000.000



BAB IV

HASIL KEGIATAN

Bentuk dari Program Pengabdian Masyarakat ini adalah Workshop

Narcoterrorism yang dilaksanakan di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat,

Kabupaten Lombok Tengah. Dari hasil pengamatan dan evaluasi oleh tim

pelaksana terhadap pelaksanaan penyuluhan terorisme yang dilaksaksanakn di

desa tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

4.1 PROSES PENYULUHAN

Pelaksanaan kegiatan Workshop Narcoterrorism dapat dikatakan cukup

berhasil. Pada tahap awal tim pelaksana melakukan penjajakan ke beberapa desa

di Kabupaten Lombok Tengah. Hasilnya, Desa Bonder memberikan respons

positif kepada tim pelaksana. Mereka bersedia menjadikan desanya sebagai

tempat pelaksanaan Workshop Narcoterrorism. Selain itu, pihak Desa Bonder

juga akan menyiapkan warga mereka untuk menjadi peserta.

Respons positif itu pun ditindaklanjuti dengan pembicaraan yang lebih

teknis. Tim pelaksana dan pihak desa menyepakati beberapa hal. Kedua belah

pihak menyepakati waktu pelaksanaan Workshop terorisme yaitu pada bulan

Oktober-November 2018. Setelah sepakat soal waktu, kedua belah pihak pun

membagi tugas. Pihak Desa Bonder bertugas menyiapkan ruangan serta

kelengkapannya dan menyiapkan warganya yang berminat jadi peserta sedangkan

tim pelaksana menyiapkan pemateri, moderator, materi Workshop, spanduk, dan

komsumsi. Pihak Desa Bonder pun juga menyodorkan surat perjanjian kerjasama

kepada Ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mataram yang

kemudian disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Pelaksanaan Workshop mengenai Terorisme di Desa Bonder sesuai jadwal

yang disepakati yaitu pada minggu ketiga di bulan Oktober sampai dengan

minggu kedua di bulan November berjalan lancar dan menarik. Sebanyak 40

Warga ikut menjadi peserta di setiap minggunya. Bertindak sebagai pembicara

atau pembawa materi pada pelatihan di Desa Bonder adalah Dr. Muhammad

Sood, SH., MH dan Purnami Safitri, S.IP, M.A serta dimoderatori oleh Lalu



Puttrawandi Karjaya, S.IP, M.A. Sesi pelatihan dibagi menjadi tiga sesi secara

singkat yaitu sesi pengenalan terorisme dan pola-pola terorisme global oleh

pemateri dan tanya jawab, faham-faham mengenai penyebaran dan aksi terorisme

dan penjelasan mengenai narcoterrorism serta perdagangan senjata ilegal, dan

evaluasi hasil presentasi.

Keempat puluh warga terlihat antusias mengikuti Workshop. Hal ini terlihat

proses seluruh sesi Workshop. Di sesi pengenalan terorisme dan pola-pola

terorisme global, peserta menyimak dengan seksama penjelasan pemateri dan saat

diberikan kesempatan bertanya. Mereka berlomba mengacungkan tangan untuk

bertanya. Begitu pun saat mereka ditugaskan untuk mencari pola-pola terorisme

global dan upaya-upaya untuk mengatasinya. Para peserta dengan sigap membagi

kelompok sesuai dengan kelompoknnya masing-masing dan melakukan diskusi

dengan antusias mengenai tema yang telah diberikan oleh tim. Di sesi evaluasi,

peserta pun terlihat aktif memberikan tanggapan, masukan, hingga kritikan

terhadap hasil diskusi teman-temannya yang lain.

4.2 HASIL KEGIATAN

Setelah dilaksanakan Workshop di Desa Bonder, kecamatan Praya Barat,

Lombok Tengah yang dilaksanakan di bulan Oktober-November 2018, beberapa

capaian atau hasil dari pelaksanaan kegiatan pelatihan terorisme dapat diketahui

diantaranya;

1. Semua 40 warga yang mengikuti Workshop terorisme ini memang

tertarik untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang terorisme

global.

2. Para warga tersebut sangat antusias mengikuti Workshop terorisme

yang diselenggarakan oleh tim dari Prodi Ilmu Hubungan internasional

Universitas Mataram.

3. Mereka telah memperoleh pengetahuan tentang terorisme terutama

konsep dan pola aksi terorisme global serta mengenai narcoterrorism

dan persenjataan ilegal yang menjadi penghubung terorisme

internasional.



4. Tidak hanya sebatas mengetahui tetapi mereka pun sudah mampu

melakukan identifikasi terhadap pola-pola terorisme global dan

bagaimana pola-pola tersebut menciptakan narcoterrorism dan

perdagangan senjata ilegal, walaupun kualitas logikanya masih perlu

ditingkatkan lagi hingga bisa menjadi bekal buat mereka untuk

menghadapi dinamika terorisme internasional.

5. Pihak Desa Bonder merespons secara positif Program Pengabdian

Masyarakat yang diselenggarakan oleh tim Prodi Hubungan

Internasional Universitas Mataram dan mengharapakan kegiatan

serupa bisa dilaksanakan kembali di desanya.

Singkat kata, kegiatan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan

pengetahuan dan wawasan terkait dengan pemahaman terorisme dan pola-pola

aksi terorisme global dan munculnya fenomena narcorerrorism serta perdagangan

senjata ilegal yang mengiringi isu terkini mengenai terorisme internasional kepada

para warga Desa Bonder. Pihak Desa Bonder telah merasakan manfaat langsung

pelaksaanan program pengembangan pengabdian pada masyarakat dari Prodi Ilmu

hubungan internasional Universitas Mataram.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari kegiatan atau program pengabdian pada Masyarakat yang

diselenggarakan oleh tim dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas

Mataram dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu; (1) warga Desa Bonder,

sebelum mengikuti pelatihan terorisme ini, belum begitu mengenal dan

memahami tentang perkembangan terorisme dan pola-pola aksi terorisme global.

(2) Setelah mereka mengikuti kegiatan ini pengetahuan mereka pun bertambah,

mereka sudah bisa memahami tentang perkembangan terorisme dan pola-pola aksi

terorisme global. Mereka bahkan sudah mulai bisa mengidentifikasi pola-pola

terorisme internasional dan bagaimana pola-pola tersebut menciptakan

narcoterrorism dan perdagangan senjata ilegal, walaupun kualitas logikanya masih

perlu ditingkatkan lagi hingga bisa menjadi bekal buat mereka untuk menghadapi

tantangan dan dinamika terorisme global. (3) Kegiatan program pengabdian pada

masyarakan yang diselenggarakan oleh tim Prodi Hubungan Internasional

Universitas Mataram menjadi sarana terjalinnya hubungan yang erat antara

Universitas Mataram dan Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten

Lombok Tengah..

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dari pengamatan terhadap pelaksanaan program

pengabdian pada masyarakat berupa Workshop mengenai terorisme ini

disarankan: Pertama, program serupa lebih sering dilaksanakan sehingga dapat

meningkatkan pengetahuan masyarakat umum. Kedua,pelaksanaan kegiatan ini

diperluas atau tidak hanya di Desa Bonder di  Lombok tengah melainkan di lebih

banyak Desa-desa lagi di seluruh Nusa Tenggara Barat agar lebih banyak

masyarakat yang merasakan manfaatnya.
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