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ABSTRAKS
Terorisme adalah suatu masalah yang sangat serius yang menimpa bangsa Indonesia saat ini, dan
sudah menjadi masalah yang mengglobal yang dapat merusak sikologis suatubangsa.
Sampai sekarang pengertian terorisme masih dalam pandangan yang subjektif, namun yang
terkandung pada inti terorisme itu sendiri iyyalah prilaku yang tidak berprikemanusiaan yang
melakukan tindakan-tindakan yang merugikan seluruh bangsa yang di terror.
tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelaku tindak terorisme layak mendapatkan
pembalasan yang kejam

Latar belakang masalah
Judul dan pembahasan yang saya pilih adalah salah satu dari beberapa permasalahan serius yang
ada di Indonesia saat ini,
Dan tentu saja pemilihan pembahasan saya dalam makalah sebagai tugas terakhir ini adalah
untuk menyalurkan segenap sudut pandang saya sebagai anak bangsa mengenai permasalahan
terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini.

Rumusan masalah
1. Terorisme merusak sikologis bangsa Indonesia
2. Terorisme menjauhkan bangsa Indonesia dari dasar dan tujuan utama
terbentuknya NKRI
3. Terorisme menyimpang dari pancasila sebagai dasar NKRI
Pendekatan
Dalam makalah yang saya susun ini dominan menggunakan pendekatan secara
sosiologis dengan menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan di timbulkan oleh para
pelaku tindak terorisme kepada Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Pembahasan
1. terorisme merusak sikologis bangsa Indonesia

terorisme adalah sebuah ataupun sekelompok organisasi militan jemaah islamiah yang
bersenjata yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki ideologi yang sama dan terhubung
kepada alqaedah yang bertujuan untuk menakut-nakuti bangsa dengan melakukan
pembantaian secara acak serta menyamaratakan korbannya sehingga dengan cara demikian
akan menarik perhatian suatu bangsa dan dengan demikian terjadilah kerusakan pisikologis
suatu bangsa yang akan mengakibatkan rusaknya konsep suatu bangsa dan dan terjadilah
menyimpang dari pada dasar dan tujuan terbentuknya suatu Negara itu sendiri
terorisme sudah menjadi permasalahan yang mengglobal dan ini merupakan fakta yang tak
terbantahkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari negara di dunia yang di landa
bencana kemanusiaan tersebut
mengapa ditengah maraknya persoalan bangsa seperti kelaparan, korupsi dan ekonomi
harus ada lagi yang namanya terorismepadahal Indonesia adalah Negara yang berdasar
kepada filsafat para pendahulu yang di kemas kedalam pancasila dan tragisnya terorisme
kerap kali muncul dengan mengatasnamakan agama”islam” dan cita-cita menciptakan
kehidupan bangsa yang lebih baik, lebih religius, dan memiliki moral yang baik. tetapi pada
kenyataan nya bagaimana bisa tercipta bangsa yang dianggap religius jika tidak memiliki
toleransi,termasuk toleransi kepada setiap manusia yang berbeda syari’at apa sebenarnya
yang menjadi dasar pemikirant pelaku terorisme tersebut menurut saya,toh kita sebagai
hamba yang bertuhan menjalankan syari’at yang berdasar kepada para pendahulu yang
mengajarkan nilai-nilai moral dan luhur yang baik,dan ber toleransi, dimana toleransi adalah
bagian dari pada inti ajaran-ajaran luhur yang sesungguhnya.

2. Terorisme menjauhkan bangsa Indonesia dari dasar dan tujuan utama terbentuk nya NKRI
Dengan adanya terorisme sebagai persoalan bangsa sekarang tentu saja merupakan suatu
tragedi kemanusiaan yang menimpa bangsa Indonesia saat ini, dimana Indonesia adalah Negara
yang berdasarkan kepada nilai-nilai pancasilaseperti yang tercatat dalam sejarah bahwa
terbentuknya bangsa Indonesia berdasar

kepada pondasi yang kokoh yaitu pancasila.

Dimana pancasila sendiri sebagai tujuan dan hakikaat bangsa ini dan pengatur di segala

bidang

kehidupan bangsa Indonesia,dengan adanya terorisme ditengah-tengah masyarakat tentu saja
menimbulkan pertanyaan yang cukup menguras tenaga untuk memikirkan berdasarkan apa dan
darimana pemahaman tentang kehidupan yang harus sejalan dan seagama yang menjadi alasan
utama penyebap terorisme melakukan pembantaian sacara menyamaratakan korbannya(,tidak
berprikemanusiaan),Apakah itu bisa di sebut sebagai awal dari tujuankehidupan yang bermoral,
religius dan sejahtrah.mengenai permasalahan terorisme yang terjadi di Indonesia, Yang cukup
mempengaruhi sikologis bangsa Indonesia, Dan bukan tidak mungkin pancasila sebagai dasar
Negara NKRI akan RUNTUH atau tidak lagi menjadi pegangan bangsa indonesia dalam
menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara apabila para pelaku
tindak terorisme tidak ditangani dan di usut secara serius,serta secara yang mengakar kepada asal
usul pemikiran dan peroses pemahaman tujuan terorisme kepada generasi terorisme yang
berikutnya.

3.

Terorisme menyimpang dari pancasila sebagai dasar Negara
Hingga sampai saat ini pengertian terorisme masih diartikan secara objektif, tapi

beberapa Kontraterorisme telah mencoba mendefinisikan nya. tapi inti daripada terorisme itu
sendiri adalah serangkaian penyerangan yang bersenjata yang dilakukan Secara acak dan rahasia
karna tidak ada jalan lain yang dapat di lakukan untuk memberlakukan syari’at serta cara
memaknai kehidupan para pelaku terror tersebut selain dari pada menakut-nakuti para bangsa
tanah air dengan melakukan penyerangan tersebut dengan harapan tujuan yaitu terpecahnya
persatuan antar umat beragama dan terbentuknya pemerintahan yang baru yang menyimpang
dari pada pancasila.

Kesimpulan dan saran
1. kesimpulan
Kesimpulan saya mengenai masalah yang saya bahas diatas adalah perang masyarakat
untuk memperkaya wawasan nilai-nilai pancasila masih sangat kurang jangankan mengamalkan
untuk dirisendiripun masih belum faham secara bijaksana, akibatnya para pelaku terorisme
mencari pemahaman tersendiri terhadap pandangan hidup yang sejahterah.
2. saran
Saran saya mengenai pembahasan diatas adalah penting memberikan pemahaman secara
menyeluruh ke berbagai golongan warga masyarakat di tanah air terhadap pancasila sebagai
dasar dan tujuan NKRI bahwasanya pancasila telah mengandung nilai-nilai yang bersifat
luhuryang

berfungsi

sebagai

ungkapan

sekaligus

sebagai

jawaban

dari

kehidupan

keagamaan,yang mencakup makna kemanusiaan,keadilan dan kenegaraan. Agar tidak terlahir
generasi-generasi terorisme berikutnya di tanah air tercinta kita 6ndonesia .
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