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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul 

“Upaya Amerika Dalam Mengatasi Gerakan Al-Qaeda di Afghanistan Tahun 

2001-2009 (Kajian Operasi Militer Amerika Serikat Dalam Menghadapi Al-

Qaeda)”. Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban atas permasalahan 

penelitian yang telah dikaji oleh peneliti di dalam bab sebelumnya, yaitu sebagai 

berikut. 

 

5.1 Kesimpulan 

Al-Qaeda jika diartikan yaitu sebuah “Markas”, Al-Qaeda adalah sebuah 

kumpulan-kumpulan para pejuang Afghanistan pasca perang. Mereka berkumpul 

untuk mencapai kemenangan dalam perang tersebut. Al-Qaeda lahir tahun 1988 

didirikan oleh Osama Bin Laden yang bertujuan jihad di jalan Allah dengan 

mengorbankan nyawa dalam setiap pergerakannya. Tujuan inti dari Al-Qaeda ini 

sebenarnya adalah berperang terhadap kapitalisme Barat yang berkembang di 

wilayah Timur-Tengah khususnya wilayah Afghanistan, walaupun demikian tidak 

banyak orang, instansi atau negara lain yang mendukung dan bersimpati terhadap 

Al-Qaeda karena dianggap memakai kekerasan dan mengorbankan nyawa dalam 

pergerakannya. Al-Qaeda merupakan pergerakan Islam yang paling kontroversial 

dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari segi pemikiran 

dan pergerakan, yaitu dengan jalan kekerasan dan mengorbankan banyak nyawa 

dalam setiap misinya. 

Perkembangan gerakan Al-Qaeda sangat baik, Osama memulainya dengan 

merekrut anggota diri sel-sel kecil organisasi jihad yang sudah berdiri yang 

tersebar setelah perang Afghanistan dengan Uni Soviet, hal ini menguntungkan 

Osama untuk merekrut, karena dalam setiap sel organisasi tersebut terdapat 

alumni-alumni militant Afghanistan yang tersebar dari berbagai negara. Cara 

Osama dalam merekrut anggota Al-Qaeda ini dengan menggunakan idiologi 

sangat berperan dimana tujuan Al-Qaeda adalah memerangi penddukan Barat di 

Timur-Tengah termasuk Amerika Serikat.  
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Amerika Serikat dalam mengatasi masalah kejadian 11 September 2001 

ini terkait gerakan Al-Qaeda yang menjadi dalang dari kejadian tersebut. Al-

Qaeda awalnya adalah sebagai sekutu Amerika Serikat pada masa perang 

Afghanistan dengan Uni Soviet. Al-Qaeda sebenarnya adalah kumpulan para 

militant-militan yang terbentuk ketika perang Afghanistan dengan Uni Soviet, 

tetapi kemudian pada tahun 1997 Amerika Serikat membelokkan pandangan 

terhadap Afghanistan yang pada awalnya membantu dan berhubungan baik 

menjadi tidak baik karena suatu tindakan-tindakan extrimis Afghanistan terhadapn 

kedubes Amerika Serikat yang berada di Timur-tengah, contohnya peledakan oleh 

Al-Qaeda di Tanzania yang sasarannya adalah kedaulatan Amerika Serikat. 

Kejadian ini Amerika Serikat berfikir ulang tentang hubungan baik dengan 

Afghanistan, dengan kejadian ini Amerika Serikat dengan cepat mengisolir 

Afghanistan dari dunia internasional dan sanksi dari dewan PBB dengan larangan 

terbang dari dan ke Kabul.  

Jauh setelah tragedi peledakan kedubes Amerika Serikat di Tanzanisa, 

pemicu kemarahan Amerika Serikat terhadap Al-Qaeda adalah kejadian 11 

September 2001 yang meruntuhkan gedung World Trade Centre yang dilakukan 

Al-Qaeda. Tragedi ini membuat Amerika Serikat mengambil keputusan untuk 

menempuh jalan perang dengan Al-Qaeda karena dianggap sebagai teroris yang 

mengancam keamanan nasional dan internasional. 

Upaya Amerika Serikat dalam mengatasi masalah Al-Qaeda ini dengan 

dua cara yaitu dengan cara diplomasi dan perang. Diplomasi yang dilakukan 

Amerika Serikat melalui negara tetangga Afghanistan yaitu Pakistan. Amerika 

Serikat mengadakan pertemuan dengan petinggi Pakistan dalam mengatasi 

masalah dengan Al-Qaeda. Pemerintah Amerika Serikat menegosiasikan kepada 

Pakistan bahwa Amerika Serikat akan menarik mundur pasukannya apabila 

Pemerintah Afghanistan memberikan Osama Bin Laden kepada Amerika Serikat. 

Tetapi sikap mempertahankan Osama yang dilakukan oleh Pemerintah 

Afghanistan membuat Amerika Serikat memilih jalan perang dengan Al-Qaeda di 

Afghanistan dengan kekuatan penuh militer yang dimiliki Amerika Serikat untuk 

memerangi Al-Qaeda dan sekutunya di Afghanistan dengan tujuan menumpas 

benih organisasi terorisme yang dianggap membahayakan keamanan dunia. 
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Dampak yang terjadi ketika Amerika Serikat memerangi Al-Qaeda sebagai 

teroris yang berada di Afghanistan, menjadikan Afghanistan sebagai negara yang 

sering dilanda perang, selain itu dampak dari pandangan Amerika Serikat sebagai 

Al-Qaeda sebagai teroris membuat dunia memandang sebelah mata terhadap 

orang yang berwajah Timur-Tengah dan Islam. Islam dianggap dunia sebagai 

ancaman besar bagi bangsa Barat karena kejadian 11 September 2001. Dampak 

yang terjadi juga bukan hanya sebatas itu, perang Amerika Serikat dan Al-Qaeda 

di Afghanistan juga menimbulkan sebuah polemik terhadap negara tetangga yaitu 

Pakistan. Pakistan adalah salah satu negara yang mengakui kekuasaan Taliban 

yang memimpin Afghanistan tetapi di lain sisi Pakistan adalah salah satu 

pendukung Amerika Serikat untuk menangkap pimpinan Al-Qaeda yaitu Osama 

Bin Laden. Dampak yang terjadi di dunia internasional ini sangat besar dimana 

ada beberapa negara yang mendukung Amerika Serikat dalam mengatasi masalah 

terorisme dan sebaliknya ada yang menganggap Amerika Serikat melanggar 

HAM dalam penyerangan ke Al-Qaeda di Afghanistan. 

 


