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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan uraian fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Hukum internasional menjelaskan bahwa prinsip non intervensi merupakan 

salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional, prinsip ini juga diatur 

Piagam PBB, serta Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 tentang 

deklarasi perlindungan kemerdekaan dan kedaulatan serta tidak diterimanya 

tindakan intervensi di wilayah domestik suatu negara. Selain itu juga diatur 

dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 tentang deklarasi prinsip-

prinsip hukum internasional mengenai hubungan dan kerjasama antar negara 

sesuai dengan piagam PBB.  

b. Serangan Amerika Serikat ke Afghanistan yang dilakukan dengan alasan 

kemanusiaan, pembelaan diri (self defence) dan dalam upaya menangkap serta 

mengadili para pelaku terorisme merupakan tindakan yang melanggar prinsip 

non intervensi dalam hukum internasional. Hal ini terjadi karena tidak 

terpenuhinya unsur-unsur tentang kejahatan kemanusiaan dan self defence 

sebagaimana diatur dalam hukum internasional terhadap kejahatan 

kemanusiaan di Afghanistan yang dikemukakan oleh Amerika Serikat. Selain 
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itu, Amerika melakukan intervensi tanpa izin dari pemerintah Afghanistan dan 

tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Keamanan PBB, sehingga 

alasan yang dikemukakan Amerika Serikat untuk menyerang Afghanistan 

sangatlah tidak tepat dan tidak dibenarkan menurut hukum internasional. 

Bahkan, akibat dari tindakan tersebut justru menimbulkan pandangan bahwa 

tujuan Amerika Serikat yang sebenarnya tidak hanya untuk memerangi para 

pelaku terorisme, tetapi juga untuk mengubah bentuk pemerintahan 

Afghanistan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah  dijabarkan, maka dapat diajukan beberapa 

saran sebagai berikut : 

a. Hukum internasional tidak menyebutkan secara eksplisit boleh atau tidaknya 

suatu negara untuk melakukan intervensi atas dasar untuk memerangi terorisme 

di wilayah negara lain. Untuk itu, perlu dibuatnya suatu aturan yang tegas dan 

jelas yang mengatur tentang dasar, tujuan dan batasan mengenai tindakan 

intervensi untuk tujuan memerangi terorisme di wilayah negara lain. 

b. Berkaitan dengan aturan yang dibuat, sebaiknya diikuti dengan peningkatan 

kapasitas setiap negara dalam hal pertahanan dan keamanan. Peningkatan 

kapasitas tersebut dapat dilakukan dengan membentuk suatu lembaga khusus 

yang bertugas menangani tindak kejahatan terorisme. Lembaga tersebut 

diberikan kewenangan khusus hanya untuk  memerangi para pelaku kejahatan 

terorisme, baik secara preventif maupun represif. Dengan adanya pembentukan 

lembaga tersebut, diharapkan tidak perlu ada lagi campur tangan dari negara 

lain dalam upaya memerangi kejahatan terorisme dalam internal suatu negara, 

sebagaimana yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam melakukan tindakan 

intervensi di Afghanistan untuk memerangi pelaku kejahatan terorisme. 


