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ABSTRAK 

 

Miftah Fibri Ika Ajeng Lestari (145120401111006). Analisis Faktor 

Penyebab Konflik Berkepanjangan (Protracted Conflict) di Suriah Tahun 

2011-2017 

 

 

Konflik berkepanjangan merupakan konflik yang tidak kunjung usai dalam kurun 

waktu yang lama. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang menjadi penyebab 

sebuah konflik menjadi berkepanjangan. Konflik di Suriah bermula pada tahun 

2011 dan belum menemukan resolusi hingga saat ini. Penulis menggunakan 

konsep konflik berkepanjangan (Protracted Conflict) untuk menganalisis faktor 

apa saja yang menyebabkan konflik di Suriah menjadi berkepanjangan. Penulis 

berfokus kepada kondisi awal sebelum konflik tersebut menjadi massif meliputi 

kondisi diinternal  maupun eksternal yang dapat mempengaruhi intensitas 

terjadinya konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor konflik 

berkepanjangan di Suriah disebabkan oleh adanya aktor komunal yang mengalami 

gesekan, kurangnya pemenuhan kebutuhan oleh pemerintah setempat, peran 

pemerintah yang cenderung otoriter, pola  global yang mempengaruhi, aksi dan 

strategi dari pihak yang berkonflik serta adanya perubahan pikiran oleh salah satu 

pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. 

 

Kata Kunci : Suriah, Sunni, Syiah, Arab Spring, Konflik Berkepanjangan. 
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ABSTRACT 

 

Miftah Fibri Ika Ajeng Lestari (145120401111006). Factor Analysis of the 

Causes of Protracted Conflict in Syria in 2011-2017 

 

 

Protracted conflict is a conflict that does not end in a long time. This is because 

many factors that cause a conflict to become protracted. The conflict in Syria 

began in 2011 and has not found a resolution to date. The author uses the concept 

of Protracted Conflict to analyze what factors cause the conflict in Syria to 

become protracted. The author focuses on the initial conditions before the conflict 

becomes massive including internal and external conditions that can affect the 

intensity of the conflict. The results showed that the factor of protracted conflict in 

Syria was caused by the presence of communal actors who experienced friction, 

lack of fulfillment of needs by the local government, the role of government 

which tended to be authoritarian, global patterns that influenced, the actions and 

strategies of the conflicting parties and a change of mind by one parties involved 

in the conflict. 

 

Keywords: Syria, Sunni, Shia, Arab Spring, Protracted Conflict. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Menurut Hugh Miall, di dunia saat ini sifat konflik telah mengalami 

perubahan. Pertama, konflik yang terjadi saat ini bersifat asimetris, yang ditandai 

oleh ketidakseimbangan status maupun kekuatan. Kedua, tidak sedikit konflik 

yang terjadi belakangan ini yang sifatnya berkepanjangan (protracted), yaitu 

secara terus-menerus berlangsung. Ketiga, konflik yang berkepanjangan 

(protracted) ini menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, ekonomi dan 

wilayah dimana ia berlangsung dan menciptakan kondisi darurat yang kompleks 

yang dipicu oleh perjuangan lokal di satu sisi serta faktor global seperti 

perdagangan senjata dan dukungan bagi rezim atau bagi oposisinya dari negara 

asing di sisi yang lain.1 Salah satunya merupakan konflik Suriah yang terjadi pada 

tahun 2011 hingga saat ini. 

Suriah  merupakan salah  satu  negara  yang  berada  di kawasan  Timur  

Tengah.  Secara  geografis,  negara  ini  merupakan  negara  yang strategis karena 

berbatasan langsung dengan laut tengah (laut Mediterania) diantara Turki  dan  

Lebanon  yang  menghubungkan  3  benua,  yaitu  Afrika,  Eropa  dan Asia.  

Selain  itu,  Suriah juga  berbatasan  langsung dengan negara-negara lain, yaitu 

Israel, Yordania dan Irak. Menurut  Central  Intelligence  Agency  (CIA),  dengan 

luas wilayah sekitar  185.180  km  persegi, Suriah dikenal dengan kekayaan 

                                                            
1 H.Miall. 2004. Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task, Berghof Research Center 
for Constructive Conflict Management. p. 3. 
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sumber daya alam minyak dan berbagai sumber daya alam lainnya, diantaranya 

fosfat, biji besi, biji mangan, khrom, marmer, aspal, gips, garam, batuan dan 

tenaga air. Kota-kota  besar  di  Suriah  meliputi  Damaskus,  Aleppo,  Daraa,  As 

Suwayda,  Hama,  Homs,  Al  Nabk,  Quneitra,  Tartus,  Latakia,  Idlib,  Ar  

Raqqah, Dayr  az  Zawr  dan  Al  Hasakah. Aleppo sendiri merupakan kota  

terbesar  kedua di  Suriah. Jumlah populasi pada tahun 2016 mencapai 17.185.170  

orang,  yang  mana  terdiri  dari  berbagai  macam  suku  dan  agama. Kelompok 

kesukuan Suriah terdiri dari suku Arab sekitar 90,3%, Kurdi, Armenia dan  yang  

lainnya  sekitar  9,7%.  Sedangkan berbagai  macam  agama  yang  ada  di Suriah 

pun terdiri dari  Muslim sekitar 87% (secara resmi meliputi 74% Sunni dan 13% 

Alawi, Asmaili dan Syi’ah), Kristen sekitar 10% (termasuk Orthodoks, Unite dan 

Nestorian), Druze 3% dan Yahudi.2 

 Konflik Suriah secara manifes berlangsung sejak Maret 2011.  Konflik  ini  

dianggap sebagai lanjutan dari gelombang Arab Spring dimana warga di  

beberapa negara Afrika Utara dan Timur Tengah memprotes pemerintahan  

mereka serta melakukan aksi demonstrasi untuk menggulingkan penguasa.  

Mereka menuntut adanya revolusi pemerintahan yang lebih demokratis. 

Gelombang Arab Spring ini dimulai dari Tunisia, Mesir, Libya kemudian  

berlanjut  ke  Suriah.  Pasukan oposisi (pemberontak) di Suriah memiliki tujuan  

untuk menggulingkan pemerintahan Assad yang telah berkuasa kurang lebih 

selama empat dekade. Sistem pemilihan presiden di Suriah yang menggunakan 

sistem turun-temurun hingga  saat  ini  presiden yang sedang berkuasa adalah  

                                                            
2  Central Intelligence Agency. 2018 The World Factbook. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html . Diakses pada 8 Maret 
2018  
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Bashar  Al-Assad. Bashar menjabat sebagai Presiden sejak tahun 2000 

menggantikan mendiang ayahnya, Hafez Al-Assad  yang meninggal  di  tahun  

yang  sama. Hafez Al-Assad sendiri telah  memimpin  Suriah dari  tahun  1972  

hingga 2000.3  Pembangunan ekonomi dan sosial Suriah masih jauh dari kata 

memuaskan. Bila menggunakan standar PBB, yaitu Human Development Index 

(HDI), Suriah berada di urutan ke 111 dari 182 negara. Suriah termasuk dalam 

negara yang berkembang berpendapatan menengah, perekonomiannya ditopang 

terutama oleh aspek minyak. Sejak tahun 2004, Suriah dikenai sanksi ekonomi AS 

yang melarang atau membatasi ekspor-impor ke Suriah. Dalam situasi seperti ini, 

wajar apabila muncul demo anti pemerintah serta timbul keinginan perubahan 

rezim.4  

 Hafez Al-Assad merupakan presiden pertama yang berasal dari kaum 

Alawi, dimana kaum Alawi sebelumnya dianggap sebagai kaum yang 

terpinggirkan.5 Apabila merujuk pada ideologi Partai Ba’ath yang dipegang teguh 

oleh Assad, pemerintahan Assad bukanlah pemerintahan yang menganut ideologi 

Alawi. Rezim Assad pun diberi label “otoritarian yang populis”. 6  Namun, 

sebagian kaum Alawi dan keluarga dekat Assad yang berasal dari kaum Alawi 

memang memanfaatkan kedekatan mereka dengan kalangan elit demi kepentingan 

pribadi. Korupsi dan nepotisme menjangkiti pemerintahan Assad. Karena adanya 

sejarah panjang konflik Sunni-Syiah, isu mazhab menjadi sangat efektif 

digunakan untuk menyerang rezim Assad.7 Konflik  Suriah   ini  dari  tahun  ke  

                                                            
3 Dina Y. Sulaeman. 2013. Prahara Suriah. Depok: Pustaka Iman, hal. 15 
4 Ibid., hal. 23-24 
5 Ibid., hal. 18 
6 Ibid., hal. 20 
7 Ibid., hal. 21 
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tahun  berkembang  menjadi sangat kompleks dan sulit dipahami.  Hal ini 

disebabkan  karena  pada  awalnya  konflik  ini merupakan  konflik  sipil  antara  

pemerintah  sebagaian besar penganut Syiah dan pemberontak  pendukung  

demokrasi dari kalangan Sunni,  kemudian  bertambah  menjadi  konflik melawan 

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).8 

 Konflik di Suriah berawal dari sebuah protes terhadap penangkapan 

beberapa pelajar di kota kecil Daraa. Pada Maret 2011, 15 pelajar berumur antara 

9-15 tahun menulis slogan-slogan anti-pemerintah di tembok-tembok kota. 

Slogan-slogan itu berbunyi; “Rakyat menginginkan rezim turun.” Anak-anak ini 

kemungkinan terinspirasi oleh pergolakan di Tunisia yang menyebabkan Presiden 

Zainal Abidin bin Ali turun pada 14 Januari 2011 dan pergolakan Mesir yang 

mengakibatkan jatuhnya Presiden Hosni Mubarok pada 1 Februari 2011. Melihat 

aksi 15 pelajar itu, polisi Suriah yang dipimpin oleh Jendral Atef Najib, sepupu 

Presiden Bashir Al Assad menangkap dan memenjarakan anak-anak ini. 

Sehingga, lahirlah gelombang protes yang menuntut pembebasan anak-anak 

tersebut. Reaksi tentara terhadap protes itu dinilai cukup brutal, karena mereka 

menembaki para pemrotes yang mengakibatkan 4 orang meninggal. Reaksi 

tersebut tidak meredakan protes, sebaliknya protes semakin meluas dari Daraa 

menuju kota–kota pinggiran Latakia dan Baniyas di Pantai Mediterania atau laut 

Tengah, Homs, Ar Rasta dan Hama di Suriah Barat, serta Deir es Zor di Suriah 

Timur. Protes dan demonstrasi ini kemudian berkembang menjadi konflik sipil 

yang besar. Konflik ini tidak hanya menggunakan senjata konvesional 

                                                            
8 Anonim. 
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11778/BAB%20II%20DINAMIKA%20K
ONFLIK%20SURIAH%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20MASYARAKAT%20
SIPIL.pdf?sequence=3&isAllowed=y. Diakses pada 7 Maret 2018 
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sebagaimana layaknya yang digunakan dalam konflik, namun juga menggunakan 

senjata kimia.9 

Kemudian pada Juli 2011 muncul sebuah video yang tersebar luas melalui 

Youtube. Di dalam video tersebut, terekam tujuh anggota militer Suriah, dipimpin 

oleh Kolonel Riad Al Assad, menyatakan membelot dari ketentaraan Suriah dan 

mendirikan Free Syrian Army (Tentara Pembebasan Suriah). 10  Tekanan 

internasional pada rezim Assad meningkat setelah akhir 2011, karena Liga Arab, 

Uni Eropa, Turki dan AS memperluas sanksi ekonomi terhadap rezim tersebut dan 

entitas-entitas yang mendukungnya. Pada awal November 2011, pejabat Suriah 

menyetujui gagasan Liga Arab yang menyerukan pemerintah Suriah untuk 

menghentikan kekerasan terhadap para demontrans dengan menarik mundur tank 

dan kendaraan lapis baja dari kota-kota dan membebaskan para tahanan politik. Di 

bawah tekanan internasional, pemerintah Suriah pada bulan Desember 

mengizinkan kunjungan delegasi Liga Arab untuk memantau proses implementasi 

dari strategi tersebut.11 

Pertengahan Januari 2012, kredibilitas delegasi yang telah mengundurkan 

diri mengklaim bahwa pasukan pemerintah Suriah telah memberikan laporan 

palsu dari rekaman video yang telah direkayasa sebelumnya. Setelah beberapa 

negara Arab menarik anggota tim mereka dari posisi sebagai pemantau Liga Arab 

secara resmi menangguhkan keberlanjutan misi pemantau pada 28 Januari dengan 

alasan kekerasan. Setelah kegagalan misi pemantau dari Liga Arab kekerasan 

                                                            
9 A. Muchaddam Fahham & A.M. Kartaatmaja. Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya. 
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/332/266, diakses pada 26 Maret 2018 
10 Dina Y. Sulaeman. Op, Cit. Hal, 105 
11 A.Muchaddam Fahham & A.M. Kartaatmaja. Loc, Cit. 



 

7 
 

terus meningkat. Pada bulan Desember 2012, Koalisi Nasional Suriah, diakui oleh 

lebih dari 130 negara sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Suriah. Pada 

akhir tahun 2012, situasi militer tampaknya sudah mendekati jalan buntu. Pejuang 

pemberontak menguasai wilayah utara Suriah namun menghadapi kesulitan dalam 

penyediaan peralatan, persenjataan dan aspek organisasi. Di sisi lain, pasukan 

pemerintah juga semakin lemah akibat sejumlah aparatur yang berbalik memihak 

oposisi. Pertempuran masih berlanjut setiap hari di wilayah yang diperebutkan, 

menyebabkan semakin tingginya korban tewan dari masyarakat sipil.12  

Selanjutnya,  penyerangan  pertama  yang  diduga  menggunakan senjata  

kimia terjadi pada bulan Maret 2013 di utara kota Aleppo, yang mengakibatkan 

25 orang  meninggal dan menyebabkan  banyak  korban luka-luka.13 Selanjutnya, 

konflik  menggunakan senjata kimia pun kembali terjadi pada tanggal 21 Agustus 

di dua tempat daerah Ghouta dan Damaskus. Tempat penyerangan senjata 

berbahaya tersebut adalah di Ein Tarma kira-kira 6 km timur  Damaskus  dan  di  

Zamalka.  Gejala  korban  yang  terkena senjata kimia tersebut antara lain sesak 

nafas, hidung keluar air, penglihatan kabur, iritasi  mata,  muntah,  lemah  dan  

bahkan kehilangan kesadaran. 14  Menurut AS, korban meninggal dalam  

penyerangan brutal tersebut telah mencapai lebih dari 1.400 orang.  Pihak  

pemerintahan AS menganggap bahwa rezim Assad adalah pelaku dalam 

penyerangan tersebut.  Menurut  pihak  AS, penyerangan tersebut dilakukan oleh 

                                                            
12 Ibid. 
13 Holmes , O., & Solomon, E. 2013. Alleged Chemical Attack Kill 25 in Northern.  
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-chemical/alleged-chemical-attack-kills-25-in-
northern-syria-idUSBRE92I0A220130319. Diakses pada 7 Maret 2018 
14 BBC News. 2013. Syria Chemical Attack: What We Know. http://www.bbc.com/news/world-
middle-east-23927399. Diakses pada 7 Maret 2018 
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pemerintahan Assad ini agar pihak oposisi yang sedang menguasai daerah tersebut 

dapat segera meninggalkan wilayah tersebut.15 

Pada tahun 2015, pemerintah Suriah melakukan serangan yang difokuskan 

di wilayah Homs. Hal ini dikarenakan Homs merupakan salah satu pusat oposisi 

Pemerintah Suriah. Selain itu pada tahun ini, Rusia melancarkan intervensi militer 

atas nama rezim Assad dan pasukan yang diatur oleh pemerintah merebut kembali 

kota Aleppo pada bulan Desember 2016. Negosiasi politik antara pemerintah dan 

delegasi oposisi pada konferensi Jenewa yang disponsori PBB sejak tahun 2014 

telah gagal menghasilkan resolusi konflik. Kerusuhan berlanjut di Suriah dan 

menurut perkiraan PBB pada bulan April 2016, jumlah korban tewas diantara 

pasukan Pemerintah Suriah, pasukan oposisi dan warga sipil berada di atas 

400.000 orang. 16 

Pada Desember 2017, sekitar 13,1 juta orang membutuhkan bantuan 

kemanusiaan di Suriah dan 6,3 juta orang mengungsi secara internal dan 5,4 juta 

tambahan pengungsi Suriah yang terdaftar, membuat situasi Suriah di antara krisis 

kemanusiaan terbesar di seluruh dunia. 17  PBB pun kembali melakukan upaya 

perdamaian dengan melakukan Konferensi Jenewa pada 8-20 Februari 2017. 

Sergey Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia mengusulkan untuk diadakan 

pertemuan langsung antara pemerintah dan oposisi. Usulan ini ditolak Turki. 

Pertemuan pun baru dimulai pada 23 Februari 2017 dengan dihadiri 3 pejabat 

Dewan Nasional Kurdi yang bergabung dengan 21 anggota Koalisi Nasional 

                                                            
15 Warrick, J. 2013. More Than 1.400 Killed in Syirian Chemical Weapon Attack, U.S Says.  
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/nearly-1500-killed-in-syrian-chemical-
weapons-attack-us-says/2013/08/30/b2864662-1196-11e3-85b6-
d27422650fd5_story.html?utm_term=.8f6dbc49db37. Diakses pada 7 Maret 2017  
16 Central Intelligence Agency. Loc, Cit. 
17 Ibid.. 
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delegasi yang dipimpin oleh Naser Al-Hariri. Konferensi perdamaian ini 

berpedoman pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254. Resolusi menyerukan 

akhir serangan terhadap warga sipil, penciptaan konstitusi baru Suriah dan 

mengadakan pemilihan yang bebas dan adil dalam waktu 18 bulan. Pertemuan ini 

sempat diwarnai insiden bunuh diri yang dilakukan pihak oposisi Suriah di Homs 

pada 25 Februari 2017. Hingga akhir konferensi pada 3 Maret 2017, pertemuan ini 

akhirnya tidak menghasilkan apapun. Namun keduanya mengakui bahwa 

duduknya  kedua belah pihak dalam satu meja adalah sebuah kemajuan.18 

 Dalam konflik Suriah ini tentunya telah memunculkan berbagai organisasi 

atau  kelompok,  baik  dari  Suriah sendiri  maupun  dari  dunia  internasional,  

yang menjadi  oposisi  pemerintah  atau  pendukung  masyarakat  sipil seperti 

kelompok jihad yang berafiliasi dengan Al-Qaeda yaitu salah satunya Jabhah Al 

Nusrah, selain itu kelompok pemberontak Suriah yang tergabung dalam Free 

Syrian Army (FSA) dan kelompok National Coordination Body for Democratic 

Change yang terdiri dari kelompok oposisi anti kekerasan, anti sektarianisme daan 

anti intervensi militer asing.19 

 

  

                                                            
18  Reuters. 2017. Both Syrian Sides See Gains in Peace Talks as Russia Weighs in. 
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-opposition-idUSKBN1684H5, diakses pada 
26 Maret 2018 
19 Dina Y. Sulaeman. Op, Cit. Hal, 122-123 
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Gambar 1. 

Rebel vs. Government Control, Juni 2013 

 

Sumber: 

RAND. The Dynamics of Syria’s Civil War. 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE115/RAND_PE115.pdf, 

diakses pada 20 Maret 2018 

 Sementara kelompok pendukung pemerintah disebut Shabiha atau dalam 

istilah bahasa Arab disebut hantu, dimana Shabiha dianggap membunuh dan 

memukuli para demonstran anti Assad.20 Dalam konflik Suriah ini juga terdapat 

isu lain yaitu selain isu ketidakpuasan rakyat terhadap rezim yang sedang 

berkuasa juga menjadi isu sektarian karena dalam beberapa liputan konflik di 

                                                            
20 Ibid., hal. 45  
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lapangan, media-media selalu menambahkan label Sunni, Syiah ataupun Alawi 

dalam mengidentifikasi pelaku dan korban.21  

Dengan melihat perkembangan konflik, penulis menganggap bahwa 

terdapat sebuat keunikan dan urgensi yang perlu untuk diteliti dari konflik Suriah 

yang berlangsung sejak 2011-2017. Hal yang paling menonjol dari konflik ini 

adalah konflik Suriah yang menjadi konflik berkepanjangan (Protracted Conflict), 

sehingga penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat 

konflik Suriah ini menjadi konflik berkepanjangan hingga saat ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

pokok permasalahan sebagai berikut: 

“Apa saja faktor penyebab konflik berkepanjangan (Protracted Conflict) di Suriah 

pada tahun 2011-2017?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konflik Suriah pada 

tahun 2011-2017 menjadi sebuah Protracted Conflict (konflik berkepanjangan). 

                                                            
21 Ibid., hal. 72 
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1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitiaan ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi, yakni: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah 

referensi bagi perkembangan keilmuan Hubungan Internasional khususnya 

untuk mengetahui faktor-faktor konflik yang terjadi di suatu Negara yang 

menyebabkan sebuah konflik menjadi konflik berkepanjangan, khususnya 

di kawasan Timur Tengah. 

1.4.2 Manfaat praktis: 

  Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menambah 

masukan mengenai faktor-faktor terjadinya konflik berkepanjangan. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak lain yang akan 

melakukan penelitian serupa dalam hal pengadaan informasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Terdahulu 

Penulis menggunakan dua studi terdahulu dalam penelitian ini. Studi 

terdahulu yang pertama adalah disertasi milik Viking Bohman yang berjudul, 

“Syria: a State of Imbalance and War”, 22  dimana dalam karya ilmiahnya ia 

membahas mengenai mengapa konflik Suriah sangat lama dan penuh kekerasan 

dengan menggunakan penjelasan dari teori Regional War and Peace dari 

Benjamin Miller.  

Teori Regional War and Peace memanfaatkan faktor domestik, regional 

dan global dalam menjelaskan sebuah perang. Teori ini terdiri dari dua konsep 

yakni konsep State to Nation Balance dan Great Power Involvement.  Yang 

menjelaskan lebih lanjut bahwa kurangnya keseimbangan pemerintahan negara 

serta munculnya suatu kekuatan besar seperti gerakan separatisme dapat menjadi 

penyebab utama timbulnya sebuah konflik. 

Berdasarkan teori yang digunakan untuk menganalisis, Bohman 

menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan konflik Suriah menjadi konflik 

yang berkepanjangan, yaitu pertama, nasionalisme etnis dan kewarganegaraan 

yang lemah telah memungkinkan terjadinya konflik. Beberapa negara ikut terlibat 

untuk mendukung rezim Assad dan intensifikasi penindasan kekerasannya, yang 

                                                            
22   Viking Bohman. Syria: a State of Imbalance and War . 
https://pdfs.semanticscholar.org/6643/e66fa76acb1f46a8cc869694ec977d5328f8.pdf. Diakses 
pada 23 Maret 2018 
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menyebabkan siklus eskalasi dalam melawan pihak oposisi.  Kedua, Islam radikal 

juga telah mengobarkan perang dan sangat kejam terhadap agama minoritas. 

Ekstremisme Islam juga telah menarik warga Suriah untuk mendukung mereka 

melakukan kekerasan lebih banyak lagi. Ketiga, pasukan Kurdi telah mendiami 

beberapa wilayah di Suriah. Mereka juga dituduh melakukan kejahatan perang 

terhadap agama lain dan kelompok etnis di daerah yang mereka kendalikan. 

Hubungan antara Kurdi Suriah dan Kurdi di negara-negara lain diyakini telah 

memberikan dukungan pasukan Kurdi Suriah yang berkontribusi kemampuan 

mereka untuk bertahan dan mengintensifkan upaya kekerasan mereka. 

Keempat, kelemahan negara Suriah sebagai faktor permisif itu 

memungkinkan kekerasan terus belanjut. Selain itu, telah memungkinkan aliran 

senjata, pesawat tempur, dan sumber daya lainnya ke dalam negeri, yang telah 

memungkinkan aktor lokal di Suriah untuk bertahan dan mengintensifkan upaya 

kekerasan mereka. Kelima, persaingan antara Barat dan Rusia telah memberikan 

bantuan mereka kepada aktor lokal. Ini telah memungkinkan para aktor ini untuk 

bertahan dan mengintensifkan pertempuran mereka. Barat dan Rusia juga secara 

langsung berkontribusi pada pertempuran dengan terlibat secara militer; terutama 

melalui serangan udara.  

Bohman menyimpulkan bahwa kelemahan pemerintahan negara Suriah, 

permasalahan identitas nasional, munculnya islamisme ekstrem, serta persaingan 

antara kekuatan-kekuatan besar masing-masing aktor yang terlibat dalam konflik 

Suriah menyebabkan konflik tersebut menjadi berlarut-larut. 
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Penulis menggunakan tulisan Bohman sebagai studi terdahulu, 

dikarenakan tulisan Bohman dapat memberikan gambaran mengenai studi kasus 

mengenai konflik Suriah. Dikarenakan kasus yang diangkat memiliki persamaan. 

Perbedaan tulisan Bohman dengan penulis terdapat pada konsep atau teori yang 

digunakan. Bohman menggunakan teori Regional War and Peace, sedangkan 

penulis menggunakan konsep Protracted Conflict. 

Studi terdahulu kedua yang digunakan oleh penulis adalah sebuah disertasi 

yang disusun oleh Cordulla Reimann yang berjudul, “Why are Violent, Intra-state 

Conflicts Protracted? Looking at Azar’s Model of Protracted Social Conflict from 

a Gender-sensitive Perspective”, 23 secara umum dalam karyanya, ia membahas 

mengenai konflik berkepanjangan di Srilanka dengan menggunakan konsep 

Protracted Conflict milik Azar dan dikaji dari perspesktif gender. 

Karya ilmiahnya ditulis dalam tiga bagian, yaitu bagian pertama 

meletakkan konsep Protracted Conflict milik Azar, yaitu berbicara mengenai 

kondisi awal mula terjadinya konflik berkepanjangan sebagai berikut: Communal 

Content bahwa konflik terjadi di antara dua aktor yaitu antara pemerintah wilayah 

tersebut dengan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. 

Deprivation of Human Needs bahwa konflik timbul dari kurangnya perkembangan 

di suatu wilayah. Azar  berpendapat adanya kebutuhan dalam bidang sekuriti, 

perkembangan, akses politik dan identitas di dalam segi kultur dan agama. Seperti 

yang telah penulis jelaskan banyak terjadi diskriminasi khususnya dalam aspek 

                                                            
23 Cordulla Reimann. Why are Violent, Intra-state Conflicts Protracted? Looking at Azar’s Model 
of Protracted Social Conflict from a Gender-sensitive Perspective. 
https://www.bradford.ac.uk/social-sciences/peace-conflict-and-development/issue-2/Reimann.pdf. 
Diakses pada 23 Maret 2018 
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politik serta identitas. Governance and State’s Role bahwa pemerintah memiliki 

hak dan kewenangan untuk mengatur negara dengan berbagai cara demi 

tercapainya stabilitas dan keamanan negara. International Linkages bahwa sejauh 

mana pengaruh dari hubungan internasional dapat mempengaruhi kebijakan 

internal suatu negara. Melibatkan hubungan ekonomi  dapat berupa 

ketergantungan ekonomi dalam sistem ekonomi internasioal dan jaringan 

hubungan politik-militer yang membentuk pola-pola regional dan global yang 

mempengaruhi konflik tersebut.  

Selanjutnya Reimann menambahkan konsep gender sebagai kerangka 

kerja sebagai kategori analitis. Gender tidak didorong secara biologis, tetapi 

merupakan sebuah proses yang dibangun secara sosial. Identitas gender individu 

adalah konstruksi yang berasal dari pengertian tertentu tentang feminitas dan 

maskulinitas, pada umumnya mengacu pada distribusi tenaga kerja di ranah 

publik maupun privat yang dapat mempengaruhi perilaku sosial individu tersebut. 

Bagian kedua melihat asumsi utama yang mendasari model Azar dari perspektif 

gender. Bagian ketiga menjelaskan dengan menggunakan studi kasus yang relevan 

dengan konsep yang digunakan yakni kasus konflik Srilanka.  

Reimann menyimpulkan bahwa analisis pemahaman gender berfokus pada 

tiga hal, yuaitu identitas sebagai konstruksi sosial, variabel historis dan perubahan 

sosial serta struktur kekuasaan hirarkis yang mana telah diterima dan dianggap 

benar oleh sekelompok masyarakat. Dalam hal identitas sebagai konstruksi sosial, 

menjadi jelas bahwa Azar memiliki gagasan yang statis dan tetap mengenai 

identitas dan kebutuhan manusia. Pemahaman identitas Azar tetap tidak dapat 

berteori tentang konstruksi sosial identitas termasuk transformasi mengenai 
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maskulinitas dan femininitas serta hubungannya dengan kekerasan didalam 

konsep Protracted Conflict. Pada saat yang sama, konsep Azar tentang sejarah 

dan pemahaman universal akan kebutuhan manusia menyulitkan untuk 

mendiskusikan variabilitas historis dan perubahan sosial. Namun Azar dinilai 

memasukkan perpekstif gender dalam menganalisis sebuah resolusi konflik, 

dimana untuk menyelesaikan konflik perlunya melihat bahwa kebutuhan-

kebutuhan khusus, keluhan-keluhan maupun kepentingan-kepentingan lainnya 

yang terkait dengan gender dapat menjadi faktor yang menyebabkan kekerasan 

yang meningkat. Selanjutnya, menurut Reimann dalam konflik berkepanjangan di 

Srilanka terdapat aktivitas gender untuk menggambarkan penyebab terjadinya 

konflik tersebut. 

 Penulis menggunakan tulisan Reimann sebagai studi terdahulu, 

dikarenakan tulisan Reimann dapat memberikan gambaran mengenai konsep 

konflik berkepanjangan (Protracted Conflict) secara detail dan terarah. Hal ini 

membantu penulis dalam menemukan arah penelitian dan fokus yang digunakan 

oleh penelitian penulis. Perbedaan tulisan Reimann dengan penulis terdapat pada 

kasus yang diangkat, penulis mengangkat kasus konflik Suriah, sedangkan 

Reimann mengangkat kasus konflik Srilanka. 

2.2 Definisi Konseptual 

2.2.1 Konsep Konflik Berkepanjangan (Protracted Conflict) 

Dalam International Encyclopedia of The Social Sciences diuraikan 

mengenai pengertian konflik dari aspek antropologi, yaitu yang ditimbulkan 
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sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; dimana pada tiap-

tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, suatu 

komunitas atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, 

satu organisasi politik, satu suku bangsa maupun pemeluk agama tertentu. 24 Salah 

satu contoh konflik diantara dua pihak ialah konflik komunal. 

Menurut IPAC, konflik komunal pada umumnya merangkap konflik antar 

agama dan antar etnis, tetapi juga dapat terjadi antara golongan dengan identitas 

lebih sempit. Pertikaian komunal yang pecah, tidak sedikit yang dimulai dari 

perselisihan kecil yang berkembang menjadi konflik berdarah. 25  Selain itu 

menurut Galtung, konflik komunal yaitu konflik kekerasan antara kelompok-

kelompok non-negara yang diatur bersama identitas komunal bersama. Konflik 

kekerasan mengacu pada fakta bahwa para pihak menggunakan kekerasan untuk 

mendapatkan kontrol atas beberapa sumber daya yang diperdebatkan dan 

dirasakan tak terpisahkan, seperti sebidang tanah atau kekuatan politik lokal. 

Kelompok-kelompok yang terlibat yakni kelompok-kelompok non-negara, yang 

berarti bahwa aktor tidak mengendalikan negara dan angkatan bersenjata 

(meskipun aktor negara mungkin terlibat sebagai aktor pendukung penting dalam 

konflik komunal). Akhirnya, kelompok-kelompok tersebut diorganisasikan 

bersama identitas komunal bersama.26 

                                                            
24  Wisnu Suhardono. Konflik dan Resolusi. 
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2236/1657. Diakses pada 8 November 2018 
25 Institute For Policy Analysis of Conflict (IPAC). Communal Conflict. 
http://www.understandingconflict.org/id/conflict/index/1/Konflik-Komunal. Diakses pada 8 Mei 
2018 
26  Emma & Johan. 2012. Cpmmunal Conflict, Civil War and The State. 
http://www.accord.org.za/ajcr-issues/%EF%BF%BCcommunal-conflict-civil-war-and-the-state/. 
Diakses pada 8 Mei 2018 
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Menurut Gurr, beberapa individu akan menyamakan konsep identitas 

komunal dengan identitas etnis atau agama, tetapi sebagaimana dipahami di sini, 

definisi ini sengaja dibiarkan lebih terbuka, karena identitas kelompok dapat 

dianggap sebagai konstruksi sosial daripada fenomena statis. Sebaliknya, identitas 

komunal dikonseptualisasikan sebagai identifikasi kelompok subjektif 

berdasarkan, misalnya, sejarah umum, budaya umum maupun nilai-nilai inti 

umum.27  

Penulis melihat bahwa konflik Suriah yang berlangsung tahun 2011-2017 

merupakan akar dari konflik komunal yakni antara golongan masyarakat Sunni 

dan golongan masyarakat Syiah terlihat sejak awal pemerintahan Suriah yang 

dipimpin oleh Hafez Al-Assad. Pada awalnya, Sunni dan Syiah memiliki 

hubungan yang baik dan saling bekerjasama. Bahkan mayoritas Rakyat Suriah 

sangat antusias atas adanya sosok seperti Hafez Al-Assad. Saat pemilihan umum 

presiden, Hafez mendapatkan dukungan suara hampir 99% termasuk muslim 

Sunni yang mayoritas memberikan suara kepada Hafez walaupun ia berasal dari 

muslim Syiah. Hal ini memperlihatkan bahwa muslim Sunni dan muslim Syiah 

tidak bermasalah satu sama lain. Bahkan orang-orang kepercayaan Hafez di 

pemerintahan juga berasal dari muslim Sunni. 28 

Namun sayangnya Hafez memutuskan untuk mempersiapkan penerusnya 

berasal dari keluarganya sendiri, Sehingga ia akan menggunakan kekuasaan untuk 

menyingkirkan orang-orang yang berusaha merebut kekuasaannya. Tentu saja 

                                                            
27 Ibid. 
28  M. Zuhdi Jasser. Sectarian Conflict in Syria. 
http://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/prism/prism_4-syria/Syrias_Sectarian_Conflict.pdf. 
Diakses pada 1 September 2018 
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mayoritas yang menentang keputusan ini adalah mereka yang berasal dari Muslim 

Sunni. Hal ini melanggar konstitusi yang berlaku di Suriah yang menjunjung 

tinggi kesetaraan dan persamaan bagi semua warga negaranya mengatur 

pemerintahan secara bebas dan non diskriminasi. Namun konstitusi ini seakan 

dilupakan oleh pejabat-pejabat tertinggi demi mempertahankan kekuasaan 

mereka. Rakyat Suriah tidak dapat berbuat banyak karena mereka akan 

berhadapan dengan militer Suriah jika berusaha menentang keputusan pemerintah 

tersebut. 29 Konflik komunal yang tidak kunjung usai dapat bertrasnformasi 

menjadi konflik berkepanjangan. Sehingga pada konflik berkepanjangan sendiri 

terdapat unsur aktor komunal seperti yang ada didalam konflik komunal. 

 Terdapat beberapa pandangan para ahli yang mendefinisikan mengenai 

konsep konflik berkepanjangan. Menurut Peter Coleman, konflik berkepanjngan 

sebagai “conflicts that are recalcitrant, intense, deadlocked and extremely 

difficult to resolve”. 30  Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa konflik 

berkepanjangan memiliki beberapa karakteristik khusus seperti durasi yang 

panjang, intensitas yang tinggi, tingkat kemauan untuk berkooperasi antar pihak 

yang minim, sangat kompleks dengan berbagai isu dan dimensi didalamnya dan 

mengalami deadlocked atau stalemate. Sedangkan Zartman dalam tulisannya 

menambahkan dua lagi karakteristik dasar konflik berkepanjangan yaitu identitas 

yang terpolar dan profitability.31  

                                                            
29 Ibid. 
30  Coleman P. T. 2003. Characteristics of Protracted, Intractable Conflict: Toward the 
Development of a Metaframework–I. Peace And Conflict: Journal Of Peace Psychology, 9(1). 
Hal.1–37 
31  I.W. Zartman. 2005. Analysing intractability. dalam C.A Crocker, F.E. Hampson & P. Aall 
(eds.), Grasping the Nettle: Analyzing Cases of Intractable Conflict, US Institute of Peace Press, 
Washington. Hal. 47-62 
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Dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan konsep konflik 

berkepanjangan (Protracted Conflict) milik Edward Azar untuk menganilisis 

konflik berkepanjangan di Suriah. Menurut Edward Azar, konflik yang 

berkepanjangan atau “protracted conflict” adalah konflik panjang yang terkadang 

menggunakan kekerasan, yang dilakukan oleh kelompok komunal untuk 

memperjuangkan kebutuhan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, 

akses yang adil pada institusi politik dan partisipasi ekonomi. Suatu deprivasi 

terjadi akibat dari rantai kausal kompleks yang melibatkan peran negara dan pola 

internasional.32  

Dalam konsep ini Azar berasumsi bahwa peran negara dapat memuaskan 

atau mengecewakan kebutuhan dasar komunal dan karenanya dapat mencegah 

atau justru menimbulkan konflik. Karena menurut Azar, hubungan antara 

kelompok identitas dan negara sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, konflik 

yang berkepanjangan (protracted conflict) apabila negara dan kelompok komunal 

memilih untuk menggunakan kekerasan dalam strategi mereka, maka konflik akan 

menjadi destruktif. Konflik yang destruktif ini kemudian menghasilkan pola 

pembangunan yang lebih tergantung dan eksploitatif, yang merusak pola tata 

kelola (governance) dan munculnya militerisasi politik. Hal ini akan mendorong 

penyangkalan lebih jauh terhadap kebutuhan dasar. Hasilnya adalah siklus 

berkepanjangan dari deformasi institusi dan konflik yang makin destruktif. 33 

Sebuah konflik dikategorikan sebagai konflik berkepanjangan (Protracted 

Conflict) dapat dilihat dari kondisi sebagai berikut: pihak yang berkonflik, tidak 

                                                            
32 Ramsbotham Oliver. 2015. The Analysis of Protracted Social Conflict: A tribute to Edward 
Azar. Cambridge University Press. http://jstor.org/stable/40072074. Diakses pada 20 Maret 2018 
33 H. Miall. Loc, Cit. Hal. 5 
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hanya pemerintah suatu negara, aktor non-negara pun ikut turut terlibat dalam 

konflik. Selanjutnya, intensitas terjadinya konflik dan kekerasan dari waktu ke 

waktu yang terus berlangsung. Selain itu, sebuah konflik yang berkepanjangan 

mengarah pada kondisi suatu konflik yang telah diupayakan suatu penyelesaian 

dari pihak internal maupun eksternal, namun belum ada tanda-tanda konflik dapat 

berakhir.34  

Konsep konflik berkepanjangan (Protracted Conflict) terdiri dari dua 

variabel. Dalam variabel yang pertama yakni Genesis (Kejadian) terdapat 4 

indikator. Indikator yang dimaksud merupakan empat pra-kondisi yang mengarah 

pada terjadinya konflik atau yang mentransformasi konflik non-violent menjadi 

violent conflict yakni, Communal Content, Deprivation of Human Needs, 

Government and States Role dan International Linkages. Berikut ini merupakan 

penjabaran dari keempat indikator tersebut:35 

a) Communal Content  

Dijelaskan bahwa konflik terjadi di antara dua aktor yaitu antara 

pemerintah wilayah tersebut dengan kelompok masyarakat yang tinggal di 

wilayah tersebut dan hal tersebut menjadi inti permasalahan dari konflik yang 

terjadi. Ditandai dengan adanya kelompok-kelompok komunal yang terlibat 

dalam sebuah konflik yang bertentangan dengan negara.  

Pra-kondisi yang memicu terjadinya konflik ini merupakan hubungan 

yang tidak harmonis antara kelompok identitas tertentu seperti suku, agama 

dan budaya tertentu dengan negara. Negara cenderung tidak mengakui 
                                                            
34 Melissa. Loc, Cit. 
35 Ibid. 
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eksistensi kelompok identitas tersebut dan bahkan berusaha 

mengeliminasinya demi kepentingan eksistensi dan keutuhan negara. 

Akibatnya terjadi alienasi terhadap kelompok identitas tertentu dan 

mendorong para anggotanya untuk melakukan perlawanan terhdap kekuasaan 

negara. 

b) Deprivation of Human Needs 

Dijelaskan bahwa konflik timbul dari keluhan komunal dengan 

kenyataan dimana pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kemanusiaan. Hal ini digambarkan pada kondisi Azar yang berpendapat 

adanya kebutuhan dalam bidang sekuriti, perkembangan, akses politik dan 

identitas di dalam segi kultur dan agama.  

c) Governance and State’s Role 

Dijelaskan bahwa pemerintah memiliki hak dan kewenangan untuk 

mengatur negara dengan berbagai cara demi tercapainya stabilitas dan 

keamanan negara. Pemerintah memilik peranan penting dalam memberikan 

kepuasan terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah dan peran negara 

berperan besar dalam memberikan satisfaction atau justru frustation bagi 

kebutuhan individu atau identity group. Ketika terjadi eskalasi konflik, 

pemerintah akan mengambil peran didalamnya, antara untuk mecari solusi 

atau justru menjadi aktor yang terlibat dalam konfik tersebut. Azar 

mengisyaratkan secara empiris negara tidak ideal, konflik yang terjadi 

merupakan negasi atas realitas negara dimana otoritas politik di monopoli 
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oleh kelompok komunal tertentu yang menggunakan negara untuk memenuhi 

kepentingannya diatas kepentingan bersama. 

d) International Linkages 

Dijelaskan bahwa sejauh mana pengaruh dari hubungan internasional 

dapat mempengaruhi kebijakan internal suatu negara. Hal ini juga mengacu 

pada pemahaman bahwa negara modern, khususnya weak state rentan akan 

akan kekuatan internasional yang bergerak sebagai global community yang 

ikut serta dalam permasalahan sosial dan politik domestik. Melibatkan 

hubungan ekonomi dapat berupa ketergantungan ekonomi dalam sistem 

ekonomi internasioal dan jaringan hubungan politik-militer yang membentuk 

pola-pola regional dan global yang mempengaruhi konflik tersebut. 

Variabel kedua yaitu Process Dynamics (Dinamika Proses). Penulis 

melihat bahwa ada tiga indikator didalamnya, yakni:36 

a) Communal Actions Strategies 

Tindakan atau strategi yang mengacu pada potensi berbagai pemicu 

yang mengaktifkan konflik laten, yang kemudian meningkat menjadi konflik 

yang lebih luas dan mungkin lebih banyak kekerasan. Pada awalnya pemicu 

dapat berupa peristiwa yang kecil. Tetapi peristiwa kecil tersebut dapat 

menjadi titik balik dimana korban individu diakui secara kolektif. Pengakuan 

kolektif terhadap keluhan individidu secara alami dapat mengarah ke sebuah 

protes kolektif. Protes kolektif biasanya dipenuhi oleh beberapa tingkat 

penindasan atau kekerasan. Ketika kelompok-kelompok komunal menjadi 

                                                            
36 Ibid. 
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lebih besar, mereka merumuskan strategi dan tatik yang lebih beragam, yang 

memungkinkan melibatkan pembangkangan sipil, perang gerilya atau gerakan 

separatis. Sejauh mana eskalasi ini sebagian dipengaruhi oleh kemampuan 

kelompok-kelompok komunal untuk secara efektif mengatur dan 

mengembangkan kepemimpinan yang kuat serta kecenderungan mereka 

untuk mengumpulkan dukungan diluar batas-batas nasional yang pada 

gilirannya dapat menghasilkan konflik yang bersifat regional. 

b) States Actions and Strategies 

Tindakan dan strategi suatu negara yang mengacu pada respon negara 

terhadap keluhan yang dilakukan oleh kelompok komunal. Strategi yang 

dilakukan negara biasanya bersifat koersif yang bertujuan untuk meredakan 

keluhan kelompok komunal. 

c) Built in Mechanisms of Conflict 

Berkaitan dengan dampak konflik jangka panjang terhadap persepsi dan 

mengubah perilaku kelompok yang berkonflik. Persepsi dan motivasi dibalik 

perilaku negara maupun aktor komunal dikondisikan oleh pengalaman atau 

ketakutan sistem kepercayaan dalam setiap kelompok komunal.  

Dikarenakan ciri-ciri dari konflik Suriah ini termasuk ke dalam kategori 

konflik berkepanjangan (Protracted Conflict) sesuai dengan definisikan oleh 

Azar, maka penulis menilai bahwa konflik Suriah tersebut dapat dikatakan 

sebagai konflik berkepanjangan yaitu pihak yang berkonflik, tidak hanya 

pemerintah suatu negara, aktor non-negara pun ikut turut terlibat dalam konflik, 

dalam kasus ini konflik Suriah melibatkan penduduk Suriah yang berkonflik 



 

26 
 

dengan pemerintah Suriah. 37  Kemudian, intensitas terjadinya konflik dan 

kekerasan dari waktu ke waktu yang terus berlangsung, seperti yang telah 

disebutkan oleh penulis sebelumnya secara singkat antara kurun waktu tahun 

2011-2017.38 Konflik Suriah hingga saat ini masih menunjukkan aktivitas konflik 

antara penduduk Suriah dengan pemerintah Suriah. Selanjutnya, sebuah konflik 

yang berkepanjangan mengarah pada kondisi suatu konflik yang telah diupayakan 

suatu penyelesaian dari pihak internal maupun eksternal, namun belum ada tanda-

tanda konflik dapat berakhir,39 dalam hal ini dalam konflik Suriah misi pemantau 

dari Liga Arab untuk menghentikan kekerasan telah gagal pada tahun 2011. Selain 

itu PBB telah mengupayakan penyelesaian konflik bersenjata di Suriah pada tahun 

2014 dan 2017, upaya yang dilakukan mulai dari blokade damai, embargo, 

pengutusan agen khusus PBB Kofi Annan untuk membawa proposal perdamaian 

ke Suriah hingga dikeluarkannya Resolusi mengenai pelucutan senjata kimia dan 

resolusi bantuan kemanusiaan di Suriah namun konflik yang terjadi di negara 

Timur Tengah itu belum mencapai titik akhir perdamaian.40 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

Berdasarkan penjelasan konsep Protracted Conflict yang sudah penulis 

jelaskan diatas, penulis akan mengolahnya menjadi beberapa variabel dan 

indikator. Variabel dan indikator ini penulis turunkan dari definisi Azar. Dalam 

                                                            
37  Melissa. 2013. Protracted Social Conflict: A Reconceptualization and Case Analysis. 
https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2773&context=etd, diakses pada 26 
Maret 2018 
38 Ibid.. 
39 Ibid.. 
40 Masni Handayani. 2014. Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional. 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/4662/4190, diakses pada 26 
Maret 2018 
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hal ini penulis melihat bahwa dalam meneliti faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya konflik berkepanjangan terdapat dua variabel, yaitu Genesis (Kejadian), 

dan Process Dynamics (Dinamika Proses). 

Berikut adalah tabel operasionalisasi konsep Konflik Berkepanjangan 

(Protracted Conflict): 

Tabel 1 : Operasionalisasi Konsep 

Variabel Indikator Operasionalisasi 
Genesis 
(Kejadian) 

 Communal 
Content  

- Adanya kesenjangan yang dialami oleh 
Sunni-Syiah. Kondisi yang dianggap 
tidak adil oleh Muslim Sunni dikarekan 
mereka mendapatkan sedikit bagian 
kekuasaan dan jabatan di pemerintahan 
sementara mereka merupakan 
mayoritas penduduk di Suriah. 

 Deprivation 
of Human 
Needs 

- Hafez Al-Assad memimpin dengan 
otoriter dan tidak memberikan 
kebebasan rakyatnya untuk beraspirasi. 
Rakyat Suriah hanya boleh mematuhi 
kebijakan yang Hafez tentukan, jika 
ada yang menentang maka Hafez akan 
mengatasinya melalui jalur militer. 

- Pada masa pemerintahan Hafez al 
Assad, perekonomian Suriah berada di 
bawah negara-negara disekitarnya 
ditambah dengan permasalahan-
permasalahan seperti korupsi, 
kelebihan tenaga kerja yang tidak 
sesuai dengan lapangan kerja, 
inefisiensi atau tidak tepat guna dalam 
mengelola keuangan negara. 

 Governance 
and State’s 
Role 

- Hafez al-Assad berhasil mencapai 
kekuasaan setelah melakukan kudeta 
pada tahun 1970. Sejak awal 
kekuasaannya, ia berusaha membangun 
pondasi dalam pemerintahannya. Hafez 
berhasil mengendalikan seluruh elemen 
Suriah dengan memberikan pembagian-
pembagian. Kelompok mayoritas Sunni 
ditempatkan dalam bidang politik dan 
ekonomi. Sementara itu, kelompok 
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minoritas, terutama Alawi, ditempatkan 
di bidang militer. Semua elemen 
tersebut berada dalam satu payung 
yaitu Partai Baath. 

- Bashar tampil sebagai pemimpin yang 
modernis dan independen. Ia 
menyerukan adanya reformasi di 
berbagai bidang, sebelum reformasi 
selesai, Bashar kemudian 
menggagalkan reformasi tersebut. 
Kebebasan berbicara ditutup kembali. 
Semua forum-forum diskusi 
dibubarkan, bahkan sejumlah aktivis 
yang melakukan kritik terhadap 
pemerintah, dipenjara. 

 Internationa
l Linkages 

- Konflik Suriah yang mulai terbuka 
karena dipicu oleh gelombang Arab 
Spring yang terjadi di kawasan Timur 
Tengah pada tahun 2011. 

Process 
Dynamics 
(Dinamika 
Proses)  

 Communal 
Actions 
Strategies 

 

- Terdapat aksi demonstrasi secara damai 
oleh penduduk Suriah pada tahun 2011 
kepada pemerintah Suriah yang 
menuntut adanya revolusi 
pemerintahan lebih demokratis. 

- Terdapat juga sebuah laporan bahwa 
kelompok Sunni yang menyerang 
Alawi dan Muslim Syiah. 

 States 
Actions and 
Strategies 

 

- Adanya respon pemerintah Suriah atas 
demonstrasi yang dilakukan penduduk 
Suriah berupa tindakan kekerasan dan 
penyerangan dengan menggunakan 
senjata yang dilakukan oleh aparat 
militer Suriah. 
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 Built in 
Mechanisms 
of Conflict 

- Terdapat perubahan pola pikir dan 
perilaku kelompok jihadis yang 
merupakan kelompok yang berafiliasi 
dengan al-Qaida. Pada awalnya 
kelompok ini membantu oposisi Suriah 
dalam melakukan pemberontakan 
terhadap rezim. Assad, namun dalam 
perkembangannya mereka tidak lagi 
membantu para oposisi tetapi memiliki 
agenda tersendiri untuk membentuk 
khilafah. 

Sumber: Tabel Olahan Penulis 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Genesis (Kejadian), dengan indikator: 

- Communal Content 

-Deprivation of Human Needs 

- Governance and State’s Role 

- International Linkages 

 

Process Dynamics (Dinamika Proses), 
dengan indikator: 

-Communal Actions Strategies 

- States Actions and Strategies 

- Built in Mechanisms of 
Conflict 

Analisis Faktor Penyebab Konflik Berkepanjangan 
(Protracted Conflict) di Suriah pada Tahun 2011-2017 

Konsep Konflik 
Berkepanjangan 

(Protracted Conflict) 

Hipotesis 

Konflik berkepanjangan di Suriah periode tahun 2011-2017 terjadi 
karena dua faktor yang mempengaruhinya, yakni pertama, faktor Genesis 
(Kejadian) yang mengacu pada rangkaian kondisi awal yang menjadi 
penyebab transformasinya suatu situasi yang bersifat non-konflik berubah 
menjadi sebuah konflik. Kedua, faktor Process Dynamics (Dinamika 
Proses) yang mengacu pada sebuah dinamika proses yang menjelaskan 
dari prakondisi yang telah disebutkan sebelumnya hingga munculnya 
sebuah konflik terbuka.  
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2.5 Hipotesis 

Berdasarkan alur pemikiran yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka 

hipotesis penulis adalah konflik Suriah pada tahun 2011-2017 yang 

berkepanjangan ditandai dengan adanya reproduksi konflik secara terus-menerus 

dan belum ada kondisi yang menunjukkan konflik tersebut telah berakhir. Faktor-

faktor yang menyebabkan konflik Suriah pada tahun 2011-2017 menjadi sebuah 

konflik yang berkepanjangan (Protracted Conflict) yakni faktor Genesis 

(Kejadian) yang mengacu pada kemunculan kelompok-kelompok komunal seperti 

para pemberontak yang melawan pemerintah Suriah, adanya masalah-masalah 

internal di negara Suriah dalam hal ini kurangnya pemenuhan kebutuhan 

penduduk Suriah oleh pemerintah Suriah dan keinginan runtuhnya rezim Assad 

sebagai pemerintahan yang berkuasa saat itu akibat dari gelombang Arab Spring. 

Dan faktor Process Dynamics (Dinamika Proses) menjelaskan dari 

prakondisi yang telah disebutkan sebelumnya hingga munculnya sebuah konflik 

terbuka, dimana terdapat aksi atau tindakan yang dilakukan oleh kelompok 

komunal yang menuntut pemerintah untuk segera memenuhi keinginan mereka, 

dalam hal ini pemberontak menuntut agar Assad mundur dari kekuasaannya 

melalui aksi demonstrasi secara damai dan direspon oleh pemerintah dengan aksi 

tindakan kekerasan dan penyerangan, serta adanya perubahan perilaku dari salah 

satu kelompok komunal yakni kelompok jihadis yang pada awalnya berniat 

membantu para pemberontak melawan pemerintah, namun mereka mempunyai 

agenda sendiri untuk membentuk negara khilafah yang justru membuat konflik 

Suriah menjadi lebih kompleks dan berkepanjangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

  Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif, 

dimana penulis meneliti dan menjelaskan tentang fenomena, masalah ataupun 

perilaku dengan menghubungkan antar variabel didalamnya.41 Penelitian ini akan 

menggunakan dua variabel yaitu faktor Genesis (Kejadian) dan faktor Process 

Dynamics (Dinamika Proses) sebagai variabel independen atau unit eksplanasi 

yang dihubungkan dengan studi kasus konflik Suriah pada tahun 2011-2017 

sebagai variabel dependen atau unit analisis. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan kepada analisis konfik 

berkepanjangan di konflik Suriah pada tahun 2011-2017. Pemilihan tahun 2011 

karena pada tahun tersebut awal mula terjadinya konflik dan tahun 2017 konflik 

tersebut masih terus berlanjut hingga saat ini. 

                                                            
41  Anol Bhattacherjee. 2012. Social Science Researc: Principles, Methods and Practices. 
http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textbooks, diakses 
pada 25 Maret 2018 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelatian dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan baik berupa, buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, internet serta 

sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang 

sedang diangkat ke dalam penelitian ini.42 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis data kualitatif atau teknik analisis data yang berupa kata-

kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori atau 

struktur klasifikasi tertentu.43 

3.5 Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika penulisan dari penelitian ini: 

BAB I : Pendahuluan 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

BAB III: Metode Penelitian 

BAB IV: Gambaran Umum 

BAB V: Pembahasan 

BAB VI: Kesimpulan dan Saran  

                                                            
42 Zed, M, Metodologi Penelitian Kepustakaan Edisi II,  Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2008. 
43  Matthew B. Milles  dan A. Michael Huberman, Qualitative and Approach edisi 4, 
Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohedi. Jakarta : UI-press, h.7. 1992. Diakses dari : Dr. Uber Silalahi, 
MA. Metode Penelitian Sosial. Ed.Aep Gunawan, SH. Bandung : PT Refika Aditama. Cetakan 
ketiga Mei 2012. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KONFLIK BERKEPANJANGAN DI SURIAH 

TAHUN 2011-2017 

 

 Konflik Suriah secara terbuka atau manifes bermula pada tahun 2011 

hingga saat ini. Namun akar konflik ini juga bermula sebelum tahun 2011 dimana 

saat pemerintahan Hafez Al-Assad, karena pada masa pemerintahannya terjadi 

sebuah kesenjangan dan konflik laten antara golongan Sunni dan Syiah. 

Selanjutnya berhasil meluas akibat lanjutan  dari  gelombang  Arab  Spring  

dimana  warga  di  beberapa  negara  Afrika Utara  dan  Timur  Tengah  

memprotes  pemerintahan  mereka  dan  melakukan  aksi demonstrasi  untuk  

menggulingkan  penguasa.  Mereka  menuntut  adanya  revolusi pemerintahan  

yang  lebih  demokratis.  Gelombang  Arab  Spring  ini  dimulai  dari Tunisia,  

Mesir,  Libya  kemudian  berlanjut  ke  Suriah.  Pasukan  oposisi  di  Suriah 

memiliki  tujuan  untuk  menggulingkan  pemerintahan  Assad  dan  keluarganya  

yang telah berkuasa kurang lebih selama empat dekade. Sistem pemilihan 

presiden di Suriah sendiri masih menggunakan sistem turun-temurun hingga  saat  

ini  presiden yang sedang berkuasa adalah  Bashar  Al-Assad.44 

  

                                                            
44 Dina Y. Sulaeman. Op, Cit. Hal, 23 
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Gambar 2. Aktor yang Terlibat Konflik Suriah 2011-2017 

 

Sumber: A.Muchaddam Fahham & A.M. Kartaatmaja. Konflik Suriah: Akar Masalah Dan 
Dampaknya. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/332/266, diakses pada 26 

Maret 2018 

 Setelah Bashar menjabat menjadi presiden Suriah menggantikan Hafez Al-

Assad, kondisi Suriah semakin berkembang. Gaya pemerintahan Bashar sangat 

berbeda dari ayahnya yang otoriter. Bashar ingin menjadikan Suriah lebih 

demokratis dengan membebaskan rakyat yang dulunya tidak mendapatkan 

kebebasan berpendapat dan harus mengikuti segala keputusan pemerintah, kini 

mereka bebas untuk berpendapat. Rakyat Suriah menyambut baik kebijakan 

Bashar tersebut. Namun, beberapa bulan kemudian setelah menjabat menjadi 

Presiden Suriah, Bashar merubah sikap dan kebijakannya. Ia membatasi forum-

forum diskusi bahkan membatasi aspirasi rakyat kepada pemerintah. Gaya 

kepemimpinan Bashar tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan Hafez Al-Assad, 

sehingga Suriah kembali dipimpin oleh presiden yang diktator.45
 

                                                            
45  Anonim. 
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12117/g%29%20BAB%20III.pdf?sequen
ce=8&isAllowed=y. Diakses pada 11 Juli 2018 

Pemerintah Suriah (Bashar Al‐
Assad) dan pendukungnya

Kelompok Jihadis

Kelompok Oposisi (Free 
Syrian Army, National, 
Syrian National Council, 
Syrian National Council  
for Opposition and 

Revolutionary Forces dan 
Coordination Body for 
Democratic Change)
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Rakyat Suriah mulai gencar menyerukan demonstrasi secara masif melalui 

sosial media seperti Facebook dan Twitter untuk turun ke jalan pada Januari 2011. 

Terdapat aksi demonstrasi, namun sangat tidak signifikan dan tidak pernah 

mencapai eskalasi sebagaimana yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Para 

demonstran yang terdiri dari para aktivis kemanusiaan tersebut menuntut 

pemerintah untuk melakukan reformasi segera. Namun, upaya ini mampu 

digagalkan oleh badan keamanan Suriah dengan pemberian teror dan ancaman 

kepada para aktivis yang bersangkutan. Namun pada 15 Maret 2011 terjadi aksi 

demo kembali di Daraa, ketika 14 orang anak sekolah di kota Daraa menulis 

slogan pemberontakan, yang menjadi populer di Tunisia dan Mesir di dinding 

sekolah. Bunyi slogannya yaitu, “Orang-orang menginginkan keruntuhan 

rezim”.46 

Setelah penulisan slogan tersebut diketahui oleh militer setempat,  ke-14  

orang  anak  tersebut  ditangkap  dan  disiksa. Massa yang marah segera berdemo 

untuk memprotes gubernur Daraa. Awalnya unjuk rasa ini berjalan dengan damai, 

namun karena respon  pihak  keamanan  negara  menggunakan  cara  

penyerangan,  sehingga  unjuk rasa  ini  semakin  tidak  kondusif.  Akibat dari 

penyerangan ini menyebabkan empat orang meninggal dunia. Keesokan harinya  

kekejaman  pihak militer pemerintah  ini  pun  juga  berlanjut  ketika masyarakat  

sedang  berada  di  daerah  pemakaman  korban  kemarin. Menanggapi insiden 

tersebut, Bashar Al-Assad mengumumkan akan membebaskan anak-anak yang 

                                                            
46  Anonim. 
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11778/BAB%20II%20DINAMIKA%20K
ONFLIK%20SURIAH%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20MASYARAKAT%20
SIPIL.pdf?sequence=3&isAllowed=y. Diakses pada 7 Maret 2018 
 



 

37 
 

ditangkap tersebut dan akan melakukan reformasi politik dengan menghapuskan 

pembatasan partai politik dan undang-undang darurat Suriah. Namun hal ini 

diabaikan oleh pihak oposisi dan mereka tetap melakukan demontrasi setelah 

melaksanakan Shalat Jumat. Demontrasi kian menunjukkan intensitas yang lebih 

besar. 47 

Media massa internasional dengan segera melaporkan berita tersebut 

secara besar-besaran dengan menyebutkan bahwa aksi demo di Daraa dihadapi 

brutal oleh rezim Assad. Sejak saat itulah stigma bahwa rezim Assad bersikap 

brutal terhadap demonstrasi damai di Suriah tersebar luas ke seluruh penjuru 

dunia. Sementara dari pihak presiden Assad, ia mengungkapkan bahwa terdapat 

sesuatu yang tidak mereka ketahui, mereka pikir setiap warga sipil adalah 

demonstran dan setiap warga sipil menentang pemerintah, yang mana hal itu tidak 

benar. Padahal dari sebagian korban juga merupakan pendukung pemerintah 

Suriah.48 Hal  ini juga memicu  unjuk  rasa  besar-besaran  dari  masyarakat  

dengan  tujuan  untuk menjadikan Suriah sebagai negara demokrasi yang 

menjunjung tinggi kebebasan dan  keamanan  masyarakat,  serta  menginginkan  

pengunduruan  diri  presiden  Assad dari jabatannya. Unjuk  rasa tersebut  

kemudian  menjadi  sangat  mengerikan  karena  pemerintah  terus-menerus 

menggunakan  berbagai  senjata  dalam  merespon  unjuk  rasa  tersebut.  Dengan 

demikian, muncullah pemberontak-pemberontak yang mulai menggunakan 

senjata dalam aksinya. Awalnya tindakan ini hanya  untuk melindungi dan 

                                                            
47 Ibid. 
48 President Al-Assad ABC Interview. 2011. TRANSCRIPT: ABC's Barbara Walters' Interview 
With Syrian ‘’’ 
President Bashar Al-Assad. 
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=177:president-
al-assad-s-abc-interview&catid=103&Itemid=468. Diakses pada 7 April 2018 
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mempertahankan diri mereka. Namun  dengan  berjalannya  waktu,  tindakan  ini  

bertujuan  untuk  mengusir kekuatan keamanan dari wilayah lokal mereka.49  

Sejak  April  2011  konflik  ini  semakin  besar  dan  meluas  ke beberapa  

wilayah  seperti  Daraa,  Homs,  Hama,  Damaskus,  Aleppo,  Baniyas  dan 

Latakia. Terdapat kembali kasus penembakan oleh pasukan keamanan kepada 

demonstran. Dengan semakin berlarutnya kasus penembakan warga sipil ini, 

sehingga menimbulkan kecaman dari internasional. Mayoritas kepala negara lain 

menyerukan agar Suriah menghentikan perilaku kekerasan kepada rakyatnya 

tersebut. Bashar kemudian membentuk kabinet baru setelah membubarkan kabinet 

yang lama demi memenuhi tuntutan para demonstran. Kabinet baru tersebut juga 

memutuskan untuk menghapus undang-undang darurat yang selama ini digunakan 

dalam pemerintahan. Namun, pemerintah Suriah membuat kebijakan baru dimana 

rakyat tidak diperkenankan bebas melakukan demontsrasi. Mereka diperbolehkan 

melakukan demonstrasi dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan dari 

pemerintah terlebih dahulu. Pemerintah meningkatkan bentuk keamanan pada 

para demonstran seperti halnya terjadi penembakan terhadap rakyat Suriah yang 

tengah berkumpul setelah Shalat Jumat. Tindakan ini dilakukan pemerintah Suriah 

untuk memperkecil aksi yang dilakukan masyarakat. Bahkan pemerintah 

melakukan pemadaman listrik, alat komunikasi, telepon dan internet agar 

masyakarat tidak memiliki akses untuk merencanakan pemberontakan 

selanjutnya. 50 

                                                            
49 BBC News. 2016. Syria: The Story of Conflict. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-
26116868. Diakses pada 7 Maret 2018 
50 Dina Y. Sulaeman. Op, Cit 
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Tindakan pemerintah Suriah untuk membungkam rakyat tersebut ternyata 

tidak menyurutkan semangat rakyat Suriah untuk terus melakukan demontrasi 

demi menginginkan adanya sebuah reformasi di Suriah. Pada Mei 2011, protes-

protes rakyat Suriah terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad sudah mencapai 

Damaskus. Aksi demontrasi ini mendapat penanganan yang serius oleh pihak 

keamanan pemerintah Suriah karena berada di pusat kota. Mereka mengepung 

para demonstran agar tidak menyebar terlalu luas melebihi kota Damaskus. 

Penggunaan kekerasan oleh rezim Al-Assad kian meningkat pada Bulan Juni dan 

Agustus dan Bashar telah melakukan 78 serangan militer terhadap beberapa kota 

di Suriah yang masih aktif melakukan demonstrasi.51  

Atas tindakannya ini, Bashar Al-Assad semakin mendapat kecaman 

internasional dan dipaksa untuk mundur dari jabatannya. Bashar dianggap tidak 

layak menjabat sebagai presiden Suriah. Suriah dinilai telah hilang kedaulatannya 

karena gaya kepemimpinan Bashar yang tidak dapat menjamin kesejahteraan 

rakyatnya. Pada tahun 2011 juga, konflik Suriah akhirnya dibawa ke ranah 

internasional. Liga Arab mengirimkan tim pemantau untuk mengawasi konflik 

yang sedang berlangsung, namun ternyata tim tersebut mendapatkan ancaman 

kekerasan selama bertugas di Suriah. Melihat tindakan Suriah tersebut, Liga Arab 

segera memberikan penangguhan kepada keberlanjutan proses pemantauan. Aksi 

tembak menembak yang mengakibatkan semakin tingginya korban jiwa antara 

pasukan Bashar Al-Assad dengan pihak oposisi masih terus berlangsung. Sesekali 

aksi mereka terhenti sejenak oleh kehadiran pihak internasional seperti Liga Arab 

maupun PBB. Namun aksi damai ini hanya berlangsung beberapa hari bahkan 

                                                            
51 Ibid. 
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tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa konflik telah usai, selanjutnya konflik pun 

kembali terjadi. 52 

Serangan udara terjadi pada 1 Maret 2012. Pasukan rezim Assad berusaha 

merebut distrik Baba Amr yang berada di kota Homs setelah 27 hari dikuasai oleh 

oposisi Suriah. Perebutan distrik tersebut dilakukan dengan dukungan serangan 

udara besar-besaran. Pasukan petempur FSA melakukan serangan melawan 

pasukan loyalis Assad di Damaskus dan kemudian pasukan pemerintah dapat 

mengalahkan FSA pada 17 Juli 2012.53 Pada akhir tahun 2012, pihak oposisi telah 

menguasai wilayah utara Suriah namun mereka terkendala dengan kebutuhan 

senjata. Sementara pasukan Bashar mengalami kemunduran akibat banyak 

kehilangan tentaranya karena banyak yang berpihak kepada para oposisi. Momen 

ini yang kemudian digunakan oleh keduabelah pihak untuk mencari penyokong 

pendanaan khususnya dalam hal pasokan senjata dan tentara. Terdapat Turki, 

Arab Saudi dan Qatar sebagai negara penyokong dana senjata bagi pihak oposisi 

pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013.54 Para sekutu bergabung pada April 

2013. Kelompok Hizbullah yang didukung Iran mengatakan, pihaknya sedang 

bertempur melawan kelompok oposisi bersama pasukan militer pemerintah. Iran 

                                                            
52 Ibid. 
53 Kompas. 2017. Enam Tahun Perang Suriah, dari Aksi Damai Hingga Tembakan 60 Rudal 
AS, https://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/19251371/enam.tahun.perang.suriah.dari.ak
si.damai.hingga.tembakan.60.rudal.as. https://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/1925137
1/enam.tahun.perang.suriah.dari.aksi.damai.hingga.tembakan.60.rudal.as. Diakses pada 29 
Agustus 2018 
54  Anonim. Konflik Di Suriah Tahun 2011-2015. 
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12117/g%29%20BAB%20III.pdf?sequen
ce=8&isAllowed=y. Hal. 79. Diakses pada 30 Agustus 2018  
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pun meningkatkan dukungan militernya kepada Hizbullah, sekutu Assad 

tersebut.55 

Amerika Serikat, Inggris dan Perancis juga mengecam keras pemerintah 

Suriah dan berencana akan ikut andil dalam serangan militer konflik Suriah. Pihak 

Bashar menyambut dengan berani kecaman itu bahkan menyebutnya sebagai 

agresi militer barat. Presiden Barack Obama ketika itu mengungkapkan untuk 

bertindak jika Suriah menyeberangi "garis merah" dengan menggunakan senjata 

kimia. 56Kegagalan Obama menekan Suriah dari penggunaan senjata kimia pun 

membuat Perancis dan Arab Saudi kecewa.  Namun, ternyata aksi militer ini tidak 

nyatanya tidak terjadi. Jalur diplomasi dicoba untuk diterapkan demi menarik 

penggunaan senjata militer di Suriah pada akhir tahun 2013.57  

PBB pun sepakat menempuh resolusi damai tersebut demi menyudahi 

konflik berdarah di Suriah. Resolusi damai itu diputuskan pada Sabtu 28 

September 2013. Dalam resolusi itu berisi dua tuntutan Dewan Keamanan PBB 

kepada Pemerintah Suriah. Pertama, Presiden Bashar Al-Assad menyerahkan 

seluruh persediaan senjata kimia. Kedua, ahli badan internasional diberikan akses 

tak terbatas ke tempat penyimpanan senjata kimia. Kantor berita BBC melansir, 

tenggat waktu yang diterapkan dalam resolusi itu masih sama, yakni pertengahan 

tahun 2014 mendatang. Di dalam resolusi itu juga dicantumkan ayat 7 dari piagam 

PBB yang mengizinkan adanya serangan militer. Konsep yang semula disepakati 

                                                            
55 Kompas. 2017. Enam Tahun Perang Suriah, dari Aksi Damai Hingga Tembakan 60 Rudal AS. 
Loc, Cit. 
56  VOA Islam. Turki Mengirim 400 Ton Senjata Ke Suriah Pasca Serangan Senjata Kimia. 
Http://Www.Voa-Islam.Com/Read/World-News/2013/08/26/26478/Turki-Mengirim-400-Ton-
Senjata-Ke-Suriah-Pasca-Serangan-Kimia/#Sthash.Stl9pvxx.Dpbs. Diakses Pada 1 September 
2018 
57 Kompas. Loc, Cit.  
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oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Rusia itu juga didukung oleh 15 anggota 

DK PBB lainnya. 58 

Kelompok radikal juga mulai muncul pada tahun 2013, kaum jihadis garis 

keras, termasuk sayap Al Qaeda di Suriah yakni Front Al-Nusra,  memperluas 

area pengaruhnya di Suriah utara dengan merekrut pemberontak atau oposisi. 

Serangan udara koalisi AS Pada September 2014, Obama bertekad untuk 

membangun koalisi internasional untuk menumbangkan kekuatan ISIS. AS pun 

melakukan serangan udara pertama ke Suriah menjelang akhir bulan itu. Serangan 

itu menguntungkan kelompok Kurdi, yang pada tahun 2013 mendeklarasikan 

pemerintahan otonomi yang  luas di daerah dengan mayoriotas penduduknya 

beretnis Kurdi.59 

Sementara itu, terdapat kelompok militan dari Lebanon bernama Hizbullah 

yang membantu pasukan Bashar Al-Assad. Dengan keikutsertaan pihak-pihak 

yang tidak terlibat dalam konflik Suriah namun turut membantu memberi pasokan 

dana, senjata dan militer, maka babak baru konflik pun dimulai. Keterlibatan 

pihak-pihak asing semakin tinggi intensitasnya terjadi pada tahun 2014 dan 2015, 

bahkan tindakan militer Bashar Al-Assad semakin masif karena tidak 

memperkirakan lagi keselamatan warganya. Munculnya kelompok militan yang 

menamakan diri mereka Negara Islam atau disebut dengan ISIS (Islamic State of 

Iraq dan Syria) juga semakin memperkeruh keadaan. Pada Pertengahan 2014, 

ISIS telah melakukan pembantaian penduduk di Homs bertujuan untuk merebut 

ladang minyak. Dalam kurun waktu yang singkat, ISIS telah menguasai hampir 

                                                            
58 VIVA. Resolusi Damai PBB untuk Konflik Suriah. https://www.viva.co.id/berita/dunia/447756-
resolusi-damai-pbb-untuk-konflik-suriah. Diakses pada 2 September 2018 
59 Ibid.  
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35% wilayah Suriah. Karena keberadaan ISIS ini, kemudian Amerika Serikat ikut 

turun tangan dalam melawan pergerakan ISIS. Dan tahun 2014 menjadi tahun 

terburuk sepanjang konflk Suriah berlangsung. Semenjak kemunculan ISIS ini, 

kota-kota di Suriah semakin banyak dikuasai dan banyak korban berjatuhan 

termasuk para tentara Suriah dam warga sipil. Hingga pada tahun 2015, konflik 

Suriah sudah melibatkan banyak pihak dan menjadi konflik skala internasional.60 

Pada Januari 2015, pasukan Kurdi yang didukung oleh koalisi AS berhasil 

mendesak ISIS dari daerah konflik Kobane, dekat perbatasan dengan Turki. Rusia 

melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya demi mendukung 

Assad.  Moskwa mengatakan, mereka menarget “kelompok-kelompok teroris”. 

Rezim Suriah, yang didukung Rusia, sejak Maret 2015 mulai merebut kembali 

wilayahnya yang telah dikuasai ISIS sebelumnya. Intervensi Turki 24 Agustus 

2016. Turki melancarkan serangan lintas batas ke Suriah dengan sandi operasi 

bernama Operasi Penyelamatan Eufrat untuk memerangi baik ISIS maupun 

pasukan Kurdi yang didukung AS. 61 

Militer Suriah mengumumkan serangan besar untuk merebut kembali 

daerah yang dikuasasi oposisi di Aleppo pada 22 September 2016. Gencatan 

senjata dan perundingan dilakukan pada 29 Desember 2016. Presiden Rusia, 

Vladimir Putin, mengumumkan gencatan senjata di seluruh Suriah. Putin juga 

mengumumkan, pihak-pihak yang terlibat konflik akan bertemu dalam 

perundingan yang didukung Rusia, Turki dan Iran. Pada awal November 2016, 

aliansi Kurdi-Arab yang didukung AS menyerang Raqa, jantung kekhalifahan 

                                                            
60 Anonim. Konflik Di Suriah Tahun 2011-2015. Loc, Cit.Hal. 80 
61 Kompas. 2017. Enam Tahun Perang Suriah, dari Aksi Damai Hingga Tembakan 60 Rudal AS. 
Loc, Cit. 
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ISIS di Suriah. Ankara menentang gagasan itu, khawatir akan menguntungkan 

Kurdi di Suriah, yang bisa-bisa saja menjadi kekuatan baru untuk melawan Turki. 

62 

Jumlah korban jiwa akibat konflik terus bertambah sejak 2011 hingga 

2016, tercatat di dalam data Syrian Center for Policy Research (RCPR) per 

Februari 2016 menyebutkan bahwa sejumlah 470.000 jiwa meninggal dalam 

konflik. Data tersebut menunjukkan peningkatan angka kematian dari 4,4 per 

seribu di tahun 2010, naik menjadi 10,9 per seribu di tahun 2016. Jumlah ini terus 

bertambah mengingat konflik masih berlangsung hingga saat ini.63 

Pada Selasa, 4 April 2017, terjadi kembali serangan senjata kimia yang 

menewaskan sekitar 86 orang. AS menuduh Assad menggunakan senjata yang 

terlarang itu. Damaskus dan Moskwa menyangkal tudingan itu. Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai badan dunia pada tahun 2014 dan 2017 selalu 

gagal dalam mengupayakan penyelesaian konflik di Suriah. Hal ini karena adanya 

ketidaksepahaman di antara sesama anggota PBB. Amerika Serikat, Uni Eropa, 

Arab Saudi, Qatar dan lain-lain beranggapan bahwa mundurnya Bashar al-Assad 

adalah penyelesaian yang paling tepat. Sementara itu, Rusia, China dan Iran 

menganggap bahwa penyelesaian konflik Suriah merupakan hak prerogratif 

negara itu sendiri, sehingga dunia internasional tidak seharusnya ikut campur 

dalam konflik. Meskipun Rusia dan China tidak menginginkan intervensi asing 

dalam penyelesaian konflik Suriah, tetapi sesungguhnya mereka juga melakukan 

intervensi tersebut. Intervensi ini dilakukan untuk melancarkan kepentingan 

                                                            
62 Ibid. 
63 Endang Agus Setya Rini, Loc,Cit. 
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mereka. Suriah merupakan salah satu konsumen terbesar persenjataan Rusia. 

Selain itu, Rusia ingin melindungi kepemilikan pelabuhan di Tartus yang 

merupakan satu-satunya di Timur Tengah. Sementara itu, China telah sejak lama 

menjalin hubungan ekonomi dengan Suriah. Suriah merupakan pasar besar bagi 

produk-produk China dan sebaliknya China membutuhkan minyak dari Suriah. 

Sebaliknya, AS tidak mempunyai hubungan baik dengan Suriah. Suriah dianggap 

sebagai penghalang bagi stabilitas keamanan Israel yang merupakan sekutu AS. 

Sejak Perang Arab-Israel pada tahun 1948 hingga 1967, Suriah selalu aktif 

mengirimkan pasukan militernya untuk melawan tentara Israel. Suriah adalah 

satu-satunya yang hingga saat ini tidak bersedia menandatangani perjanjian damai 

dengan Israel. Oleh sebab itu, ketika presiden Suriah diganti dari pihak oposisi 

Suriah, maka ini akan menguntungkan bagi AS.64 

 

  

                                                            
64 Ibid. 
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Gambar 3. Timeline Konflik Suriah Tahun 2011-2017 

Sumber: Olahan Penulis 

   

2011

•Demonstrasi di kota Daraa pada Maret 2011

•Serangan dari pasukan militer Suriah

•munculnya Free Syrian Army

2012
•Situasi militer tampaknya mendekati jalan buntu.

2013
•Maret 2013: Penyerangan pertama yang  diduga menggunakan senjata kimia terjadi di utara kota Aleppo.

•Pihak pemerintahan AS  menganggap bahwa rezim al‐Assad  adalah pelaku dalam penyerangan tersebut.

2014
•Negosiasi politik disponsori PBB antara pemerintah dan delegasi oposisi pada konferensi Jenewa, namun gagal
menghasilkan resolusi konflik.

2015

•Pemerintah Suriah melakukan serangan yang difokuskan di daerah Homs. 

•Rusia melancarkan intervensi militer atas nama rezim Assad dalam membantu pemerintah merebut kembali kota Aleppo 
yang dilakukan pada bulan Desember 2016.

2016
•Kerusuhan berlanjut di Suriah dan menurut perkiraan PBB pada bulan April 2016, jumlah korban tewas di antara pasukan
Pemerintah Suriah, pasukan oposisi dan warga sipil berada di atas 400.000 orang.

2017

•Desember 2017, sekitar 13,1 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan di Suriah, dan 5,4 juta tambahan pengungsi
Suriah yang terdaftar.

•PBB pun kembali melakukan upaya perdamaian dengan melakukan Konferensi Jenewa pada 8‐20 Februari 2017. Hingga
akhir konferensi pada 3 Maret 2017, pertemuan ini tidak menghasilkan apapun. 
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BAB V 

FAKTOR PENYEBAB KONFLIK BERKEPANJANGAN (PROTRACTED 

CONFLICT) DI SURIAH TAHUN 2011-2017 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai apa saja faktor yang menyebabkan 

konflik Suriah menjadi berkepanjangan, hal ini akan dianalisis melalui konsep 

konflik berkepanjangan (protracted conflict) yang dikemukakan oleh Edward 

Azar. Konsep ini memiliki dua variabel utama yaitu kejadian atau peristiwa yang 

mengacu pada rangkaian kondisi awal yang menjadi penyebab transformasinya 

suatu situasi yang bersifat non-konflik berubah menjadi sebuah konflik dan 

sebuah dinamika proses yang menjelaskan dari prakondisi yang telah disebutkan 

sebelumnya hingga munculnya sebuah konflik terbuka. Berikut merupakan 

analisis faktor penyebab konflik berkepanjangan (Protracted Conflict) di Suriah 

tahun 2011-2017 menggunakan konsep konflik berkepanjangan oleh Edward 

Azar. 

5.1 Kejadian (Genesis) 

Berdasarkan konsep konflik berkepanjangan (Protracted Conflict) milik 

Edward Azar, variabel kejadian memiliki 4 indikator yaitu pertama adalah 

Communal Content. Deprivation of Human Needs, Government and States Role 

dan International Linkages. 
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5.1.1 Indikator Communal Content 

Konflik berkepanjangan (Protracted Conflict) di Suriah sendiri mulanya 

berawal dari munculnya aktor komunal. Aktor komunal tersebut berasal dari 

masyarakat suatu negara yang mengalami gesekan atau konflik laten. Gesekan di 

Suriah yaitu konflik antara kelompok muslim Sunni dan muslim Syiah yang 

ditandai dengan munculnya partai Ba’ath pada tahun 1963 dan terpilihnya Hafez 

Al-Assad yang berasal dari golongan Syiah. 

Suriah termasuk salah satu negara di Timur Tengah yang menjadi pusat 

perhatian karena konflik panjang tak kunjung usai. Suriah meraih 

kemerdekaannya dari Perancis pada April tahun 1946 dan kemudian membentuk 

Republik Arab Suriah yang sebelumnya berbentuk monarki. Penduduk Suriah 

terdiri dari berbagai etnis dan agama. Agama di Suriah terpecah menjadi dua 

muslim yaitu Sunni dan Syiah, dimana mayoritas penduduknya merupakan 

muslim Sunni. Sebelum 2011, sekitar 23 juta orang yang tinggal di negara ini. 

Perkiraan pada tahun 2015, Populasi di Suriah terbagi menjadi beberapa golongan 

diantaranya Sunni berjumlah sekitar 74% persen.65 dan 13% (Alawi, Asmaili dan 

Syiah), Kristen sekitar 10% (termasuk Orthodoks, Unite dan Nestorian), Druze 

3% dan Yahudi.66   

                                                            
65  Syirian Civil War Map. The Ethnic and Religious Group of Syria. 
https://syriancivilwarmap.com/ethnic-and-religious-groups-of-syria/. Diakses pada 29 Agustus 
2018 
66 Central Intelligence Agency. Loc, Cit. 
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Gambar 3. The Ethnic and Religious Distribution of Syria’s Sects 

 

Sumber: M. Zuhdi Jasser. Sectarian Conflict in Syria. 

http://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/prism/prism_4-syria/Syrias_Sectarian_Conflict.pdf. 

Diakses pada 1 September 2018 

Kalangan Arab Sunni dominan di provinsi-provinsi timur, suku Kurdi 

mendominasi di utara dan Alawi di barat, banyak minoritas agama kebanyakan 

berada di pusat Suriah, di daerah yang paling padat penduduknya di sekitar 

Aleppo di utara dan Damaskus di selatan. Meskipun terdapat gereja-gereja 

Katolik dan Protestan di negara ini, mayoritas kalangan Kristen Suriah mematuhi 

ortodoksi Timur dan Oriental. Sebagian besar kalangan Kristen di Suriah 

mengidentifikasi diri mereka dengan budaya Arab. Mayoritas hidup di dalam dan 

di sekitar Damaskus, Aleppo, Homs, Hama dan Latakia. Mayoritas orang Alawi 

tinggal di daerah pegunungan di wilayah pesisir Latakia, tetapi mereka juga 

mendiami secara signifikan di kota-kota Tartous, Latakia, Homs dan Damaskus. 
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Sebagian besar kalangan Druze mendiami wilayah Jabal al-Arab yang berbatu di 

wilayah selatan Suweida, dimana mereka merupakan sebagian besar penduduk 

lokal. Selain itu terdapat juga populasi Yezidi sekitar 80.000, terutama di timur 

laut dan Aleppo, tetapi pemerintah tidak mengakui orang-orang ini sebagai bagian 

dari agama yang berbeda dari Islam. Sementara beberapa kalangan Yahudi yang 

tersisa di Suriah (100-200) terpusatkan di Damaskus dan Aleppo.67 

Bentuk negara Suriah saat ini adalah Republik, dimana pemerintahannya 

dikepalai oleh seorang presiden. Kepala pemerintahan terdiri oleh menteri dimana 

menteri ini juga yang mengatur dewan perwakilan rakyat. Dewan perwakilan 

rakyat ini dipilih 4 tahun sekali dengan pemilihan umum.68 Melihat bentuk negara 

yang Republik, orang awam dapat beranggapan bahwa Suriah menganut sistem 

pemerintahan demokrasi. Namun pada kenyataannya, Suriah masih jauh dari 

kondisi demokrasi. Suriah merupakan negara yang mengalami berbagai 

perubahan dalam perpolitikannya, berawal dari pengalaman dikuasai oleh 

kerajaan Ottoman, berada di bawah kekuasaan Prancis, berada di bawah 

kekuasaan Sunni dan sekarang berada dibawah kekuasaan Syiah. 

Sejarah munculnya Sunni dan Syiah berkaitan dengan suksesi 

kepemimpinan yang kemudian menjadi pembeda antara Sunni dan Syiah. Suriah 

termasuk negara dengan mayoritas Sunni, sehingga keberadaan Syiah disebut 

sebagai kelompok minoritas.  

                                                            
67 Norwegian Church Aid. The Social and Historical Background to Conflict in Syria and Iraq. 
https://www.kirkensnodhjelp.no/en/about-nca/publications/publications/the-protection-needs-of-
minorities-from-syria-and-iraq/chapter-2--the-social-and-historical-background-to-conflict-in-
syria-and-iraq/. Diakses pada 2 September 2018 
68 Central Intelligence Agency. Loc, Cit. 
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Sebagian besar rakyat Suriah terbagi menjadi Muslim Sunni dan Muslim 

Syiah, dimana konflik ini berkaitan dengan sejarah panjang perpecahan antara 

Sunni dan Syiah sejak bertahun-tahun lalu. Menurut Sidiq Jatmika, Islam sebagai 

ideologi secara garis besarnya terdiri dari dua, yaitu Sunni dan Syiah. Sekitar 90% 

penduduk dunia adalah kaum Sunni dan 10% menganut aliran Syiah. Sunni adalah 

golongan mereka yang menganut agama Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist 

yang shahih dengan pemahaman para sahabat Nabi, sedangkan Syiah adalah satu 

aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya 

adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad 

SAW. Perbedaan yang paling mendasar antara Syiah dan Sunni terletak tentang 

pemahaman khalifah (imamah). Bagi Syiah imamah merupakan suatu masalah 

penting dan prinsipil, karena merupakan bagian dari akidah dan mempunyai posisi 

sentral serta perwujudan dari anugrah terhadap makhluk-Nya. Adapun hal-hal 

prinsip dalam akidah Syiah adalah: Tauhid, Nubuwah, keadilan ilahi, imamah dan 

hari kebangkitan. Sementara dalam Sunni persoalan imamah (khalifah) tidaklah 

sepenuhnya ditolak, tetapi juga bukan suatu prinsip utama dalam agama (lebih 

bernuansa politis dan sosial).69  

Perdebatan ini pada dasarnya lebih kepada siapakah yang seharusnya 

menjadi penerus kekhalifahan nabi, apakah berdasarkan kekhalifahan itu harus 

dijalankan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah dengan Nabi 

Muhammad ataukah berdasarkan kualitas dan tingkat kesholehan yang mampu 

memimpin sesuai dengan tata cara kepemimpinan Nabi Muhammad atau.  

                                                            
69  Zainal Abidin. Syiah Dan Sunni Dalam Perspektif Pemikiran Islam. 
https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/253/240/. Diakses pada 7 Mei 
2018 
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Perkembangan Sunni-Syiah di Suriah dapat diketahui ketika Suriah 

berhasil ditaklukkan oleh tentara Muslim pada tahun 636 M. Setelah ditaklukkan, 

Umar bin Khattab menunjuk Abu Ubaydah untuk menjadi pemimpin Suriah. 

Tetapi selang beberapa waktu, Abu Ubaydah wafat dikarenakan terserang oleh 

wabah penyakit, kemudian pemerintahanpun beralih ke tangan Muawiyah bin 

Abu Sofyan. Muawiyah berhasil memenangkan perang Siffin dan mengangkat 

dirinya sebagai khalifah. Sejak saat itu, kekuasaan dinasti Ummayah dimulai.  

Dinasti Ummayah berusaha memusnahkan kelompok Syiah, seperti 

memerintahkan para ulama untuk melaknat Ali bin Abi Thalib dalam khotbah 

Jumat. Perintah tersebut berlangsung hingga beralih pada kekuasaan Dinasti 

Abbasiyah. Oleh sebab itu, keberadaan Syiah di Suriah menjadi minoritas. 

Masyarakat di Timur Tengah secara mayoritas menganut Sunni diantaranya Arab 

Saudi, Oman, Qatar, namun juga ada beberapa negara yang masyarakatnya 

menganut Syiah seperti Iran, Irak, Bahrain, Lebanon dibawah pengaruh 

Hizbullah, Libya dibawah pengaruh Muammar Qhadafi, seperti Suriah dibawah 

pemerintahan rezim Al-Assad. Perpecahan antara Sunni dan Syiah ini dapat 

menjadi konflik ketika salah satu dari kelompok tersebut menjadi memiliki 

kekuasaan yang lebih dan mendiskriminasi kelompok lain seperti kasus di Suriah. 

Seperti yang dikatakan oleh Glenn E. Robinson bahwa akar isu permasalahan di 

Suriah selalu sama yaitu minoritas yang berdasarkan rezim yang menguasai 

mayoritas dalam negara yang miskin serta gagal tanpa adanya toleransi 70.  

                                                            
70  Gleen E. Robinson. 2012. Syiria's Long Civil War. Hal, 334. 
https://www.joshualandis.com/blog/wp-content/uploads/Robinson-Current-History.pdf. Diakses 
pada 7 Mei 2018 
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Perpecahan Sunni dan Syiah ini menciptakan sikap Hamid (1058-1111) 

yang dianggap sebagai Thomas Aquinas muslim (seorang ahli filsuf dan teolog) 

mengatakan bahwa Alawi yang termasuk ke dalam kelompok Syiah merupakan 

orang-orang yang ingkar terhadap agama dalam hal darah, uang, penyembelihan, 

pernikahan dan merupakan suatu kewajiban untuk membunuh mereka), selain itu 

Hamza ibn Ali juga mengatakan bahwa ada ketidakwajaran dalam beragama yang 

dianut oleh kaum Alawi dimana mereka beranggapan bahwa berzina, mencuri, 

memfitnah, berbohong dan kejahatan lainnya merupakan hal yang boleh bagi 

Alawi. Kaum Alawi juga pernah mengalami pembantaian etnis pada 1317 yang 

menewaskan 20.000 Alawi serta pada 1516 yang menewaskan 10.000 Alawi.71  

Suriah termasuk negara yang pernah berada dalam pengaruh kerajaan 

Ottoman pada 1918-1920 yang dipimpin oleh Raja Faisal yang menganut 

golongan Sunni. Setelah Ottoman hancur, Suriah kemudian berada dibawah 

pengaruh Prancis pada tahun 1920-1946. Dari dulu sampai Sekarang Suriah 

terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu Sunni dan Syiah dan kedua kubu inilah yang 

memainkan peranan politik di Suriah, sebelum tahun 1963 perpolitikan di Suriah 

dikuasai oleh Sunni yang pernah dipimpin oleh presiden yakni sebagai berikut:72 

1. Damad Ahmad Nami (April 1926-Februari 1928) 

2. Taj Addin el-Husni (Februari 1928-November 1931) 

3. Mohammad Al-Adib (Juni 1932-Desember 1936 

4. Hashim Al-Atassi (Desember 1936-Juli 1939) 
                                                            
71  Daniel Pipes. 1989. The Alawi Capture of Power in Syria. Taylor & Francis Group. Hal, 440. 
https://www.jstor.org/stable/4283331?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents. 
Diakses pada 7 Mei 2018 
72  John V. Da Graca. Heads of State and Government 
https://books.google.co.id/books/about/Heads_of_State_and_Government.html?id=jECDAAAAM
AAJ&redir_esc=y.Diakses pada 9 November 2018 
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5. Taj Addin El-Husni (September 1941-Januari 1943) 

6. Jamil Al-Ushi (Januari-Maret 1943) 

7. Ata Al-Ayoubi (Maret-Juli 1943) 

8. Shukri Al-Kuwatli (Juli 1943-Maret 1949) 

9. Husni El-Zaim (Maret 1949-Agustus 1949) 

10. Hashim Al-Atassi (Agustus 1949-Desember 1951) 

11. Adib Es-Shishakli (Desember 1951) 

12. Fawzi Silo (Desember 1951-Juli 1953) 

13. Adib Es-Shishakli (Juli 1953-Februari 1954) 

14. Hashim Al-Atassi (Februari 1954-September 1955) 

15. Shukri Al-Kuwatli (September 1955-Desember 1961) 

Kemudian tahun 1963-1970 Syiah mulai menyatukan diri untuk merebut 

kekuasaan dari Sunni hingga kemudian memimpin perpolitikan Syiah dari 1970 

hingga 2016.73 Di bawah kerajaan Ottoman, muslim Sunni menjadi komunitas 

istimewa di Suriah. Perancis melihat diri mereka sebagai pelindung minoritas 

agama Alawi, Druze dan Ismailiyah. Bahkan mempunyai gagasan untuk 

menciptakan negara terpisah untuk kelompok minoritas.74  

Pengalaman buruk yang diterima Alawi sebelumnya telah membuat 

masyarakat Alawi yang terkucilkan akhirnya memutuskan untuk mengisolasi diri 

di daerah pegunungan selama berpuluh-puluh tahun. Hidup didaerah 

pengunungan, terisolasi dan dalam kemiskinan telah memupuk rasa iri dan tidak 

suka terhadap Sunni yang sudah lama menjadi golongan penindas mereka. Hingga 

akhir 1920 kehidupan kaum Alawi mulai berubah, dimana orang-orang Alawi 

                                                            
73 Dina Y. Sulaeman. Op, Cit. Hal, 14 
74 M. Zuhdi Jasser. Loc, Cit. 
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mulai berusaha mengambil kontrol pemerintahan dari Sunni dengan membentuk 

partai Ba’ath. Karena ketika Suriah dibawah Perancis, Alawi mulai muncul dari 

dataran tinggi pedesaan dan mereka mulai dapat menikmati sejumlah otonomi. 

Bersama dengan minoritas lain, yang dianggap oleh orang Perancis “dapat 

dipercaya”, orang Alawi bergabung dengan Troupe spéciales du Levant (pasukan 

khusus Levant), membangun tradisi militer Alawi. Pada masa kemerdekaan 

Suriah pada tahun 1946, kaum Alawi ditempatkan dengan baik di dalam militer, 

sebuah lembaga yang beberapa Sunni telah bergabung.75 Kehidupan sosial Suriah 

yang dimainkan oleh Sunni dan Syiah tidak terlihat baik satu-sama lain. Bukan 

hanya dalam sejarahnya Sunni pernah memperlakukan Alawi dengan buruk, di 

sisi lain juga Alawi merupakan golongan yang tidak mengidentifikasikan diri 

mereka sebagai muslim.76 

Perpolitikan di Sunni atau Syiah selalu menjadi ajang perebutan kedua 

belah kubu karena menyangkut hal perbedaan etnis sehingga belum pernah Sunni 

dan Syiah menjalankan politik Suriah secara bersamaan, yang terjadi adalah salah 

satu yang dominan misal Sunni yang menguasai politik atau Syiah yang 

menguasai politik. Seperti tidak ada satu kepaduan antara Sunni dan Syiah di 

Suriah. 

Partai Ba’ath sendiri telah mengontrol perpolitikan Suriah sejak tahun 

1963. Partai Ba’ath merupakan partai yang dikuasai oleh kelompok Alawi yang 

merupakan penganut Syiah yang menjunjung nasionalisme Arab, sekularisme dan 

sosialisme, presiden Suriah sejak 2001- 2016 yaitu Bashar Al-Assad dimana 

                                                            
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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Bashar ini juga merupakan golongan sekte Alawi yang menganut Syiah, alawi 

merupakan minoritas yang hanya sekitar 12% dari populasi Suriah. Sejak 

dikuasainya Suriah oleh partai Ba’ath terdapat sedikit sekali kesempatan bagi 

kelompok politik lainnnya untuk memiliki pengaruh di Suriah. Hal ini menjadi 

pemicu konflik dalam perpolitikan Suriah dimana partai Ba’ath yang dikuasi oleh 

Alawi yang merupakan minoritas tidak memenuhi keinginan mayoritas terutama 

muslim Sunni.77 Ketika Partai Ba'ath memperoleh kursi parlemen lebih banyak, ia 

bersekutu dengan elemen militer yang kuat. Hal ini memungkinkan lebih banyak 

orang Alawi untuk menempati posisi politik dan militer senior sehingga pada saat 

Hafez al-Assad berkuasa, orang Alawi didirikan dengan baik di militer, keamanan 

dan aparat politik Suriah. Sejak tahun 1970, Hafez al-Assad dan putranya, Bashar 

al-Assad, yang menggantikan ayahnya pada tahun 2000, telah 

mengkonsolidasikan posisi ini sebelumnya.78 

Rezim Assad, dengan minoritas agama sebagai basis kekuatan, telah 

mampu mendominasi seluruh Suriah. Pilar utama rezim ini meliputi lingkaran 

keluarga atau keturunan terdekat, militer dan berbagai layanan keamanan dan 

intelijen yang pada akhirnya dipimpin oleh seorang anggota keluarga atau orang 

kepercayaan dari golongan yang sama. Rezim ini juga mengendalikan elit bisnis, 

yang menjadi tergantung pada hubungan baik dengan para pemimpin negara di 

dunia. Rezim Assad menerapkan kebijakan yang sama pada institusi agama. 

Penentangan terbesarnya terhadap rezim itu adalah Islamis, yang diwakili oleh 

Ikhwanul Muslimin Suriah sepanjang tahun 1970-an. Pasukan ini dibantai habis-

                                                            
77 Ibid.  Hal, 16-21 
78Ibid. 
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habisan di Hama pada tahun 1982, melemahkan aspirasi politik Islam di negara 

saat itu.79 

Pada awalnya, Sunni dan Syiah memiliki hubungan yang baik dan saling 

bekerjasama. Bahkan mayoritas Rakyat Suriah sangat antusias atas adanya sosok 

seperti Hafez Al-Assad. Saat pemilihan umum presiden, Hafez mendapatkan 

dukungan suara hampir 99% termasuk muslim Sunni yang mayoritas memberikan 

suara kepada Hafez walaupun ia berasal dari muslim Syiah. Hal ini 

memperlihatkan bahwa muslim Sunni dan muslim Syiah tidak bermasalah satu 

sama lain. Bahkan orang-orang kepercayaan Hafez di pemerintahan juga berasal 

dari muslim Sunni. Namun sayangnya Hafez memutuskan untuk mempersiapkan 

penerusnya berasal dari keluarganya sendiri, Sehingga ia akan menggunakan 

kekuasaan untuk menyingkirkan orang-orang yang berusaha merebut 

kekuasaannya. Tentu saja mayoritas yang menentang keputusan ini adalah mereka 

yang berasal dari Muslim Sunni. Hal ini melanggar konstitusi yang berlaku di 

Suriah yang menjunjung tinggi kesetaraan dan persamaan bagi semua warga 

negaranya mengatur pemerintahan secara bebas dan non diskriminasi. Namun 

konstitusi ini seakan dilupakan oleh pejabat-pejabat tertinggi demi 

mempertahankan kekuasaan mereka. Rakyat Suriah tidak dapat berbuat banyak 

karena mereka akan berhadapan dengan militer Suriah jika berusaha menentang 

keputusan pemerintah tersebut.80 

Akhirnya Hafez pun memecat muslim Sunni yang menentang 

kebijakannya termasuk orang-orang kepercayaan Hafez pada awal 

                                                            
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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pemerintahannya yang berasal dari muslim Sunni. Mereka dipecat dengan 

tuduhan telah melakukan korupsi terhadap uang negara. Semenjak pemecatan 

yang dilakukan Hafez ini, gejolak konflik antara Sunni dan Syiah semakin tinggi 

dan hubungan keduanya sebagai sesama muslim tidak lagi saling toleransi.81 

Selain itu meskipun mayoritas rakyat Suriah merupakan Muslim Sunni 

dan nilai-nilai masyarakat dipengaruhi oleh mereka, namun dalam kekuasaan di 

pemerintahan dikuasai oleh muslim Alawi Syiah. Mereka menguasai jabatan-

jabatan penting dan posisi yang strategis di pemerintahan seperti halnya keluarga 

Al-Assad. Muslim Syiah menguasai militer Suriah dari tingkatan terbawah hingga 

tingkatan teratas. Mereka menjadi komandan pasukan-pasukan militer Suriah.82  

Keadaan atau kondisi yang dianggap tidak adil oleh muslim Sunni 

disebabkan karena mereka mendapatkan sedikit bagian kekuasaan dan jabatan di 

pemerintahan sementara mereka merupakan mayoritas penduduk di Suriah. 

Kesenjangan yang terjadi ini memicu konflik di Suriah ketika muslim Sunni mulai 

meminta agar mereka mendapatkan bagian yang sama seperti halnya muslim 

Syiah di bagian pemerintahan. Karena hal inilah, Muslim Sunni lebih banyak 

mendukung pihak oposisi penentang Bashar Al-Assad ketimbang 

pemerintahannya. Mereka pada dasarnya merasa tidak adil ketika Bashar seolah-

olah dijadikan kandidat tunggal dengan pemilihan umum yang diatur dan 

dipaksakan agar Bashar menang dan berhasil menduduki kursi presiden.83 

                                                            
81 Ibid. 
82 Anonim. Konflik Di Suriah Tahun 2011-2015. Loc, Cit.Hal. 62-65. 
83 Ibid. 
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5.1.2 Indikator Deprivation of Human Needs 

Indikator penyebab konflik berkepanjangan yang kedua menurut Azar 

ialah konflik timbul dari keluhan komunal dengan kenyataan dimana pemerintah 

telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan. Hal ini digambarkan 

oleh Azar yang berpendapat adanya kebutuhan dalam bidang sekuriti, 

perkembangan, akses politik dan identitas di dalam segi kultur dan agama. 

Hafez Al-Assad merupakan pemimpin yang otoriter karena ia tidak 

memberikan kebebasan rakyatnya untuk beraspirasi. Rakyat Suriah hanya boleh 

mematuhi kebijakan yang Hafez tentukan, jika ada yang menentang maka Hafez 

akan mengatasinya melalui jalur militer. Akibat kediktatoran Hafez tersebut, 

rakyat Suriah harus menerima apapun kebijakan yang Hafez putuskan walaupun 

mereka merasa kebijakan tersebut tidak adil. Suriah hanya memilik satu partai 

berkuasa yakni partai Ba’ath. Partai ini menguasai pemerintahan dan mengontrol 

ketat sistem pemerintahan, sosial maupun ekonomi di Suriah karena 

menggunakan militer sebagai ancaman. Meskipun bukan partai satu-satunya yang 

ada dalam pemerintahan, namun setiap pemilu berlangsung partai Ba’ath akan 

memenangkan suara dan tetap menjadi pengendali utama pemerintahan.84 

Hal tersebut dikarenakan di dalam partai Ba’ath banyak diisi oleh orang-

orang bawahan Hafez Al-Assad serta para kerabatnya. Namun, orang-orang 

terdekat Hafez tersebutlah yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan bagi 

negara karena melakukan kegiatan memperkaya diri dengan memanfaatkan 

jabatannya. Korupsi merajalela dimana-mana namun respon Hafez hanya diam 

saja seolah tidak mengetahuinya. Dengan sikap Hafez yang seolah tutup mata ini, 

                                                            
84 Anonim. Konflik Di Suriah Tahun 2011-2015. Loc, Cit. Hal. 59. 
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menimbulkan kecaman dan protes dari berbagai kalangan rakyat Suriah. Namun 

mereka tidak bisa berbuat banyak karena dibatasi oleh kebijakan Hafez yang 

otoriter. Hafez juga membuat sekolah-sekolah di Suriah menjadi sarana 

indoktrinasi siswa ke dalam ideologi Baathis. Sistem ini dirancang untuk 

menanamkan ketaatan kepada otoritas dan pengabdian pada prinsip-prinsip partai 

tersebut. Selain itu, Hafez melakukan pengekangan terhadap kebebasan berbicara 

maupun pers. Pemerintah menghalangi berdirinya media cetak dan televisi 

pribadi. Jika terdapat media yang berhasil memproduksi atau menyiarkan 

informasi, hal tersebut akan disensor terlebih dahulu melalui badan pemerintah.85 

Sebelum 2011, sikap keduanya Hafez dan Bashar al-Assad terhadap 

minoritas agama terkecil di negara itu kelompok termasuk golongan Kristen, 

bahwa mereka diizinkan untuk beribadah dengan bebas selama mereka tidak 

melakukan tindakan apapun yang menentang rezim. Namun Assad membatasi 

agama Sunni kebebasan dalam berbagai cara, termasuk dengan cara 

mengendalikan pemilihan imam. Selain itu keduanya Hafez dan Bashar Al-Assad 

juga membatasi partisipasi Sunni dalam pemerintahan dan kewenangan untuk 

mengatur partai politik.86 

 

  

  

                                                            
85 Ibid.  
86 M. Zuhdi Jasser. Loc, Cit. 
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Gambar 5. GDP Suriah 1960-2012 

 

Sumber: World Bank. https://data.worldbank.org/country/syrian-arab-

republic?view=chart. Diakses pada 9 November 2018 

Pada masa pemerintahan Hafez Al-Assad, perekonomian Suriah terbilang 

rendah karena berada di bawah negara-negara disekitarnya ditambah dengan 

permasalahan-permasalahan dalam negeri seperti korupsi, kelebihan tenaga kerja 

yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, serta tidak dapat dalam 

mengelola keuangan negara dengan baik. GDP Suriah dari tahun 1960-2012 rata-

rata sebesar 15.32 Milyar US Dollar, fase terendah pada tahun 1960 yakni 0.86 

Milyar US Dollar dan tertinggi sebesar 73.67 Milyar US Dollar. Pengangguran 

diperkirakan berjumlah sekitar 22% dan belanja negara pun melebihi 7% dari 

PNB dan hampir 50% dari anggaran negara hanya untuk pembiayaan militer 87dan 

pasukan keamanan, terbukti diketahui bahwa tentara keamanan Suriah yang 

                                                            
87 Mahadhir Muhammad. 2016. Kebijakan Politik Pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah.. 
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/download/1443/1249. Vol. 6, No. 1. Diakses 
pada 1 September 2018 
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ditempatkan di luar wilayah Suriah dan pasukan keamanan untuk memata-matai 

segala aktivitas rakyat dibayar 40 dollar per hari sehingga pemerintah cenderung 

lebih fokus pada bidang militer daripada kesejahteraan rakyatnya.88 Hal tersebut 

diperparah dengan terbatasnya sumber daya alam, berkurangnya bantuan luar 

negeri, jumlah militer yang terlalu besar, korupsi yang bertambah, serta 

pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi yaitu sekitar 3,15%.89  

Gambar 6: HDI Suriah 

 

Sumber: UNDP. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SYR. Diakses pada 9 

November 2018 

Terlihat dari gambar diatas bahwa indeks pembangunan manusia di Suriah 

semakin menurun sejak tahun 2012 yakni pada masa pemerintahan Bashar Al-

Assad. 

                                                            
88  Raisa Rachmania. Konflik Suriah pada saat  Arab Spring 2010. 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27735/1/RAISA%20RACHMANIA-
FISIP.pdf. Diakses pada 25 Oktober 2018 
89 Mahadhir Muhammad. Loc, Cit. 
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Pada 16 Juni 2000, Jean Shaoul dan Chris Marsden menyebutkan bahwa 

perekonomian Suriah mengalami masa-masa kesulitan diantaranya, produksi 

minyak turun menjadi 400,000 barel per hari, angka kelahiran tinggi, Suriah 

kesulitan menjalankan pelayanan publik akibat krisis dan pendapatan perkapita 

menurun. Diperparah dengan utang luar negeri yang semakin membengkak. 

Produksi minyak per hari pada tahun 2010 turun menjadi 385.000 barrel jauh 

dibawah tahun 1996 yaitu 538.000 barrrel, padahal hasil ekspor minyak sendiri 

memberikan sumbangan sekitar seperempat dari pendapatan negara. Perubahan 

iklim yang ekstrim selama sepuluh tahun belakangan juga mengakibatkan Suriah 

dan negara Timur Tengah semakin kering. Hal tersebut tentu berpengaruh 

terhadap sektor pertanian yang menghasilkan 20% GDP Suriah.  Kondisi tersebut 

membuat perekonomian Suriah menjadi tidak stabil, sehingga muncullah 

ketidakpuasan terhadap hasil kerja pemerintah.90 

Selanjutnya sistem ekonomi Suriah juga didominiasi oleh tiga golongan 

yaitu, pengusaha, pemimpin sektor publik dan kalangan elit keamanan dan militer. 

Untuk golongan-golongan ini diberi hak istimewa khusus yaitu terbebas dari 

hukum karena berisi orang-orang bawahan Hafez Al-Assad. Sehingga tidak 

sedikit dari mereka yang melakukan korupsi dan penyelewengan dana serta 

penyalahgunaan senjata militer yang menewaskan warga sipil. Selanjutnya pada 

era Bashar, ia berusaha menentang keras mengenai korupsi dan tidak akan 

memberikan toleransi jika ada petinggi negara yang tersangkut kasus tersebut di 

                                                            
90 Sulistio Hermawan. Konflik Di Suriah Pada Masa Bashar Al-Assad Tahun 2011-2015  
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/download/4194/3844. Diakses pada 21 
Juli 2018 
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dalamnya. Setelah Bashar naik dan menjabat menjadi presiden Suriah 

menggantikan Hafez Al-Assad, kondisi Suriah semakin berkembang. 91 

Gaya pemerintahan Bashar sangat berbeda dari ayahnya yang otoriter. 

Bashar ingin menjadikan Suriah lebih demokratis dengan membebaskan rakyat 

yang dulunya hanya boleh tunduk dan patuh terhadap semua keputusan 

pemerintah, kini mereka bebas untuk berpendapat. Rakyat Suriah menyambut 

baik kebijakan Bashar tersebut dan memanfaatkan baik peluang yang diberikan 

dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat. Bashar menjadi harapan 

baru bagi rakyat Suriah menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Masyarakat 

akhirnya berani untuk beraspirasi kepada pemerintah. Banyak dari kelompok 

masyarakat seperti Ikhwanul Muslimin, Friends of Civil Society dan para 

akademisi Suriah lainnya yang melayangkan sejumlah petisi-petisi kepada 

pemerintahan Bashar Al-Assad. Diantaranya ialah Petisi Manifesto 1000 yang 

mewakili suara rakyat untuk lebih bebas berekspresi, pembebasan tahanan politik, 

adanya kebebasan dalam keberagaman politik dan memulangkan rakyat Suriah 

yang diasingkan. Bashar Al-Assad mewujudkan petisi-petisi rakyat Suriah dengan 

membebaskan tahanan politik bahkan mendirikan kantor surat kabar resmi rakyat 

Suriah.92 

Perubahan yang dilakukan Bashar Al-Assad inilah yang disebut sebagai 

Damascus Spring. Namun tidak lama yakni beberapa bulan setelah menjabat 

sebagai Presiden Suriah, Bashar Al-Assad mulai terlihat merubah sikapnya. 

Bashar yang awalnya yang menjunjung demokrasi berubah menjadi sosok 

                                                            
91 Ibid. 
92 Anonim. Konflik Di Suriah Tahun 2011-2015. Loc, Cit.. hal. 55-57 
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Ayahnya, Hafez Al-Assad yang otoriter. Bashar mulai membatasi diskusi-diskusi 

umum dengan cara diskusi tersebut tidak boleh bebas dilakukan jika tidak 

mendapatkan izin dari pemerintah dan membuat peraturan bahwa dalam 

melakukan diskusi harus dilibatkan pula petinggi negara. Rakyat yang ingin 

membuat forum diskusi harus mendaftarkan diri beberapa waktu sebelum forum 

dilaksanakan dengan dilengkapi topik diskusi, siapa yang hadir, siapa 

pembicaranya dan materi apa yang akan diucapkan oleh pembicara dalam forum 

tersebut. Seteleh mendapatkan izin, maka dalam forum juga harus mengundang 

minimal satu petinggi negara untuk mengikuti dan mengawasi jalannya forum 

tersebut. Sikap tersebut dilakukan Bashar karena melihat sudah terlalu banyak 

kritikan-kritikan tajam terhadap pemerintah yang dianggap sudah melewati batas 

wajar dan apabila dibiarkan terus menerus ditakutkan akan mengakibatkan 

tuntutan-tuntutan maupun protes lebih besar dari rakyat dan para akademis untuk 

reformasi yang lebih besar lagi.93 

Setelah proses pencabutan kebijakan bebas berekspresi dan penolakan 

petisi-petisi beberapa kelompok masyakarat Suriah oleh Bashar Al-Assad, Suriah 

kembali dalam keadaan yang tidak stabil. Bashar yang awalnya sangat dijunjung 

karena menjadi harapan baru rakyat Suriah, ternyata tidak jauh berbeda dari 

ayahnya, Hafez Al-Assad. Rakyat Suriah kembali dipaksa untuk patuh terhadap 

keputusan pemerintah dan dibatasi hak untuk berbicara. Hal ini yang 

menimbulkan kecaman dari masyarakat Suriah sehingga mereka ramai-ramai 

membentuk kelompok-kelompok pemberontakan yang melawan pemerintah.94 

                                                            
93 Ibid. 
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Bashar juga pada awalnya telah mengubah sistem pasar Suriah menjadi 

sistem pasar terbuka serta melakukan pengembangan pada bidang keuangan, 

perbankan, serta investasi. Setelah kebijakan ini diberlakukan, banyak investor 

datang ke Suriah untuk menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan yang 

ada di Suriah. Namun pada tahun 2004, Suriah mendapatkan embargo ekonomi 

dari Amerika Serikat atas kebijakannya yang melarang perusahaan Amerika 

Serikat untuk melakukan kegiatan ekonomi di Suriah. Kegiatan ekspor dan impor 

Suriah pun terbatas sehingga perekonomian Suriah turun kembali. Sanksi tersebut 

diberikan karena kebijakan Suriah yang melarang perusahaan milik Amerika 

Serikat melakukan kegiatan perekonomian di Suriah. Keadaan ekonomi Suriah 

memburuk setelah munculnya banyak pengangguran akibat perombakan tenaga 

kerja. Bashar menempatkan orang-orangnya di berbagai sektor dan memecat 

tenaga kerja sebelumnya. Mayoritas yang dipecat adalah para pemuda sehingga 

sulit untuk mereka mendapatkan pekerjaan pengganti dengan cepat. Produksi 

minyak pun kembali berkurang drastis. 95 

Krisis semakin menajdi karena ditambah pula dengan adanya ledakan 

penduduk akibat kebijakan Hafez sebelumnya yang tidak memberlakukan 

program keluarga berencana. Jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak 

diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai mengakibatkan semakin 

krisis kondisi Suriah saat itu. Akibat dari krisis ini, muncul banyak ketidakpuasan 

rakyat Suriah terhadap pemerintah yang dianggap tidak bisa menyejahterakan 

rakyatnya. Para pejabat negara berada dalam kondisi yang masih nyaman namun 

rakyat harus hidup dalam kondisi kelaparan dan kemiskinan. Dengan situasi 

                                                            
95 Ibid. 



 

67 
 

Suriah yang buruk ini, masyarakat mulai mengajukan protes serta menginginkan 

reformasi terhadap rezim yang berkuasa karena dinilai gagal menyejahterakan 

rakyat Suriah.96  

Kondisi sosial juga diperburuk dengan dominasi Syiah terhadap Sunni, 

masyarakat semakin terpecah serta mempersulit pergerakan ekonomi dan politik. 

Suriah yang sekarang ini dikuasai oleh Alawi Syiah memicu konflik di 

masyarakat dimana mayoritas Sunni merasa bahwa aspirasi politik mereka tidak 

tersalurkan dengan baik sehingga banyak memicu demonstrasi besar-besaran oleh 

rakyat agar pemerintah lebih bersifat terbuka dan melibatkan rakyat dalam 

berpolitik serta melakukan perbaikan ekonomi guna meningkatkan taraf 

kehidupan rakyat. Robinson menambahkan bahwa Suriah merupakan negara yang 

bersifat anachronism (bertentangan dengan zaman) ditunjukkan dengan adanya 

dominasi minoritas dalam negara yang otoriter pada zaman yang menuntut 

demokrasi.97 

5.1.3 Indikator Governance and State’s Role 

Indikator penyebab konflik berkepanjangan di suriah yang ketiga ialah 

dijelaskan bahwa pemerintah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur 

negara dengan berbagai cara demi tercapainya stabilitas dan keamanan negara. 

Pemerintah memilik peranan penting dalam memberikan kepuasan terhadap 

kebutuhan rakyatnya. Pemerintah dan peran negara berperan besar dalam 

memberikan satisfaction atau justru frustation bagi kebutuhan individu atau 

identity group. Ketika terjadi eskalasi konflik, pemerintah akan mengambil peran 

                                                            
96 Ibid. 
97 Gleen E. Robinson. Loc, Cit. 
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didalamnya, antara untuk mecari solusi atau justru menjadi aktor yang terlibat 

dalam konfik tersebut.  

Sejak tahun 1946-1963 kelompok nasionalis yang sebagian besar 

anggotanya berasal dari elit Sunni menjadi pewaris pemerintahan. Para elit ini 

menguasai militer yang kemudian banyak digunakan untuk melakukan kudeta. 

Kemudian berubah pada tahun 1963, kekuasaan Suriah beralih ke tangan Alawi 

Syiah bersama Partai Ba’ath. Partai ini dibentuk oleh Michel Aflaq dan Salah al-

Din Bitar pada tahun 1940 di Suriah. Ide dan gagasan Aflaq dan Bitar melahirkan 

Partai Ba’ath yang mempunyai tiga prinsip, yaitu kebebasan, kesatuan dan 

sosialisme.98  

Selama persatuan Suriah-Mesir tahun 1958-1961, semua partai politik 

termasuk Ba’ath, dibubarkan. Namun ternyata, para perwira yang pro-Ba’ath tetap 

beroperasi secara diam-diam. Diantaranya meliputi Salah Jadid, Hafez al-Assad, 

dan Muhammad Umaran dari Alawi, serta Hamad Ubayd dari Druze. Tujuannya 

adalah untuk mengembalikan tentara Suriah ke kontrol Suriah. Setelah persatuan 

Suriah-Mesir bubar, partai Baath kembali dijalankan. partai yang didominasi oleh 

faksi militer ini kemudian melakukan sebuah kudeta pada tanggal 8 Maret 1963. 

Setelah kudeta, kesenjangan dalam tentara yang akibat dari pembersihan lawan 

politik diisi oleh orang Alawi, bahkan kader Sunni yang telah lulus ditolak, 

sedangkan kader Alawi yang baru mencapai 90 persen. Meskipun begitu, dalam 

faksi militer tetap terdapat orang Sunni yang menempati posisi penting, mereka 

                                                            
98 Endang Agus Setya Rini. Keterkaitan Konflik Sunni-Syiah Dalam Konflik Suriah Pada Masa 
Bashar Al-Assad (2011-2016). 
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/view/9994. Diakses pada 21 Juni 2018 
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dipertahankan bukan atas dasar kelompok, melainkan sebagai individu yang 

profesional.99 

 Hafez al-Assad berhasil menduduki kekuasaan setelah melakukan 

kudeta pada tahun 1970. Sejak awal kekuasaannya, Hafez berusaha membangun 

tatanan pondasi dalam pemerintahannya. Ia pernah berusaha mengubah konstitusi 

Suriah mengenai ketentuan presiden yang harus dijabat oleh seorang muslim, 

sementara Hafez merupakan seorang Alawi yang dianggap sebagai aliran sesat. 

Tindakan itu ternyata gagal, tetapi kemudian Hafez memerintahkan seorang ulama 

Syiah terkemuka untuk mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa orang 

Alawi juga termasuk golongan muslim. Selain itu, Hafez berhasil mengendalikan 

semua elemen Suriah dengan memberikan pembagian-pembagian. Kelompok 

mayoritas Sunni ditempatkan pada bidang politik dan ekonomi. Sementara itu, 

kelompok minoritas, terutama Alawi, ditempatkan pada bidang militer. Semua 

elemen tersebut berada dalam satu payung yaitu Partai Ba’ath.100  

 Menurut salah satu ulama yang berkewarganegaraan Saudi, Syaikh 

Ghayyats, pada 1975 Hafez Al-Assad melakukan tindakan yang buruk dengan 

merusak masjid-masjid di Damaskus dan Hama, menutup sekolah-sekolah Islam 

serta pesantren-pesantren di Suriah. Dan pada tahun 1980, Hafez melakukan 

kejahatan besar dengan menangkap banyak kalangan dari para ulama besar, 

wartawan, dokter, jurnalistik, arsitek, orang-orang universitas dan pejabat. Ia juga 

mengirim pasukan berupa polisi khusus dibawah pimpinan saudaranya Rif’at 

Assad yang ditugasi untuk membunuh para tahanan. Dalam sehari terdapat sekitar 

1200 orang tahanan yang meninggal. Pada tahun 1982, tentara Suriah yang 

                                                            
99 Ibid. 
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dipimpin oleh si Rif’at Assad dibawah pengawasan langsung Hafez Al-Assad 

untuk menyerang kota Hama. Kota Hama di Suriah adalah kota para ulama, kota 

ilmu syar’i dan juga  didalamnya terdapat ribuan masjid, ratusan sekolah-sekolah. 

Hafez menginginkan kota ini agar rusak. Dalam dua minggu kota ini diserang 

dengan rudal, meriam, tank dan pesawat tempur. Akibatnya kejahatan ini telah 

menjatuhkkan korban 50.000 dari penduduk Hama yang Ahlul Sunnah.101 

Bashar Al-Assad dilantik menjadi presiden pada tanggal 17 Juli 2000. 

Bashar adalah anak kedua mantan presiden, Hafez Al-Assad dan istrinya, Aniseh 

Makhlouf, yang lahir pada 11 September 1965 di Damaskus. Sebelumnya, Basil 

Al-Assad, anak pertama Hafez al-Assad merupakan calon presiden sesungguhnya, 

tetapi setelah Basil meninggal karena kecelakaan pada tahun 1994, Bashar 

kemudian yang menggantikannya. Setelah kematian Basil, Bashar baru 

diperkenalkan dalam dunia politik. Oleh sebab itu, pengalaman politik Bashar 

dapat dikatakan sangatlah kurang. Bashar dimasukkan ke sebuah akademi militer 

dan kemudian memperoleh pangkat kolonel di Garda Partai Elit pada tahun 1999. 

Kemudian, Hafez juga menempatkannya sebagai kepala biro untuk menerima 

keluhan warga dan melakukan kampanye anti-korupsi. Selanjutya Hafez 

menempatkan Bashar menjadi penasehat politik presiden.102 

Pada masa awal kepemimpinannya, Bashar tampil sebagai pemimpin yang 

modernis dan independen. Ia menyerukan adanya reformasi di berbagai bidang, 

diantaranya Bashar membebaskan sejumlah tahanan politik, seperti para 

pemimpin Ikhwanul Muslimin yang pernah melakukan pemberontakan pada tahun 

                                                            
101  VOA Islam. Kekejaman Rezim Syiah Suriah. http://www.voa-islam.com/read/world-
world/2012/02/26/17917/kekejaman-rezim-Syiah-suriah-wanita-Sunni-diperkosa-
ditelanjangi/;#sthash.417QpTxL.dpbs. Diakses pada 28 Juni 2018 
102Endang Agus Setya Rini. Loc, Cit.  
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1982 dan juga mulai membuka kebebasan berbicara. Akan tetapi, sebelum 

reformasi selesai, ia kemudian menggagalkan reformasi tersebut. Kebebasan 

berbicara ditutup kembali. Semua forum-forum dibubarkan, bahkan sejumlah 

aktivis yang melakukan kritik terhadap pemerintah, ditangkap. Kemudian, pada 

tahun 2007, sebuah undang-undang dikeluarkan yang mewajibkan warung 

internet untuk merekam semua komentar yang diposkan pengguna pada forum 

obrolan. Bahkan beberapa situs internet, seperti Wikipedia Arab, Youtube, dan 

Facebook diblokir sejak 2008 hingga Februari 2011. 103  Dilihat dari gaya 

kepempinan Hafez dan Bashar, dimana mereka kurang dapat mengayomi warga 

dan memenuhi tuntutan seperti kebebasan berpendapat maupun beribadah, hal 

tersebut memicu konflik semakin menuju tahap eskalasi, yakni pada tahun 2011. 

5.1.4 Indikator International Linkages 

Indikator yang keempat terdapat pola global yang memicu dan 

mempengaruhi berlangsungnya konflik Suriah tahun 2011-2017, yaitu konflik 

Suriah sendiri yang mulai terbuka karena dipicu oleh gelombang Arab Spring 

yang terjadi di kawasan Timur Tengah pada tahun 2011. 

Arab Spring merupakan gelombang demokratisasi yang melanda kawasan 

Timur Tengah di musim semi 2011 dimana penyebabnya yaitu ketidakpuasan 

secara massif rakyat kepada gaya kepemimpinan rezim penguasa di negara-negara 

Arab. Dengan kata laian, usaha dari rakyat suatu negara untuk mendemokratiskan 

kehidupan politik mereka tanpa harus menunggu institusi formal (negara). 

Fenomena gerakan massa tersebut juga menginginkan diakuinya eksistensi pihak 

di luar negara untuk hidup lebih bebas dan mendapatkan apa yang menjadi 
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haknya. Arab Spring bermula di Tunisia ketika seorang pedagang kaki lima yang 

bernama Mohammed Bouazizi membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes 

ketidakadilan rezim Ben Ali dan berujung pada demonstrasi yang menginginkan 

Presiden Ben Ali turun dari kekuasaannya. Penyebaran informasi secara masif 

melalui media massa dan media sosial mendorong tuntutan perubahan rezim 

menjalar ke negara-negara Arab lainnya. 104 

Selanjutnya, Presiden Libya Moammar Khadlafi jatuh dan terbunuh 

setelah terjadi perang saudara di negara ini. Di Maroko merespon tuntutan publik 

dengan melakukan pemilu multi partai yang diadakan pada 27 November 2011. 

Hal yang sama dilakukan Yordania dan Aljazair. Sementara itu, negara-negara 

kaya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman dengan pendekatan 

kesejahteraan (welfare state) berusaha bertahan dari tuntutan perubahan politik. 

Situasi politik tidak menentu juga terjadi di Mesir, Yaman dan Suriah. Presiden 

Husni Mubarak di Mesir terpaksa meninggalkan istananya setelah demonstrasi 

meluas selama berhari-hari di bulan Januari dan Februari 2011. Pemilihan umum 

yang dilaksanakan di negara tersebut menempatkan Ikhwanul Muslimin sebagai 

peraih suara terbanyak di parlemen dan bahkan memenangkan pemilihan presiden 

dengan menempatkan Muhammad Morsi sebagai pengganti Mubarak. Namun, 

Morsi hanya bertahan setahun dan digulingkan militer dibawah Jenderal As-Sisi. 

Kemudian, rakyat Yaman menuntut Presiden Abdullah Shaleh mundur dari 

jabatannya. Situasi politik yang tidak stabil terjadi di negeri ini ketika kelompok 

Houti yang beraliran Syiah beraliansi dengan Abdullah Shaleh yang sudah tidak 

                                                            
104  M. Muttaqien. Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional dan Global. https://e-
journal.unair.ac.id/JGS/article/view/6912/4127. Diakses pada 25 Oktober 2018 
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lagi menjabat presiden berusaha merebut kekuasaan dari Presiden Hadi yang 

mendapat dukungan Arab Saudi.105 

Sementara di Suriah dapat juga dianggap sebagai imbas dari Arab Spring. 

Gelombang Arab Spring tersebut juga memicu terbukanya perseteruan antara 

golongan Sunni dan Syiah yang sebelumnya sudah saling mengalami 

kesenjangan. Konflik Suriah sendiri merupakan luapan kekesalan terhadap rezim 

Al-Assad yang memimpin Suriah tiga dekade namun secara repressive untuk 

mendapatkan kedaulatannya. Konflik masih terus meningkat dan menewaskan 

lebih dari 200.000 jiwa ketika kelompok-kelompok oposisi menuntut Presiden 

Bashar Al-Assad turun dari jabatannya. Minoritas Alawi (11%) yang memerintah 

Suriah dibawah Assad dengan kekuatan militer yang dimiliki berhadapan dengan 

kelompok-kelompok oposisi yang didominasi kalangan Sunni (70%).106 

5.2 Dinamika Proses (Process Dynamic) 

 Faktor penyebab konflik berkepanjangan di Suriah juga dapat dilihat 

dari variabel kedua yakni dinamika proses, terdiri dari tiga indikator yaitu 

Communal Actions Strategies, States Actions and Strategies dan Built in 

Mechanisms of Conflict. 

5.2.1 Indikator Communal Actions Strategies 

Yang pertama dimana terdapat tindakan atau strategi yang mengacu pada 

potensi berbagai pemicu yang mengaktifkan konflik laten, yang kemudian 

meningkat menjadi konflik yang lebih luas dan mungkin lebih banyak kekerasan. 
                                                            
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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Dalam kasus ini, terdapat aksi demo oleh masyarakat yang mengingkan 

pengunduruan diri Bashar Al-Assad pada Maret 2011. Terdapat juga sebuah 

laporan bahwa kelompok Sunni yang menyerang muslim Alawi Syiah. Desember 

2012 video yang dirilis oleh Takfiri yang disponsori Saudi Wahhabi, yang 

merupakan kelompok oposisi Sunni, menunjukkan masjid Syiah yang dibakar. 

Pada bulan yang sama, seorang pembom bunuh diri meledakkan bom di pinggiran 

Damaskus, melukai 14 orang dan merusak salah satunya Kuil-kuil suci Syiah, 

sebuah makam cucu Nabi Muhammad.107 

Pihak oposisi Sunni juga telah menargetkan agama minoritas, termasuk 

Alawi dan Kristen warga sipil. Tidak jelas siapa yang menculik dua orang Para 

Uskup Ortodoks, Yohanna Ibrahim dan Boulos Yaziji, atau mengapa. Penculikan 

ini dilaporkan terjadi pada April 2013 dekat kota Kafr Dael, dekat dengan Aleppo 

di Suriah Utara. Sebagian besar individu menuduh bahwa para penculik adalah 

pejuang oposisi, sementara beberapa oposisi kelompok mengklaim afiliasi rezim 

diculik para uskup untuk lebih mengobarkan ketakutan sektarian.108  

Kemunculan kelompok oposisi sejak tahun 2011 dengan perilaku yang 

brutal juga menjadi pemicu konflik Suriah semakin tinggi intensitasnya yakni 

kelompok oposisi yang membentuk Al Jays Al Hur (Free Syrian Army/FSA) 

adalah kelompok oposisi yang terdiri dari anggota eks-militer Assad dan sebagian 

dari sukarelawan warga Sipil. FSA didukung oleh negara-negara Timur Tengah 

lainnya yang mendapat bantuan senjata dan dana melalui Syirian Support Group 

dari AS. Keberadaaan FSA semakin memperparah konflik antara kubu rezim 
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Assad dengan kelompok oposisi. Selain itu terdapat juga Syrian National Council 

(SNC) dan Syrian National Council for Opposition and Revolutionary Forces 

(SNCORF) yang dibentuk atas inisitif Amerika di Doha, Qatar koalisi ini terdiri 

dari 60 anggota yang berasal dari 22 mantan anggota SNC, perwakilan dari 

masing-masing kota besar Suriah, dan sejumlah tokoh pemberontak Suriah yang 

berada di luar negeri. Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya telah 

mengakui koalisi tersebut sebagai wakil masyarakat Suriah. (Kanada belum 

memberikan keputusan). Presiden SNCORF terpilih adalah Moaz alKhatib dari 

kalangan Ikhwanul Muslimin, sementara Perdana Menterinya Ghassan Hitto 

pengusaha asal Suriah keturunan Kurdi, yang telah selama 30 tahun terakhir 

menjadi AS. Namun SNCORF kemudian pecah dan al-Khatib dan beberapa 

anggota SNCORF mengundurkan diri. Pada Juli 2013, pemberontak veteran 

Ahmad Jarba dinobatkan sebagai presiden Koalisi pada Juli 2013. Jarba 

merupakan anggota etnis mayoritas yang berasal dari Suriah bagian Timur. Jarba 

diyakini memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi.109 

Sementara itu, Syria National Council (SNC) dibentuk oleh kelompok 

oposisi sebagai upaya diplomatik internasional untuk melawan rezim Assad di 

pengasingan di bawah pimpinan Abdul Basith Saida. SNC menyatakan akan 

memperluas jaringan politik kelompok oposisi di tingkat internasional, 

mendukung rencana penggulingan rezim Assad melalui intervensi internasional 

serta perlindungan warga sipil. Dalam perkembangannya SNC kemudian 

bergabung dengan kelompok oposisi lainnya dan mendirikan Syirian National 

Coalition for Revolutionary and Opposition Forcesdi Turki dan gerakan ini 
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mendapat dukungan dari negara lain. Kelompok oposisi lainnya adalah The 

National Coordination Committee for Democratic Change (NCC) oleh Hassan 

Abdul Azhim. Berbeda dengan kelompok oposisi sebelumnya, NCC mendukung 

perubahan rezim tetapi menolak intervensi dari militer asing. Kelompok ini 

bersedia untuk berbicara dengan kubu rezim Assad yang mendapat dukungan dari 

Rusia dan Cina. Sebagian besaranggota kelompok ini menganut muslim Sunni 

dan mendukung terciptanya demokratisasi di Suriah.110 Selain itu terdapat juga, 

kelompok Oposisi anti-kekerasan, antisektarianisme, dan antiintervesi asing; 

mereka tergabung dalam koalisi yang bernama National Coordination Body for 

Democratic Change.111 

5.2.2 Indikator States Actions and Strategies 

Selain itu indikator yang menjadi penyebab konflik Suriah menjadi 

berkepanjangan juga akibat adanya respon pemerintah Suriah atas demonstrasi 

yang dilakukan penduduk Suriah berupa tindakan kekerasan dan penyerangan 

dengan menggunakan senjata yang dilakukan oleh aparat militer Suriah. Reaksi 

tentara terhadap demo pada tahun 2011 itu berlebihan. Kepolisian pemerintah 

Suriah menangkap para pelajar yang menulis slogan, kemudian memenjarakan 

mereka selama satu bulan. Selama dalam masa penahanan, para pelajar itu 

mengalami penyiksaan, hal itu diketahui setelah para pelajar itu dibebaskan. 

Mengetahui penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tanggal 11 Maret 

2011 masyarakat kemudian melakukan aksi demontrasi yang digelar di Kota 

                                                            
110  Muhammad Fakhry Ghafur.2012. Dinamika Konflik Suriah dan Respon Politik Regional-
Global. https://nanopdf.com/download/dinamika-konflik-suriah-dan-respon-politik-regional_pdf. 
Diakses pada 9 Mei 2018 
 
111 Dina Y. Sulaeman. Op, Cit. Hal. 122-123 
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Barat-Daya Daraa yang memprotes penyiksaan yang dilakukan oleh aparat 

kepolisian.112  

Pasukan keamanan berupaya membubarkan demonstrasi, namun para 

demonstran tak terpengaruh, hingga akhirnya pasukan keamanan melepaskan 

tembakan ke arah para demonstran. Pada 23 Maret 2011, demonstrasi kembali 

terjadi di kota Daraa, pasukan keamanan melepaskan tembakan untuk 

membubarkan para demonstran, pada kasus ini 20 orang demonstran dikabarkan 

meninggal. Setelah insiden tersebut, Presiden Bashar Al-Assad, mengumumkan 

bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan reformasi 

politik, termasuk menghapus pembatasan partai politik dan menghapus hukum 

darurat Suriah yang telah diterapkan selama 48 tahun. Namun pengumuman itu 

justru diabaikan oleh para oposisi Suriah.113 

Pada 29 Maret 2011 pemerintah Suriah menyerukan pengunduran diri dari 

kabinet, hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi yang diinginkan 

oleh para demonstran. Satu hari setelah pengumuman itu, Presiden Assad tampil 

untuk pertama kalinya di depan publik sejak kerusuhan melanda Suriah dan 

menyampaikan pidato di hadapan dewan legislatif untuk meredam protes para 

demonstran dan mengklaim bahwa protes itu terjadi karena konspirasi atau 

campur tangan yang dilakukan pihak asing. Namun, ia juga menyadari bahwa 

beberapa kekhawatiran para demonstran memang perlu dijadikan pertimbangan. 

Assad menolak ajakan oposisi untuk melakukan percepatan reformasi dan 

mengatakan bahwa pemerintah akan berencana memperkenalkan reformasi secara 

bertahap. Setelah pidato tersebut, media pemerintah Suriah menyerukan bahwa 

                                                            
112 Muchaddam Fahham & A.M. Kartaatmaja. Loc, Cit. 
113 Ibid. 
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Assad telah membentuk sebuah komisi untuk mempelajari kemungkinan 

pencabutan hukum darurat. Demonstrasi telah terjadi secara sporadis di seluruh 

negeri, pemerintah Suriah terus menghubungkan kerusuhan kepada konspirasi 

asing dan ketegangan sektarian.114 

Pada 6 April 2011, pemerintah Suriah berupaya untuk menjawab 

keresahan muslim konservatif dengan menutup satu-satunya kasino Suriah dan 

membatalkan hukum 2010 yang melarang guru perempuan mengenakan niqab, 

cadar yang menutupi wajah. Pemerintah juga mengumumkan bahwa Noruz, 

festival Tahun Baru yang dirayakan oleh orang Kurdi dinyatakan sebagai hari 

libur nasional. Namun demikian, protes terus berlanjut dan menyebar ke kota 

lainnya, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan penggunaan kekerasan oleh 

pasukan keamanan Suriah. Pada 8 April 2011, pasukan keamanan menembaki 

demonstran di beberapa kota Suriah, menewaskan sedikitnya 35 orang. Menyusul 

sebuah laporan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai lebih dari 200 orang.  

Muncullah kecaman internasional terhadap pemerintah Suriah. Sejumlah 

organisasi pembela HAM dan para kepala negara menyerukan pemberhentian 

kekerasan. Pasukan keamanan terus menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk 

rasa di seluruh negeri, Assad menunjuk kabinet baru dan berjanji untuk 

mengupayakan adanya reformasi politik dan mencabut hukum darurat Suriah.115 

Pada tanggal 19 April, kabinet mencabut undang-undang darurat dan 

membubarkan Mahkamah Agung Keamanan Negara Suriah. Pengadilan tersebut 

merupakan lembaga khusus yang digunakan untuk mengadili pihak-pihak anti-

pemerintah. Namun pemerintah Suriah juga mengambil tindakan untuk 

                                                            
114 Ibid. 
115 Ibid. 



 

79 
 

mempertahankan kekuasaannya dengan berupaya untuk meredam protes 

masyarakat. Pemerintah Suriah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan 

masyarakat untuk mendapatkan izin dari pemerintah sebelum melakukan 

demonstrasi.116 

Pada tanggal 22 April 2011, di tengah kecaman internasional yang dipicu 

oleh maraknya aksi pembunuhan, pemerintah Suriah melancarkan strategi baru 

untuk membungkam protes masyarakat dengan menyebarkan sejumlah besar 

pasukan yang dilengkapi dengan tank dan kendaraan lapis baja ke kota-kota 

Daraa, Baniyas, Homs dan tiga lokasi yang dijadikan sebagai pusat anti-rezim. Di 

beberapa daerah di Suriah, pemerintah melakukan pemadaman akses komunikasi, 

mematikan layanan telepon dan internet. Di Daraa, pasukan keamanan memutus 

pasokan air dan listrik. Seiring dengan demonstrasi yang terus meluas di Suriah, 

pemerintah meningkatkan perlawanan terhadap para pengunjuk rasa dengan 

kekuatan militer. Pada awal Mei, protes anti-pemerintah telah mencapai Damakus. 

Protes yang terjadi di pusat kota Damaskus ditangani juga dengan aksi kekerasan 

pasukan pemerintah Suriah juga mendirikan barikade keamanan di beberapa 

pinggiran kota Damaskus upaya untuk membatasi gerakan para demonstran.117 

Rezim Assad, termasuk pasukannya, pasukan keamanan dan milisi terkait, 

dengan sengaja menargetkan Sunni. Pada 25 Mei 2012, diketahui terjadi 

pembantaian Houla, 108 Muslim Sunni, termasuk 49 anak-anak. Juli 2012, lebih 

dari 200 warga Suriah, kebanyakan warga sipil muslim Sunni meninggal di 

sebuah desa di wilayah Hama yang ditentang oposisi.118 

                                                            
116 Ibid. 
117 M. Zuhdi Jasser. Loc, Cit. 
118 Ibid. 



 

80 
 

Pada Juni 2012, anggota staf USCIRF melakukan perjalanan ke wilayah 

untuk berbicara dengan pengungsi Suriah tentang kebebasan beragama di Suriah. 

Pengungsi melaporkan bahwa rezim memaksa Sunni untuk memproklamasikan 

bahwa Assad adalah Tuhan mereka. Seorang mantan perwira Suriah mengaku 

bahwa pasukan rezim hanya membunuh Sunni. Ketika petugas ini menolak untuk 

membunuh wanita dan anak-anak yang maka mereka dianggap sebagai teroris 

Sunni, kemudian ia ditangkap bahkan disiksa selama berbulan-bulan. Februari 

2012, misalnya, pasukan rezim menggerebek salah satu gereja bersejarah di 

Homs. Pelecehan yang dilakukan rezim telah membuat Sunni memandang  bahwa 

konflik bukan sebagai upaya kejam Assad untuk tetap tinggal berkuasa, tetapi 

serangan yang dipimpin Alawi melawan mereka. Pada Mei 2013, rezim 

menewaskan lebih dari 200 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.119 

5.2.3 Indikator Built in Mechanisms of Conflict 

 Indikator penyebab yang terakhir ialah terdapat perubahan pola pikir 

dan perilaku kelompok jihadis yang merupakan kelompok yang berafiliasi dengan 

al-Qaeda. Pada awalnya kelompok ini membantu oposisi Suriah dalam melakukan 

pemberontakan terhadap rezim Assad, namun dalam perkembangannya mereka 

tidak lagi membantu para oposisi tetapi memiliki agenda tersendiri untuk 

membentuk sebuah khilafah.120 Kemunculan ISIS menjadi representasi kelompok 

militan yang memperjuangkan ideologi Sunni yang mencoba menggulingkan 

Bashar al-Assad yang berhaluan Syiah. Kelompok-kelompok Islamis seperti 

Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menurut definisi secara inheren termotivasi 

oleh animus sektarian dan pada dasarnya tidak percaya pada negara bangsa Syria. 

                                                            
119 Ibid. 
120 A.Muchaddam Fahham & A.M. Kartaatmaja. Loc, Cit. 
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Sebaliknya mereka dimotivasi oleh keinginan untuk menerapkan hukum Syariah 

dan mendirikan sebuah negara Islam.121 

Keterkaitan konflik Sunni-Syiah dalam konflik Suriah pada masa Bashar 

Al-Assad dapat dilihat dari keterlibatan ISIS. Munculnya ISIS adalah pertama kali 

adanya Jamaat al-Tawhid wal-Jihad (JTWJ) yang didirikan oleh Abu Mus’ab al-

Zarqawi pada tahun 1999 di Herat, Afganistan. Setelah misi di Afganistan selesai, 

Zarqawi pindah ke Irak pada tahun 2003. Saat itu Irak dalam kondisi tidak stabil 

akibat adanya invasi dari AS. Oleh karena itu, Zarqawi melakukan perlawanan 

terhadap AS agar dapat menata kembali Irak sesuai syariah Islam. Dalam 

perkembangannya, banyak warga Sunni yang kemudian tertarik untuk bergabung 

dengan JTWJ, terutama mantan perwira Saddam Hussein. Tahun 2004, JTWJ 

membaiat Osama bin Laden yang tidak lain merupakan pemimpin Al-Qaeda. 

JTWJ kemudian berganti nama menjadi al-Qaeda in the Land of Two Rivers atau 

al-Qaeda in Iraq (AQI). Selang beberapa waktu, kelompok Zarqawi berpisah 

dengan Osama bin Laden karena ternyata pemikirannya tidak sejalan. Selanjutnya 

Zarqawi mendirikan sebuah Majelis Syura al-Mujahidin (MSM) bersama 

sejumlah faksi pemberontak Irak diantaranya adalah kelompok Jamaat Jaysh Ahl 

al-Sunnah wal-Jamaah (JJASJ) yang didirikan oleh Abu Bakr Al-Baghdadi 

bersama rekan-rekannya. Namun, setelah Zarqawi meninggal pada tanggal 15 

                                                            
121 Masdar Hilmy, Genealogi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah 
(NIIS) di Indonesia (Teosofi, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 04 No. 02 Desember 
2014, diterbitkan Prodi Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel 
Surabaya), 406-407. 
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Oktober 2006, MSM menyerukan adanya pembentukan Islamic State of Iraq (ISI) 

dengan Abu Omar Al-Baghdadi sebagai pemimpinnya.122 

Pada tahun 2010, Abu Omar Al-Baghdadi pun meninggal, setelah itu 

kepemimpinan ISI berpindah tangan ke Abu Bakr Al-Baghdadi yang pada 

akhirnya mengumumkan berdirinya ISIS pada tahun 2013. Kemunculan ISIS di 

Suriah dapat dikatakan sebagai hasil dari sejarah masa lalu. Perjanjian Sykses-

Picot yang membagi wilayah menjadi dua yang dulunya memisahkan wilayah 

Irak dan Suriah ternyata dilakukan tanpa memperhatikan komposisi kelompok 

etnis dan agama. Oleh karena itu, ISIS muncul sebagai kelompok yang berusaha 

mempersatukan kembali wilayah yang pernah dipisahkan melalui perjanjian 

tersebut. Ideologi ISIS sendiri ialah salafi jihadis. 123 ISIS muncul sebagai 

kelompok yang berusaha mengembalikan kehidupan umat muslim seperti yang 

dicontohkan oleh Salaf Al-Shalih. Meskipun umat muslim mendambakan 

kehidupan yang demikian, tetapi tindakan ISIS tidak dibenarkan. ISIS 

menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya, seperti 

pembunuhan. Selain itu, ISIS juga menganggap bahwa semua yang tidak sepaham 

dengan ISIS adalah kafir. Dengan ideologinya, mereka telah menghancurkan  

banyak  masjid  di  wilayah  yang mereka  kuasai.  Mereka  berkeyakinan  bahwa  

masjid-masjid  tersebut berfungsi sebagai tempat pemujaan yang  dinilai musyrik 

atau bertentangan dengan aqidah tauhid. Bahkan mereka berniat melakukan 

ekspansi ke seluruh dunia dan menghancurkan bangunan Ka’bah di Mekkah 

                                                            
122 Luna Shamieh &  Szenes Zoltán. 2015. The Rise of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Vol. 
14. https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/aarms-2015-4-shamieh.original.pdf. Diakses 
pada 5 15 September 2018 
123 Endang Agus Setya Rini, Loc,Cit. 
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karena menurut mereka Ka’bah tersebut berfungsi sebagai pusat pemujaan 

kemusyrikan.124 

Perkembangan ISIS pada tahun 2014, mereka mengumumkan akan 

membentuk sebuah khilafah, yaitu sebuah negara Islam yang membentang dari 

propinsi Aleppo (Suriah) hingga Diyala (Irak). Saat itu ISIS juga merubah 

namanya menjadi Islamic State. Kemudian, Abu Bakr Al-Baghdadi dijadikan 

sebagai khalifah. Semakin lama anggota ISIS pun semakin banyak. Pada tanggal 7 

Maret 2015, Abu Bakar Shekau, pemimpin organisasi Boko Haram menyatakan 

baiat kepada Al-Baghdadi. 125 

Perlawanan ISIS terhadap Syiah di Suriah terlihat saat ISIS melakukan 

banyak serangan terhadap Syiah di Suriah. Seperti pada tanggal 13 Januari 2016, 

ISIS melakukan pengeboman di dekat Masjid Sayyidina Zainab yang merupakan 

tempat makam cucu Nabi Muhammad SAW. Selama ini makam tersebut menjadi 

tempat ziarah bagi kaum Syiah. ISIS juga melakukan serangan terhadap 

pendukung Bashar Al-Assad yang dianggap sebagai pendukung Syiah. Pada 

tanggal 16 November 2014, ISIS merilis video yang menayangkan pemenggalan 

16 anggota militer Suriah bersama 1 warga AS. Selain itu, ISIS juga melakukan 

serangan terhadap kelompok Hizbullah yang menjadi tempat untuk dimintai 

bantuan oleh pemerintah Suriah dalam konflik. Warga sipil yang pro terhadap 

Bashar Al-Assad juga tidak luput dari serangan ISIS. Salah satunya yaitu eksekusi 

                                                            
124 Masdar Hilmy. Loc, Cit. 
125  The Hague Centre for Strategic Studies. The Rise and Fall of ISIS. 
https://hcss.nl/sites/default/files/files/reports/The%20Rise%20and%20Fall%20of%20ISIS.pdf. 
Diakses pada 15 September 2018 
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terhadap 400 penduduk Palmyra pada bulan Juni 2015 dengan berdalih bahwa 

mereka bekerja sama dengan pemerintah Suriah.126 

Sementara tuntutan rakyat Suriah belum terlaksana, pada tahun 2013 

muncul kelompok ISIS. Kehadiran kelompok ini membuat situasi Suriah semakin 

memburuk, sebab konflik tidak lagi hanya antara pemerintah Suriah dan oposisi, 

melainkan dengan ISIS juga. ISIS menyatakan diri sebagai jihadis melawan Syiah 

yang merupakan rezim penguasa Suriah. Kelompok ini berideologi salafi jihadis 

yang merupakan pecahan dari Sunni. Adanya kelompok tersebut kemudian 

membuat konflik meluas dalam skala global dengan melibatkan Muslim dari 

seluruh dunia, baik yang mendukung rezim Suriah maupun ISIS.  

 

                                                            
126 Endang Agus Setya Rini, Loc,Cit. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Konflik Suriah pada tahun 2011-2017 merupakan konflik berkepanjangan 

(Protracted Conflict) yang terjadi diketahui antara penduduk Suriah dan 

pemerintah Suriah, mulanya berawal dari sebuah konflik komunal di Suriah yaitu 

konflik antara kelompok muslim Sunni dan muslim Syiah yang sifatnya 

tersembunyi dan telah menjadi potensi munculnya konflik terbuka pada tahun 

2011.  Dari dulu hingga sekarang Suriah terbagi menjadi 2 kubu yaitu kubu Sunni 

dan Syiah. Kedua kubu inilah yang memainkan peranan politik di Suriah, pada 

tahun 1946-1963 perpolitikan di Suriah dikuasai oleh Sunni dan kemudian pada 

tahun 1963-1970 Syiah mulai menyatukan diri untuk merebut kekuasaan dari 

Sunni hingga kemudian memimpin perpolitikan Syiah dari 1970 hingga 2016.  

Walaupun mayoritas rakyat Suriah merupakan Muslim Sunni dan nilai-

nilai masyarakat dipengaruhi oleh mereka, namun dalam kekuasaan di 

pemerintahan dikuasai oleh Muslim Alawi Syiah. Kesenjangan yang terjadi ini 

menimbulkan konflik di Suriah ketika Muslim Sunni mulai meminta agar mereka 

mendapatkan bagian yang sama seperti halnya Muslim Syiah di bagian 

pemerintahan. Karena hal inilah, Muslim Sunni lebih banyak mendukung pihak 

oposisi penentang Bashar Al-Assad ketimbang pemerintahannya. Mereka 

sebenarnya merasa tidak adil ketika Bashar seolah-olah dijadikan kandidat 
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tunggal sdengan pemilihan umum yang diatur dan dipaksakan agar Bashar 

menang menjadi presiden. 

Selain itu, beberapa kebutuhan dasar masyarakat Suriah juga masih belum 

dapat terpenuhi pada saat Hafez Al-Assad dan Bashar Al-Assad menjabat sebagai 

presiden, diantaranya yaitu Assad membatasi agama Sunni kebebasan dalam 

berbagai cara, termasuk mengendalikan pemilihan imam. Selain itu keduanya 

Hafez dan Bashar al-Assad membatasi partisipasi Sunni dalam pemerintahan dan 

kemampuan untuk mengatur partai politik. Pada masa pemerintahan Hafez al 

Assad, perekonomian Suriah berada di bawah negara-negara disekitarnya 

ditambah dengan permasalahan-permasalahan seperti korupsi, kelebihan tenaga 

kerja yang tidak sesuai dengan lapangan kerja, inefisiensi atau tidak tepat guna 

dalam mengelola keuangan negara. Bashar juga membatasi forum-forum diskusi 

bahkan membatasi aspirasi rakyat kepada pemerintah. Suriah yang sekarang ini 

dikuasai oleh Alawi yang menganut Syiah memicu konflik di masyarakat dimana 

mayoritas Sunni merasa bahwa aspirasi politik mereka tidak tersampaikan dengan 

baik sehingga banyak memicu demonstrasi rakyat agar pemerintah lebih bersifat 

terbuka dan melibatkan rakyat dalam berpolitik serta meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dengan perbaikan ekonomi. 

Peran pemerintah oleh Hafez dan Bashar juga mempengaruhi konflik 

tersebut tidak kunjung usai. Hafez berhasil mengendalikan seluruh elemen Suriah 

dengan memberikan pembagian-pembagian. Kelompok mayoritas Sunni 

ditempatkan dalam bidang politik dan ekonomi. Sementara itu, kelompok 

minoritas, terutama Alawi, ditempatkan di bidang militer. Semua elemen tersebut 

berada dalam satu payung yaitu Partai Baath, namun selang beberapa waktu 
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kemudian, menurut Syaikh Ghayyats, salah satu ulama yang berkewarganegaraan 

Saudi pada tahun 1980 M ia melakukan kejahatan besar, memenjarakan banyak 

kalangan baik dari para ulama besar, wartawan, dokter, arsitek, orang-orang 

universitas, jurnalistik, dan pejabat. Dan sebagian besar korban dari kejahatan 

tersebut ialah para Sunni. Pada masa awal kepemimpinannya, Bashar tampil 

sebagai pemimpin yang modernis dan independen. Ia menyerukan adanya 

reformasi di berbagai bidang. Namun reformasi tersebut gagal dan Bashar 

mengeluarkan keputusan untuk menutup kebebasan berpendapat masyarakatnya. 

Dilihat dari gaya kepempinan Hafez dan Bashar, dimana mereka kurang dapat 

mengayomi warga dan memenuhi tuntutan seperti kebebasan berpendapat maupun 

beribadah dan sebagainya, hal tersebut memicu konflik semakin menuju tahap 

eskalasi, yakni pada tahun 2011. 

Pemicu konflik terbuka di Suriah pada tahun 2011 juga akibat dari 

pengaruh gelombang Arab Spring, dimana rakyat Suriah menginginkan Bashar 

turun dari jabatannya karena dinilai kurang dalam pemenuhan kesejahteraan 

rakyatnya selama ia memimpin sebagai presiden, serta menutut demokrasi di 

dalam negara Suriah. 

Konflik Suriah yang awalnya laten telah menjadi manifes dikarenakan 

adanya aksi pemicu yang dilakukan oleh warga yakni melakukan aksi demo 

terhadap pemerintah agar Bashar segera mengundurkan diri dari jabatannya. 

Kemudian kelompok Sunni juga melakukan serangan-serangan terhadap 

kelompok Syiah pada tahun 2012 dan 2013. Aksi-aksi tersebut sayangnya tidak 

ditanggapi dengan damai oleh pemerintah Suriah, melainkan dengan jalur militer. 
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Hal tersebut justru memicu amarah kelompok oposisi dan membuat konflik Suriah 

berlarut-larut. 

Terakhir adanya perubahan pola pikir dan perilaku kelompok jihadis yang 

merupakan kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaida. Pada awalnya kelompok 

ini membantu oposisi Suriah dalam melakukan pemberontakan terhadap rezim 

Assad, namun dalam perkembangannya mereka tidak lagi membantu para oposisi 

tetapi memiliki agenda tersendiri untuk membentuk khilafah. Kehadiran 

kelompok ini membuat situasi Suriah semakin memburuk, sebab konflik tidak lagi 

hanya antara pemerintah Suriah dan oposisi, melainkan dengan ISIS juga. ISIS 

menyatakan diri sebagai jihadis melawan Syiah yang merupakan rezim penguasa 

Suriah. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis dijabarkan diatas, terdapat  

beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan penelitian ini:  

1. Konsep konflik berkepanjangan (Protracted Conflict) yang digagas Azar 

memuat berbagai indicator atau aspek yang berpengaruh terhadap terjadinya 

konflik yang berlarut-larut di suatu negara. Maka dari itu, perlu untuk mencari 

informasi mengenai aktor yang terlibat dalam konflik negara tersebut dengan 

cermat dan teliti agar semua indicator dalam konsep tersebut dapat 

dioperasionalisasikan dengan baik.  
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2. Penelitian penulis masih mengandalkan data sekunder, oleh sebab itu akan 

lebih baik jika penelitian selanjutnya menggunakan data primer agar penelitian 

yang diangkat dapat lebih detail dan menyajikan lebih banyak data.   
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