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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara secara historis merupakan 

wilayah yang sering kali menemui terhadap konflik bersenjata. Berbagai bentuk 

konflik bersenjata telah terjadi di wilayah ini.Mulai dari perang tradisional seperti 

keterlibatan wilayah ini pada Perang Dunia Pertama dan Kedua,1 hingga konflik 

perang sipil, dan perang revolusi.2 Bahkan selain beberapa perang yang besar, 

dapat dikatakan bahwa perang sipil, insurgensi dan perang revolusi merupakan 

jenis konflik bersenjata yang paling banyak ditemui di wilayah ini.3 

Salah satu contoh dari konflik bersenjata yang bersifat perang sipil dan 

insurgensi baru-baru ini adalah gelombang pemberontakan dan perang sipil yang 

dibawa oleh fenomena Arab Spring pada tahun 2011 lalu.4 Fenomena Arab Spring 

tersebut merupakan sekumpulan tindakan protes masyarakat yang mampu 

menumbangkan pemerintahan otoriter yang berada di berbagai negara di 

                                                

 

 

1Albert Hourani et al., The Modern Middle East: A Reader (New York: Ib Taurus, 1993), hal. 2. 
2 Ibid. Albert Hourani et al, 1993,hal. 4 
3 Ibid. Albert Hourani et al, 1993, hal. 35 
4Christopher Phillips, “Syria’s Bloody Arab Spring” dalam After the Arab Spring: Power Shift in the Middle 

East tersedia dalam: http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/reports.aspx; Mei 2012 
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kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Fenomena ini diawali oleh jatuhnya 

pemerintahan Ben Ali di Tunisia pada tahun 2011 yang lantas akhirnya memicu 

berbagai protes lainnya yang menjadi besar atau cukup luas mampu menjatuhkan 

berbagai pemerintahan lainnya. Fenomena inipun kemudian menjadi fenomena 

besar yang menyita banyak perhatian dunia. Bahkan akhirnya fenomena Arab 

Spring ini meluas hingga mencapai wilayah Suriah dengan unjuk rasa untuk 

menjatuhkan pemerintahan Al – Assad yang otoritatif. Suriah sendiri telah lama 

berada di bawah kepresidenan Al – Assad yang memiliki gaya otoriter. 

Fenomena Arab Spring adalah fenomena yang dipicu oleh unjuk rasa dan 

aksi bakar diri oleh pedagang buah Muhamad Bouazizi5 ini lantas dapat dikatakan 

merupakan sebuah contoh kuatnya hubungan antar masyarakat atau hubungan 

people to people dalam membawa perubahan pemerintahan otoriter. Gelombang 

protes beruntun yakni di Timur Tengah dan Afrika utara ini mampu menyebar 

melintasi batas negara berkat berbagai hubungan antar masyarakat yang di antara 

berbagai negara yang mengalami gelombang untuk rasa ini, maupun ikut secara 

tidak langsung berkat siaran berita yang lantas meliput unjuk rasa di negara yang 

terlibat.6 Pada akhirnya hubungan antar masyarakat dan liputan berita inilah yang 

menyebabkan gelombang protes Arab Spring menyebar hingga melanda Suriah 

yang ditandai dengan munculnya gelombang revolusi dan pemberontakan yang 

                                                

 

 

5“Bouazizi: The Man Who Set Himself and Tunisia on Fire” Time Magazine, Friday, 21 Januari 2011, diakses 
dari http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2044723,00.html pada tanggal 20 Januari 2015 

6Ibid. Bouazizi: The Man Who Set Himself and Tunisia on Fire” Time Magazine. 
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menuntut pemerintah otoritatif Bashar Al-Assad turun dan mengubah struktur 

politik Suriah menjadi demokratis.7 

Suriah adalah suatu negara yang berada di kawasan Timur Tengah yang 

mana berada di sebelah timur dari Irak, Yordania di selatan, Turki berada di utara. 

Damaskus adalah ibukota dari Suriah yang sekarang di kuasai atau di presideni 

oleh Bashar al-assad, yang kurang lebih berpenghuni 22,4 juta penduduk.  Seperti 

halnya yang terjadi dahulu Suriah adalah negara yang memiliki wilayah atau 

teritori yang luas di wilayah timur antara lain mencakup Yordania, Israel, 

Lebanon, dan Turki. Tetapi dengan terjadinya proses imperialis eropa akibatnya 

Suriah harus kehilangan sebagian wilayahnya yakni Israel dan Yordania yang 

mana kedua wilayah ini dibawah kekuasaan Inggris. 

Protes anti pemerintah Al – Assad di Suriah di mulai dengan protes damai 

yang mengadakan acara nyala lilin yakni sebagai bentuk protes terhadap 

pemerintah Suriah dan dukungan terhadap unjuk rasa di Mesir dibubarkan secara 

paksa oleh polisi setempat di wilayah Damaskus. 8 Kemudian sebagai aksi 

tambahan terjadi unjuk rasa yang dilangsungkan untuk menuntut kekejaman yang 

dilakukan oleh polisi. Berbagai unjuk rasa tersebut pada akhirnya berujung 

kepada berbagai protes gerakan anti pemerintah yang menuntut turunya 

pemerintah Al-Assad sebagai pemerintah berkuasa dan menekan adanya 

                                                

 

 

7.Arab Spring diakses dari http://mashable.com/category/arab-spring/ pada tanggal 8 Februari 2014. 
8“Egypt-Inspired Protests Across Middle East Meet Violent Clampdown,” Human Rights Watch,8 Februari 

2011, diakses dari http://www.hrw.org/news/2011/02/08/egypt-inspired-protests-across-middle-eastmeet-
violent-clampdown. Pada tanggal 24 Januari 2015 
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demokratisasi di Suriah yang dimulai dengan unjuk rasa dan protes masal pada 

tanggal 15 maret 2011 di kota Daraa dan Damaskus, Suriah bagian Selatan 

dengan slogan protes “Day of Rage” di wilayah Darra dan “Day of Dignity” di 

wilayah Damaskus yang kedua protes ini sama-sama menuntut transformasi 

demokrasi dan turunnya pemerintah otoriter yang berkuasa.9 

Unjuk rasa tersebut lantas memunculkan beragam unjuk rasa lainnya yang 

menuntut hal serupa.Dimana selain sikap otoritatif pemerintah yang dinilai sudah 

tidak sesuai dengan kehendak rakyat yang menuntut demokrasi, pemerintah pun 

dinilai tidak sigap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan 

kebutuhan pangan, logistik, hingga pasokan air bersih.10 Aksi protes serupa pun 

kemudian terjadi di kota-kota utama Suriah seperti: Aleppo, Latakia, Homs, 

Hama, dan Banias.11 

Protes damai oleh masyarakat Suriah pun terus berlanjut meskipun 

ditengah tindakan represif oleh pemerintahan Al – Assad. Seperti yang terjadi 

protes masal tanggal 15 maret tersebut dibubarkan secara paksa oleh pemerintah, 

masyarakat mulai turun kejalan setiap hari Jumat setelah menunaikan ibadah 

Jumat yang kemudian dibubarkan paksa oleh pasukan pemerintah dengan 

                                                

 

 

9 .Timeline : Urest in syria. Diakses dari apps.wasingthonpost.com/g/page/world/timeline-unrest-in-
syriah/207/. Pada tanggal 14 Februari 2014. 

10Ibid.Timeline : Urest in syria. 
11.Diakses melalui http:www.republika.co.id, diakses 12 juli 2012 pada 11 Februari 2014 
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berbagai korban jiwa 12 Meskipun demikian, korban jiwa tersebut kemudian 

memancing masyarakat untuk melakukan aksi serupa dengan jumlah yang lebih 

besar lagi.Protes besar besaran tersebut pada akhirnya berujung pada aksi lebih 

besar masyarakat yang berunjuk rasa besar besaran menuntut turunnya pemerintah 

Al – Assad yang kemudian dibubarkan paksa kembali oleh pasukan pemerintah 

secara represif.13 

Tindakan represif dari pemerintah tersebut pun pada akhirnya tidak hanya 

menuai reaksi negatif yang keras dari masyarakat.Para personil militer pun turut 

serta mendukung aksi masyarakat tersebut. Bahkan pada personil militer inilah 

yang kemudian menjadi cikal bakal kelahiran Free Syrian Army (FSA) dari 

pasukan pemerintahan untuk mendukung, melatih, serta melindungi para 

demonstran anti pemerintah yang menjadi pihak oposisi utama dari konflik 

bersenjata di Suriah.14 

FSA tidak sendirian sebagai pihak oposisi yang menentang pemerintahan 

Al – Assad. Terdapat berbagai organisasi lain yang terbentuk sebagai kumpulan 

pemberontak yang menentang Al – Assad seperti kelompok Syrian Revolution 

General Commission (SRGC) yang terbentuk kelompok yang pemersatu berbagai 

                                                

 

 

12. “Syria Forces Kill 3; Tens of Thousands Protest,” Huffington Post, 1 Juli 2011, Diakses Dari 
http://www.huffingtonpost.com/2011/07/01/syria-forces-kill-protesters_n_888482.html. pada tanggal 25 
Januari 2015 

13Ibid.“Syria Forces Kill 3; Tens of Thousands Protest,” 
14 “Anak Korban Perang Tak Pernah Menjadi Masa Lalu” Kompas, 9 Februari 2014 diakses dari 

http://internasional.kompas.com/read/2014/02/09/1053323/Anak.Korban.Perang.Tak.Pernah.Menjadi.Masa.
Lalu pad tanggal 22 Januari 2015 
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gerakan pemberontakan lokal di dalam negeri Suriah. 15  Dan juga kelompok 

Syrian National Council (SNC) sebagai kumpulan kelompok pemberontak 

terhadap pemerintahan yang bersifat otoritatif.16 Kumpulan pemberontakan inilah 

yang kemudian menjadi kelompok kelompok yang memerankan oposisi kepada 

pemerintah Suriah karena dinilai membabibuta. 

Tetapi seperti yang disebutkan diatas, FSA memegang peranan yang lebih 

besar di dalam pemberontakan masyarakat Suriah. Meskipun SRGC dan SNC 

berusaha untuk memenuhi dan menyuarakan tuntutan pemberontak secara politik 

dan secara media, tetapi kedua kelompok tersebut tidak memiliki kelompok 

militer sendiri. 17 Sehingga FSA lah yang memegang peranan utama dalam 

pemberontakan militer. Dan dengan kekuatan militernya FSA mampu menandingi 

kekuatan militer pemerintahan rezi Al – Assad. 

FSA kemudian membesar dan menguat dengan masuknya berbagai militan 

masyarakat Suriah.Banyak sekali kelompok masyarakat yang ikut kemudian 

bergabung menjadi FSA. Militan dari masyarakat tersebut kemudian memperkuat 

kekuatan yang telah dimiliki oleh FSA. Hingga akhirnya kelompok FSA ini 

berhasil menguasai kota Homs yang menjadi pusat pemberontakan kelompok 

FSA. FSA juga berhasil untuk melindungi berbagai kelompok masyarakat yang 

                                                

 

 

15“Pasukan Suriah Kuasai Baba Amr,” Kompas,26 Maret 2013 diakses dari 
http://internasional.kompas.com/read/2013/03/26/18213047/Pasukan.Suriah.Kuasai.Baba.Amr pada tanggal 
20 Januari 2015 
16“Suriah Setelah Dua Tahun”,Dunia Islam, diakses dari http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/31/suriah-setelah-

dua-tahun/ pad tanggal 20 Januari 2015 

17“Syria Forces Kill 3; Tens of Thousands Protest,”Loc. Cit. 
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berunjuk rasa dan menandingi kekuatan pemerintah. Sehingga tekanan terhadap 

pemerintah Al – Assad pun semakin besar.Baku tembak kedua kubu ini 

mengakibatkan banyak infrastruktur yang rusak. 

Sebagai reaksi terhadap kejatuhan kota Homs tersebut pemerintah 

pemerintah Al – Assad menetapkan operasi serangan besar – besaran secara 

militer terhadap kota Homs dan FSA. Operasi serangan tersebut merupakan 

sebuah tingkatan lanjut dari tindakan – tindakan pemerintah pemerintah Al – 

Assad dalam menghadapi pemberontakan ini.Sebelumnya pemerintahan Al – 

Assad membentuk kelompok shabiha sebagai penanggulangan terhadap 

pemeberontakan sipil masyarakat Suriah. 18 Pemerintahan Al – Assad juga 

mencabut larangan berkelompok dan berasosiasi dan berjanji untuk melakukan 

negosiasi dengan kelompok pemberontak.19 Namun Al – Assad juga mengirimkan 

pasukan militernya untuk membubarkan masa yang berunjuk rasa menentang 

pemerintah. 20  Tetapi setelah jatuhnya kota Homs yang mana merupakan kota 

terbesar ketiga di Suriah, pemerintahan Al – Assad mengajukan operasi militer 

besar besaran tersebut sebagai responnya. 

Serangan militer besar – besaran tersebut memakan berbagai korban jiwa 

untuk mampu merebut kembali kota Homs dari FSA.  Yang mana serangan 

                                                

 

 

18“Shabiha Mesin Pembunuh Bashar al-Assad Paling Biadab”, Voa – Islam,11 Juni 2012,  diakses dari 
http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2012/06/11/19442/shabiha-mesin-pembunuh-bashar-alassad-
paling-biadab/#sthash.Vv4RkRvO.dpbs pada tanggal 27 Januari 2015 

19 “Suriah janjikan reformasi politik”, BBC Indonesia, 24 Maret 2011 diakses dari 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/03/110324_syrianpledge.shtml pada tanggal 20 Januari 2015 

20““Syria Forces Kill 3; Tens of Thousands Protest,”Loc. Cit. 
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tersebut mendapatkan kecaman dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Mon sebagai 

kejahatan terhadap kemanusiaan berkat aksi agresif dan represif dari pasukan 

pemerintah Al – Assad. 21  Serangan Al – Assad cukup membabi buta dan 

menyebabkan banyak korban jiwa dan korban infrastruktur yang rusak berkat 

baku tembak kedua kubu. Meskipun demikian, pasukan pemerintah Al – Assad 

tersebut berhasil mengalahkan pasukan FSA dan mengusirnya dari kota Homs, 

dan menguasai kembali kota tersebut. Meskipun demikian pada akhirnya usaha 

para pemberontak dari FSA, SRGC, dan SNC lantas semakin gencar untuk 

berusaha menjatuhkan pemerintahan Al – Assad dengan bukti melalui serangan 

bom bunuh diri terhadap kementerian pertahanan Suriah. 

Aksi serangan pasukan pemerintah Suriah tersebut pada akhirnya 

menghasilkan hasil negatif kepada pemerintah Al – Assad.Selain tidak mampu 

untuk mengalahkan FSA dan kelompok pemberontak lainnya secara tuntas, 

serangan tersebut justru membuat serangan balasan dari FSA semakin gencar 

melalui serangan - serangan gerilya dari pasukan FSA. Dan serangan terhadap 

kota Homs tersebut juga mendapatkan kecaman negatif dari PBB dan berbagai 

negara di dunia internasional. Seperti kecaman dari sekjen Ban-Ki Mon diatas, 

ataupun kecaman dari Amerika Serikat. Amerika Serikat bahkan memberikan 

sanksi ekonomi terhadap Suriah. Akan tetapi setelah peperangan di kota Homs 

                                                

 

 

21“Ban Ki-moon accuses Syrian regime of potential crimes against humanity,” Guardian, 16 Februari 2012,  
diakses dari http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/16/united-nations-syria-crimes-against-humanity. 
Pada tanggal 19 Januari 2015 
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tersebut, Amerika Serikat lantas mulai memberikan bantuan secara militer 

terhadap pemberontak Suriah berupa dukungan logistik pun menjadi dukungan 

persenjataan. 22 Yang mana kemudian dukungan tersebut membuat pasukan 

pemberontak Suriah semakin kuat dan menyulitkan upaya pemerintah Al – Assad 

untuk mengalahkannya. 

Dengan berbagai dukungan internasional tersebut, kelompok – kelompok 

pemberontak Suriah pun mampu meneruskan pertempurannya. Dibawah kekuatan 

FSA yang mendapatkan dukungan dari dunia internasional, pemberontakan di 

Suriah pun terus berjalan dan terjadi dengan pertempuran di kota Aleppo. 23 

Hingga kemudian pada tahun 2014 lalu pasukan Islamic State of Iraq and 

Levantine (ISIL) mendeklarasikan diri dan mengambil tepi timur wilayah Suriah 

dan menyerap sebagian jumlah kekuatan dari FSA di timur Suriah yang kemudian 

menjadi pertempuran tiga arah antara pemerintah Suriah, FSA, dan ISIL.24 

Maka kemudian dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa berbagai upaya 

pemerintahan Al – Assad dalam mengahapi pemeberontakan masyarakat Suriah 

terutama dari kelompok FSA gagal untuk mencapai tujuan mengalahkan 

pemberontakan tersebut. Mulai dari upaya untuk memberikan janji dilakukannya 

                                                

 

 

22 “AS Mulai Persenjatai Oposisi Suriah”, Republika Online, 13 September 2013, diakses dari 
http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/09/13/mt29kz-as-mulai-persenjatai-oposisi-
suriah pada tanggal 31 januari 2015 

23"Oposisi Suriah kuasai penjara Aleppo, bebaskan ratusan tahanan". Antara News. 7 Februari 2014,diakses 
dari http://www.antaranews.com/berita/417772/oposisi-suriah-kuasai-penjara-aleppo-bebaskan-ratusan-
tahanan pada tanggal 2 Februari 2015 

24 "Key Free Syria Army rebel 'killed by Islamist group'". BBC News. 12 Juli 2013, diakses dari 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23283079 pad a tanggal 2 Februari 2015 
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negosiasi dengan kelompok pemeberontak, upaya pencabutan larangan 

berorganisasi dan berkelompok oleh pemerintah, hingga upaya meredam 

kerusuhan sipil gagal untuk meredam pemberontakan yang terjadi. Bahkan 

serangan militer besar – besaran pasukan Suriah terhadap FSA pun gagal untuk 

mengalahkannya, meskipun berhasil menguasai kembali kota Homs. Bahkan 

serangan tersebut membuat dukungan internasional terhadap pemberontakan 

Suriah semakin besar. Dapat dikatakan bahwa upaya pemerintahan Al – Assad 

dalam menanggulangi pemberontakan FSA justru memperkuat pemberontakan 

FSA itu sendiri. 

Tindakan keras pemerintahan Al – Assad dalam mengahadapi 

pemberontakan dari kelompok pemberontakan FSA dan berbagai kelompok 

pemberontakan lainnya akhirnya memperparah situasi yang ada di Suriah. 

Tindakan brutal yang dilakukan pasukan pemerintahan Al – Assad terhadap 

pemberontakan ini akhirnya membuat para perwira militer membelot. Pembelotan 

itu yang membentuk FSA akhirnya melemahkan posisi pemerintahan Al – Assad 

dan memper kuat pasukan pemberontakan.Semakin keras pasukan pemerintahan 

menekan pemberontakan, semakin banyak dukungan kepada pemerintahan. 

Sehingga pada akhirnya di tahun 2014, situasi bertambah parah dengan masuknya 

kelompok ISIS ke dalam Suriah yang dimungkinkan karena lemahnya posisi 

pemerintahan atas pemberontakan FSA. Serta berkepanjangannya konflik di 

Suriah yang membuat wilayah Suriah dapat di masuki kelompok ISIS dengan 

cukup gampang. Semakin rumitnya situasi di Suriah ini sebagaian besar 

disebabkan oleh tindakan keras pemerintahan Al – Assad terhadap kelompok 



11 
 

pemberontakan tadi yang pada akhirnya tidak berhasil mengatasi pemberontakan 

FSA. Akan tetapi justru pemberontakan semakin kuat, dan situasi di Suriah 

semakin tidak stabil. 

Sehingga pada akhirnya muncul rumusan masalah terkait bagaimana 

strategi pemerintahan Al – Assad dalam menanggulangi pemberontakan 

masyarakat Suriah di tahun 2011 hingga 2013 yang justru malah gagal 

mengalahkan pemeberontakan tersebut, dan malah memperkuatnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

“Bagaimana Strategi Suriah Dalam Menghentikan Pemberontakan Free 

Syrian Army  (FSA) Pada Pemerintahan Bashar Al-assad Tahun 2011-2013 ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memberikan gambaran terhadap konflik dalam negeri Suriah antara 

organisasi Sub – State dan organisasi State. 

2. Memberikan gambaran terhadap strategi yang dilakukan oleh 

pemerintahan Suriah dalam menanggulangi pemberontakan FSA. 

3. Menggambarkan tindakan Suriah sesuai dengan model 

CounterInsurgency 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Akademisi 

a. Sebagai instrumen untuk melatih kemampuan berpikir kritis guna 

menganalisa penyebab terjadinya perang dalam negera terkait 

pemberontak terhadap pemerintahan Suriah 2011-2013. 
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b. Sebagai instrumen pengkayaan pengetahuan mengenai kajian 

korelasional antara peran negara dengan sub negara terkait kedaulatan 

negara. 

c. Sebagai sumber referensi untuk mengkaji tipikal kasus yang sama 

kedepannya. 

1.4.2. Bagi Praktisi 

a. Sebagai instrumen untuk mengasah serta menguji daya implementasi 

teori pada suatu contoh kasus. 

b. Sebagai instrumen pengkayaan kajian teori yang dikorelasikan 

terhadap analisa studi kasus, sehingga dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk mengkaji tipikal kasus yang sama kedepannya. 

c. Sebagai instrumen studi pustaka bagi praktisi yang hendak melakukan 

pengkajian terhadap suatu kasus, baik dengan tipikal kasus yang sama. 

 

 


