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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam Bab II karya ini peneliti menjelaskan berbagai bagian penelitian 

yang mana dijelaskan dalam beberapa sub bab yang terdiri dari Studi Terdahulu, 

Kerangnka Konseptual, Alur Pemikiran, dan Argumen Utama. 

Dalam Bab II ini peneliti membahas semua keterkaitan fenomena yang di 

bahas kedalam teori yang digunakan oleh peneliti, dimana untuk menjawab 

pertanyaan dari Rumusan Masalah tentang Bagaimana Strategi Suriah Dalam 

Menghentikan Pemberontakan Free Syrian Army (FSA) Pada Pemerintahan 

Bashar Al-assad. Yang dimulai dengan penjabaran Studi terdahulu yang 

digunakan oleh peneliti untuk mendukung dan mempermudah argument serta 

penelitian dari peneliti. 

2.1 Studi Terdahulu 

2.1.1 Syria’s Bloody Arab Spring25 

Artikel dalam jurnal ini diambil oleh peneliti sebagai bahan studi terdahulu 

karena artikel ini memiliki kesamaan dalam kasus yang dibahas, dimana konflik 

perang sipil dan pemberontakan di Suriah yang menjadi kasus yang peneliti ambil 

juga. 

                                                

 

 

25Christopher Phillips, Syria’s Bloody Arab Spring dalam After the Arab Spring: Power Shift in the Middle 
East?, 2011, hal. 37-42 
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Christopher Philips pertama tama membahas kondisi dan pemposisian 

suriah di dalam fenomena Arab Spring. Yang mana awalnya Suriah tidak tampak 

sebagai salah satu negara yang akan terlibat dalam Arab Spring karena kuatnya 

dukungan terhadap Al – Assad.  Namun seiring respon pemerintahan Al – Assad 

yang represif terhadap tuntutan damai dari unjuk rasa damai masyarakat Suriah, 

Suriah kemudian terjerumus kedalam fenomena Arab Spring. 

Kemudian penjelasan itu dilanjutkan dengan penjelasan kekerasan antar 

sekte dan aktor – aktor yang terlibat di dalam kekerasan yang terjadi di dalam 

pemberontakan Suriah tersebut.Selain itu dijelaskan pula pemposisian penyebab 

terjadinya pemberontakan Suriah ini. Yakni kekerasan struktur pemerintah yang 

berkuasa di Suriah, kekerasan struktural yang terdapat di dalam masyarakat, dan 

reaksi represif yang penuh kekerasan dari pemerintah Suriah terhadap tuntutan 

masyarakat. 

Setelah itu Christopher beranjak untuk menjelaskan kronologi terjadinya 

konflik, hingga sampai saat ini pemerintah Al – Assad masih sanggup bertahan 

dan melawan pemberontakan yang semakin kuat. 

Lantas penjelasan tersebut dapat digunakan penulis dalam penelitian 

peneliti ini sebagai referensi untuk memperkaya pemahaman dan gambaran 

mengenai kasus pemberontakan Suriah yang terjadi, dan kekerasan yang 

dilakukan oleh pemerintahan Al – Assad sebagai reaksinya terhadap tuntutan 

masyarakat Suriah. 

Kontribusi dari artikel ini untuk penelitian peneliti adalah kajian dan 

deskripsi terhadap kasus yang terjadi di dalam Suriah untuk mempermudah 

penulis dalam memahami, dan mendeskripsikan berbagai kejadian di dalam 
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pemberontakan yang terjadi di Suriah serta interaksi antar actor yang terlibat di 

dalamnya. 

Kesamaan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah kesamaan kasus, 

sedangkan perbedaan penulis dengan artikel Christopher ini adalah fokus dari 

penelitian, dimana penulis lebih berfokus kepada strategi yang digunakan oleh 

pemerintah Al – Assad dalam mengahadpi pemeberontakan FSA. 

 

2.1.2. Development of Conflict in Arab Spring and Libya: From Revolution to 

Civil War26 

Tesis karya Bardwaj ini pada dasarya membahas perkembangan konflik di 

fenomena Arab Spring dalam konflik Libya dan Suriah yang bertransformasi 

menjadi perang sipil. Dalam tulisanya ini, Bardwaj mengkaji kedua hal tersebut 

dengan menggunakan beberapa instrumen analisa konflik, seperti internalitas 

kondisi, aktor yang terlibat baik aktor pemerintah maupun oposisi, serta tingkatan 

atau level dari konflik itu sendiri. 

Dalam membahas perubahan revolusi menjadi perang sipil dalam kedua 

konflik tersebut, Bardwaj selanjutnya memetakan analisanya dalam beberapa 

aspek, yakni: pertama, Nature of Regime, dimana ia membahas karakter 

pemerintah yang otoriter sebagai isu utama yang dijadikan senjata oposisi untuk 

bergerak melawan pemerintah, kedua, territoriality  dimana dibahas klasifikasi 

                                                

 

 

26Maya Bardwaj, Development of Conflict in ArabSpring Libya and Syiria: From Revolution to Civil War 
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teritori sebagai aspek pemicu konflik. Ketiga, militerisme, dimana aspek ini 

dijadikan sebagai instrumen konflik antar pihak yang brsengketa, dan keempat, 

international influence, dimana terdapat pengaruh asing yang terlibat dalam 

terjadinya konflik terkait. 

Kesamaan penelitian penulis dengan peneliti ini adalah pada penempatan 

kedua isu yang sama sama melibatkan pihak internasional, perbedaanya adalah 

pada analisa konflik dimana penulis fokus pada motifnya peneliti terkait fokus 

pada instrumen yang digunakan dalam konflik. 

2.2 Kerangka Konseptual 

Dalam menjelaskan dan mengerti terkait kasus pemberontakan FSA di 

Suriah, penulis akan menggunakan teori dari tindakan Counter-Insurgency yang 

dirumuskan oleh David Galula. Teori ini digunakan karena teori ini menjelaskan 

mengenai jenis pemberontakan dan cara mengatasi pemberontakan itu. 

2.2.1. Insurgency 

Perang yang terjadi di Suriah disini merupakan sebuah kejadian yang 

disebut sebagai Insurgency. Menurut David Galula Insurgency adalah sebuah 

konflik berkepanjangan yang terjadi dan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan 

dalam mencapai tujuan menjatuhkan pemerintahan yang ada. 27  Dan hal yang 

terjadi di Suriah dimana konflik antara kelompok pemberontak FSA dan 

                                                

 

 

27David Galula, Counter Insurgency Warfare; Theory and Practice, London; Frederick A. Praeger 1964 hal 
4. 
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pemerintahan Al – Assad telah terjadi secara berkepanjangan selama lebih dari 3 

tahun sejak tahun 2011. 28 Untuk mengatasi tindakan insurgency tersebut, 

dilakukanlah tindakan Counter-Insurgency. Untuk itu di dalam penelitian penulis 

ini, penulis akan menggunakan konsep Counter-Insurgency yang diberikan oleh 

David Galula untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

2.2.2.Counter Insurgency 

Definisi Counter Insurgency menurut David Galula adalah tindakan yang 

ditujukan melemahkan dukungan masyarakat terhadap kelompok pemberontakan 

dan memperkuat dukungan terhadap pemerintah yang tengah berkuasa. 29 

Sehingga seperti kata David Galula, Counter-Insurgency merupakan efek dari 

terjadinya insurgency yang dilakukan oleh kelompok pemberontak.30 Tindakan 

Counter-Insurgency ini tidak terbatas pada tindakan militer saja, karena untuk 

mengalahkan kelompok pemberontakan, dan memenangkan perang insurgency 

tersebut yang diperebutkan oleh kelompok pemberontakan dan kelompok 

pemerintahan bukan wilayah dan kekuasaan politik. Tindakan Counter-

Insurgency yang dilakukan oleh Counter-Insurgency ini kemudian adalah 

tindakan yang bertujuan untuk mengalahkan atau membalas tindakan yang 

dilakukan kelompok pemberontak. Karena tindakan yang dilakukan kelompok 

pemberontak pada akhirnya adalah tindakan untuk memenangkan dukungan 

                                                

 

 

28David Galula, 1964. , hal 4 
29David Galula, 1964. , hal. 4 
30David Galula, 1964. , hal. 5 
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masyarakat untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan 

pemerintahan yang tengah berkuasa. Counter-Insurgency merupakan sebuah 

strategi yang ditujukan untuk membendung pengaruh kelompok pemberontakan 

itu tadi. Untuk pada akhirnya memperoleh dukungan pemerintahan yang tengah 

berkuasa sendiri. Sehingga tindakan Counter-Insurgency bukanlah tindakan 

militer untuk memperebutkan wilayah, tetapi dukungan dari masyarakat. 

Dengan tujuan itu, karena tindakan Counter-Insurgency tidak terbatas 

kepada tindakan militer dalam mengalahkan pemberontakan, jenis tindakan dari 

Counter-Insurgency tidak hanya kepada tindakan dan kerahan penuh kekuatan 

militer saja. 

David Galula membagi tindakan Counter-Insurgency kedalam dua buah 

tipe tindakan yaitu Cold Counter-Insurgency, dan Hot Counter-

Insurgency. 31 Kedua tipe strategi tersebutmemiliki perbedaan pada langkah 

penggunaan strategi dalam memberantas pemberontakan yang sedang terjadi. 

2.2.3. Cold Counter-Insurgency 

Cold Counter-Insurgency menurut David Galula adalah suatu strategi 

untuk melawan pemberontakan yang dilakukan ketika pemberontak belum 

memulai konflik kekerasan terbuka.32 Jadi Strstegi ini dilakukan sebelum terjadi 

                                                

 

 

31David Galula, 1964. , hal 47 
32David Galula, 1964. , hal 47 
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konflik bersenjata antara pemberontakan dan pemerintahan, 33 ketika 

pemberontakan masih berada pada tahapan paling awal. 

Karena sifat dan situasinya yang masih dingin ini, tindakan Cold Counter-

Insurgency ini tidak berfokus kepada kekerasan. Tindakan ini tidak banyak 

melibatkan pasukan militer dari kelompok pemerintahan, dan Justru lebih banyak 

melibatkan kepala pemerintahan dan bagian pemerintahan yang lain. Tindakan – 

tindakan dalam tahapan Cold Counter-Insurgency ini dilakukan untuk 

melemahkan kelompok Insurgent dengan berbagai cara. Salah satunya adalah 

dengan memenuhi tuntutan kelompok pemberontakan. Menangkap para kelompok 

pemberontakan itu, atau juga dengan mencari dukungan masyarakat dengan 

berbagai kegiatan yang bersifat propaganda. 

2.2.4. Hot Counter-Insurgency 

Hot Counter-Insurgencymenurut David Galula adalah strategi 

menghentikan tindakan pemberontakan dengan melakukan penyerangan sekaligus 

mencari dukungan dari masyarakat. 34  Jadi dikarena sudah kuatnya kelompok 

pemberontakan maka tindakan ini tidak murni militer saja melainkan ditambah 

juga dengan berbagai tindakan – tindakan politik dan populer untuk mencari 

dukungan masyarakat agar dapat mengalahkan pasukan kelompok 

pemberontakan. 

                                                

 

 

33David Galula, 1964. , hal 47 
34David Galula, Op. Cit. , hal. 4 
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Hot Counter-Insurgency ini dilakukan oleh pihak pemerintahan untuk 

mengatasi tindakan yang sebelumnya telah dilakukan oleh kelompok 

pemberontakan. Ketika kelompok kepemprontakan telah berhasil melakukan 

kontak bersenjata dengan kelompok pemerintahan, maka sudah ada wilayah yang 

di kuasai oleh kelompok pemberontakan. Karena tanpa ada wilayah yang 

dikuasai, maka kelompok pemberontakan tidak akan berani melakukan kontak 

bersenjata dengan pasukan pemerintah. 

David Galula dalam memberikan penjelasan dalam strategi Hot Counter-

Insurgency ini dengan mengidentifikasikan wilayah yang dikuasai oleh 

pemeberontakan, David Galula membagi tiga buah jenis wilayah. Yang pertama 

adalah wilayah yang dikuasai oleh negara yang disebut dengan area putih atau 

white area. Wilayah ini masih sepenuhnya berada di dalam kekuasaan pasukan 

pemerintahan.35 Dan belum terdapat ancaman dari pasukan pemberontakan sama 

sekali. 

Sedangkan yang kedua adalah wilayah merah muda atau pink area. 

Wilayah ini merupakan wilayah yang sedang terjadi pertempuran dengan 

kelompok kepemberontakan dan pasukan pemerintahan.36 Pasukan pemerintahan 

masih memegang beberapa wilayah di area merah muda ini. Tapi pasukan 

pemberontak juga mulai mendapatkan tempat di area pink ini. 

                                                

 

 

35David Galula, 1964, hal. 52 
36David Galula, 1964, hal. 52 
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Lalu area ketiga sebagai wilayah merah atau red area. Area ini adalah area 

yang sepenuhnya ada di tangan kuasaan para kelompok pemberontakan. 37 

Wilayah ini sebelum adanya tindakan insurgency merupakan wilayah pemerintah 

yang menjadi sarang dari terjadinya tindakan kelompok pemberontakan. Ketika 

telah terjadi kontak bersenjata dan tindakan insurgency menjadi panas, wilayah 

inilah yang pertama kali di kuasai oleh kelompok pemberontakan. 

Dengan dibaginya ketiga area dari tindakan Hot Counter-Insurgency ini 

David Galula memberikan arahan untuk melakukan usaha Hot Counter-

Insurgency. Usaha Hot Counter-Insurgency dilakukan per wilayah atau 

berdasarkan usaha untuk merebut kontrol sebuah area dari kelompok 

pemberontakan.38 Yakni dengan diberikan delapan langkah strategi David Galula 

dalam strategi Hot Counter-Insurgency. 

Berbeda dengan Cold Counter-Insurgency, tipe yang kedua adalah Hot 

Counter-Insurgency, yaitu tipe tindakan yang dilakukan setelah konflik menjadi 

konflik bersenjata.39 Karena kasus peneliti yang akan diteliti adalah  tindakan 

pemberontakan oleh FSA, serta upaya mengalahkan kelompok FSA tersebut, 

maka konsep Cold Counter-Insurgency ini tidak digunakan oleh peneliti. Karena 

pada saat FSA muncul, sudah terjadi pemberontakan secara Hot/ kontak 

bersenjata. Karena itu konsep Cold Counter-Insurgency tidaklah relevan bagi 

                                                

 

 

37David Galula, 1964, hal. 52 
38David Galula, 1964,, hal. 59 
39David Galula, 1964. , hal 47 
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penelitian ini. Sehingga yang di gunakan dan di operasionalkan oleh peneliti 

adalah konsep Hot Counter-Insurgency  milik  David Galula. 

 

2.2.2.1 Definisi Konseptual 

Galula kemudian memberikan model strategi yang dapat dilakukan oleh 

kelompok pemerintahan dalam melaksanakan tindakan Hot Counter-Insurgency. 

Strategi ini dinamakan oleh David Galula sebagai strategi Hot Counter-

Insurgency. Dalam melaksanakan strategi ini, pemerintah harus menjalankan 

semuanya. Jika tidak, maka strategi Hot Counter-Insurgency tersebut tidak bisa 

berhasil.delapan langkah strategi ini adalah: Destruction or ExpulsionInsurgent 

langkah pertama ini menurut definisi dari David Galula adalah pengamanan 

wilayah yang dilakukan dengan tindakan operasi militer.40  Langkah ini dilakukan 

agar tindakan – tindakan lainnya yang bertujuan untuk mencari dukungan 

masyarakat di wilayah itu dapat dilakukan, seperti tindakan di langkah ke tiga 

atau kelima yang berupa pencarian dan pembentukan kelompok pro pemerintahan 

di wilayah daerah lokal. Fokus dari langkah ini lebih kepada bagaimana mengusir 

pemberontak yang ada dalam suatu wilayah. Yaitu dengan menggunakan 

beberapa tindakan militer. 

Langkah kedua dari rangkaian langkah strategi Hot Counter-insurgency 

adalah Deployment of the Static Unit. Menurut definisi Galula sebagai langkah 

                                                

 

 

40David Galula, 1964,, hal. 78 
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untuk mencari dukungan masyarakat dan lebih fokus kepada keamanan 

masyarakat lokal dengan memecah beberapa bagian dari sejumlah pasukan yang 

akanditempatkan untuk menjaga wilayah yang sudah dikuasai.41 Dengan adanya 

tindakan ini maka pemerintahan lebih bebas dalam melakukan berbagai tindakan  

Langkah ketiga adalah Establish contact with local population. Definisi 

menurut Galula adalah sebagai usaha untuk mencari dukungan dari masyarakat.42 

Langkah ini berupa tindakan – tindakan yang bersifat mencari hubungan dengan 

masyarakat lokal di wilayah tersebut, terutama masyarakat yang termasuk 

minoritas aktif. 

Langkah ke empat dari rangkaian strategi Hot Counter-insurgency adalah 

Destroy local Insurgent political asset. Definisi menurut David Galula sebagai 

tindakan untuk menghancurkan asset politik seperti kantor rekrutmen, percetakan 

propaganda, dll, dari kelompok pemberontak yang ada di wilayah yang telah di 

kuasai.43 Dengan melakukan identifikasi hubungan politik apa saja yng sedang 

dilakukan oleh pemberontak, lalu dieliminasi terlebih dahulu dan setelah itu 

dihancurkannya asset politik tersebut yang diharapkan dukungan masyarakat 

terhadap pemberontak semakin minim. 

Langkah kelima dari rangkaian strategi Hot Counter-insurgency ini 

adalah set up local authorties. Definisi menurut Galula sebagai tindakan untuk 

membentuk kelompok otoritas yang telah mampu mendukung pemerintahan dari 
                                                

 

 

41David Galula, 1964,, hal. 80 
42David Galula, 1964,, hal. 84 
43David Galula, 1964,, hal. 89 
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masyarakat lokal dan mendesain pemimpin dari untuk dapat mengatur masyarakat 

setempat.44  Otoritas tersebut dibentuk dari kelompok minoritas aktif lokal yang 

cenderung mendukung pemerintahan. 

Langkah ke enam dari rangkaian strategi Hot Counter-insurgency adalah 

langkah lanjutan yakni Testing the Local Leaders. Definisi menurut Galula adalah 

sebagaisalah satu upaya untuk menguji kemampuan dan loyalitas dari kelompok 

otoritas atau yang Pro terhadap pemerintah, yang dibentuk dengan cara 

mempekerjakan dan memberikan tugas sederhana kepada kelompok otoritas 

tersebut.45 Pengetesan dapat dilakukan dengan memberikan beberapa tugas kecil 

seperti mencari dukungan atau menjaga suplai pangan dari pasukan pemerintah. 

Jika ada orang yang diketahui tidak mampu bekerja atau tidak loyal dari 

kelompok otoritas tadi, maka dilakukan pembabatan terhadap orang tersebut. 

Langkah ketujuh dari rangkaian strategi Hot Counter-insurgency adalah 

Strengthen local authorities. Definisi menurut Galula adalahtindakan memperkuat 

kelompok berkuasa atau otoritas lokal yang telah diketahui loyalitasnya dengan 

membentuk dan mengelompokkan kelompok pemimpin yang sudah di ketahui 

loyalitasnya dari langkah ke lima dan ke enam dengan membuat partai politik.46 

Para pemimpin lokal itu tadi akan aktifkan kedalam berabgai partai politik lokal 

untuk membuat para pemimpin itu mampu menjalankan tugasnya dengan lebih 

baik. Dan memiliki kekuatan administratif dan politik kepada masyarakat 
                                                

 

 

44David Galula, 1964, hal. 92 
45David Galula, 1964, hal. 93 
46David Galula, 1964,, hal. 95 
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lokal.Bentukan partai politik ini juga harus hati – hati.Karena bisa disusupi oleh 

anggota pemberontakan. Karena itu pembentukan dan pemilihan anggota harus 

sangat sesuai dengan kualitas individu dan kesetujuannya dengan pemerintahan. 

Langkah kedelapan dari rangkaian strategi Hot Counter-insurgency ini 

adalah Win over or suppres the last insurgent remnant. Langkah ini adalah 

tindakan yang paling terakhir dilakukan. Langkah ini didefinisikan oleh David 

Galula sebagai langkah pembersihan terhadap sisa – sisa kelompok 

pemberontakan yang masih tersisa di wilayah yang telah di kuasai melalui 

kekarasan, maupun secara politik dengan merekrut pasukan pemberontakan yang 

mau membelot ke pemerintahan yakni salah satunya dengan adanya bantuan dari 

kelompok lokal yang telah dibentuk oleh pemerintah.47 Langkah ini hanya dapat 

dilakukan ketika posisi pemberontakan sudah sangat lemah di dalam wilayah yang 

telah di kuasai. 

Kedelapan langkah dalam rangkaian strategi yang diberikan oleh David 

Galula ini  harus dilakukan secara berurutan. Dimana tindkan ketiga tidak dapat 

dilakukan terlebih dahulu sebelum tindakan pertama dan kedua. Karena masing 

masing tindakan sangat bergantung pada keberhasilan tindakan sebelumnya. 

Terkecuali langkah pertama yang merupakan awal dari rangakaian strategi 

ini.Bagi David Galula, 8 langkah tindakan ini tidak dapat dilakukan hanya 

sebagian. Jika dilakukan hanya sebagaian, maka strategi Hot Counter-Insurgency 

                                                

 

 

47David Galula, 1964,, hal. 96 
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ini tidak akan berhasil. Jadi rangkaian strategi Hot Counter-Insurgencyyang 

diberikan oleh David Galula ini harus dilakukan secara berurutan dan lengkap. 

2.2.2.2 Definisi Operasional 

Dari definisi Hot Counter-Insurgencydiatas kemudian di 

operasionalisasikanlah ke 8 langkah yang menjadi bagian dari strategi Hot 

Counter-Insurgency yang diberikan oleh David Galula. 

1. Destruction or Expulsion Insurgent 

Langkah Destruction or Expulsion Insurgentmenurut definisi dari 

David Galula adalah pengamanan wilayah yang dilakukan dengan 

tindakan operasi militer.48 Dimana tindakan pertama yang dilakukan oleh 

pasukan pemerintahan untuk mengalahkan kelompok pemberontakan dan 

menghancurkan pasukan kelompok pemberontakan di suatu wilayah 

tertentu dengan mengirimkan operasi militer yang kuat untuk mengalahkan 

kelompok pemberontakan tersebut. Sesuai dengan klasifikasi wilayah yang 

diberikan Galula diatas, tindakan ini dilakukan di wilayah yang semakin 

banyak di kuasai oleh kelompok pemberontakan. 

Jadi dengan langkah ini dapat di terapkan ke 2 indikator. Pertama 

yaitu tindakan Destruction or Expulsionini: yang pertama adalah dilihat 

dari Military Operation, 49 dimana dalam indikator pertama ini lebih 

                                                

 

 

48David Galula, 1964,, hal. 78 
49David Galula, 1964,, hal. 78 
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membahas apa saja cara yang dilakukan suatu pemerintahan dalam 

menanggulangi pemberontakan yang sedang terjadi. Indikator kedua 

adalah dilihat dari Military Deployment yang dilakukan oleh pemerintah 

yang bertujuan untuk mengamankan wilayah beserta masyarakat lokal, 

yakni dengan menggunakan Alutsistanya dan man power yang dimiliki 

pemerintah Suriah.50 

2. Deployment of the Static Unit 

Langkah Deployment of the Static Unit menurut definisi Galula 

sebagai langkah untuk mencari dukungan masyarakat dan lebih fokus 

kepada keamanan masyarakat local dengan memecah beberapa bagian dari 

sejumlah pasukan yang akan ditempatkan untuk menjaga wilayah yang 

sudah dikuasai.51 Setelah kelompok pemberontakan telah dikalahkan dan 

wilayah yang mereka tempati dikuasai kelompok pemerintahan, langkah 

selanjutnya yang dijalankan oleh pemerintahan adalah mengirimkan 

pasukan secukupnya untuk mengamankan wilayah yang telah direbut dari 

pemberontakan tadi. Dengan diberikannya pasukan yang menjaga 

keamanan wilayah yang telah dikuasai ini, diharapkan wilayah ini tetap 

menjadi wilayah putih yang bebas dari pemberontakan. 

Selain itu pemberian pasukan ini juga bertujuan untuk 

mempertahankan wilayah dan mengamankan populasi dengan 
                                                

 

 

50David Galula, 1964,, hal. 79 
51 David Galula, 1964,, hal. 80 
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memisahkan populasi masyarakat dari jangkauan pasukan pemberontakan 

yang akan berusaha merebut kembali. 52 Jadi tugas utama kelompok 

pasukan yang ditempatkan di wilayah ini adalah untuk menjaga dan 

mengamankan populasi dan wilayah dari tangan pasukan pemebrontakan 

agar pasukan pemerintahan dapat melakukan operasi untuk mengambil 

simpati masyarakat. Dan menjaga agar pemberontakan tidak lagi masuk ke 

dalam masyarakat ini. 

Karena itu indikator menurut Galula dalam Langkah ini adalah 

yang pertama meninggalkan sisa pasukan militer untuk satndbay di 

wilayah tersebut guna menjaga keamanan wilayah tersebut. Lalu indikator 

kedua untuk memperoleh dan memenangkan dukungan dari masyarakat 

terkait pengusiran pemberontak di wilayah tersebut.53 

3. Establish contact with local population 

Langkah Establish Contact with local Population definisi menurut 

Galula adalah sebagai usaha untuk mencari dukungan dari masyarakat.54 

Setelah wilayah dikuasai dan diamankan, maka yang perlu dilakukan oleh 

kelompok pemerintahan melakukan kontak populasi wilayah yang telah 

diamankan tadi untuk mengetahui kelompok populasi mana yang 

mendukung kelompok pemerintahan, dan juga membatasi atau mengontrol 

                                                

 

 

52David Galula, 1964,, hal. 82 
53David Galula, 1964,, hal. 83  
54 David Galula, 1964. , hal. 84 
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populasi agar tidak bisa dengan bebas membantuk kelompok 

pemberontkan. 

Untuk itu dalam langkah ini pemerintahan harus mencari tahu dan 

menghubungi kelompok minoritas yang ada di wilayah itu, serta 

mengontrol populasi yang ada. Ditambah juga pemerintah harus mulai 

mencari informasi yang ada di masyarakat untuk melakukan tindakan 

selanjutnya. Informasi ini berupa masyarakat mana yang mendukung 

pemberontakan. Dan asset apa saja yang dimiliki pemberontkan di wilayah 

ini. Untuk itu David Galula memberikan 5 indikator langkah dari langkah 

ke tiga ini. 

Yang pertama adalah mengontak populasi atau Contact with the 

population. 55  Dalam indikator ini pasukan pemerintahan melakukan 

kontak awal dengan masyarakat yang ada di wilayah yang sudah ditempati 

pasukan pemerintahan dan membawa suplai militer yang kemudian harus 

diberi upah dari pemerintahan. 

Tindakan yang kedua dan juga indikator kedua adalah Control of 

the population. Dalam indikator ini Pasukan pemerintahan harus 

membatasi dan mengontrol masyarakat agar tidak membentuk pasukan 

pemberontakan. Dalam menjalankan tindakan ini pemerinthan harus 

melakukan pembatasan seperti pemberlakuan jam malam, pemberian 
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sensus, juga dengan membatasi jarak bepergian masyarakat melalui 

pembangunan poso penjagaan.56 

Indikator ketiga adalah Protection of the population. Pasukan 

pemerintahan harus mampu melindungi masyarakat yang sudah ada di 

bawah kekuasaan mereka. Langkah ini dicapai dengan cara melakukan 

patrol dan penyergapan dari pasukan pemberontakan. Agar dapat menjaga 

populasi supaya merasa aman dari pemberonrakan.57 

Indikator ke empat adalah Intelligence collection. Pasukan 

pemerintah melakukan pengumpulan informasi dari masyarakat. Seperti 

siapa yang mendukung pemebrotankan dan siapa yang mendukung 

pemerinthan.Langkah ini bisa dilakukan dengan memberi insentif seperti 

perlindungan atau pemberian upah dan remunerasi.58 

Indikator ke lima adalah Starting to win the support of the 

population. Dalam langkah yang ini dilakukan tindakan yang bertujuan 

mengambil simpati masyarakat. Seperti dengan memberikan makanan 

yang cukup. Perlengkapan medis dan juga mencari tahu keinginan 

masyarakat untuk melakukan reformasi politik.59 

                                                

 

 

56David Galula, 1964. , hal. 85 
57David Galula, 1964. , hal. 86 
58David Galula, 1964. , hal. 86 
59David Galula, 1964. , hal. 87 
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4. Destroy local insurgent political asset 

Setelah kontak dilakukan dan diketahui elemen masyarakat mana 

yang mendukung dan menolak pemerintah, selanjutnya dilakukan langkah 

ke empat ini menurut David Galula sebagai tindakan untuk 

menghancurkan asset politik seperti kantor rekrutmen, percetakan 

propaganda, dll, dari kelompok pemberontak yang ada di wilayah yang 

telah di kuasai. 60  Usaha itu dilakukan dengan mengidentifikasi afiliasi 

hubungan politik apa saja yang sedang menjalin hubungan dengan 

pemberontak, lalu setelah itu menghancurkan keberadaan politik dari 

kelompok pemberontak di area yang telah di amankan, setelah pasukan 

pemberontakan dihancurkan, dan diusir dari wilayah, maka yang dilakukan 

sekarang adalah menghancurkan atau mengeliminasi asset asset politik 

dari kelompok pemberontakan di wilayah yang telah dikuasai seperti 

posko rekrutment, atau berbagai posko politik lainnya.61 

5. Set up local authorties 

Langkah Set up local Authorties menurut Galula sebagai tindakan 

untuk membentuk kelompok otoritas yang telah mampu mendukung 

pemerintahan dari masyarakat lokal dan mendesain pemimpin dari untuk 

dapat mengatur masyarakat setempat.62 Dari Organisasi lokal itu dibentuk 
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dengan membuat pemimpin dalam kelompok lokal yang berkuasa untuk 

membantu pemerintahan. Setelah kontak populasi lokal tersambung dari 

kelompok populasi lokal yang mendukung pemerintahan dibuatlah 

kelompok berkuasa lokal yang membantu pemerintahan untuk 

mengamankan, menyediakan sumberdaya masyarakat lokal wilayah 

tersebut dengan mempekerjakan dan membentuk kelompok lokal dari 

minoritas aktif tadi, diharapkan minoritas aktif yang mendukung 

pemerintahan dapat mendapatkan simpati dari masyarakat mayoritas. 

Sehingga masyarakat mayoritas akan mau mendukung pemerintahan. 

Untuk itu dari langkah ini terdapat indikator sebagai berikut: 

mendesain pemimpin dari pemerintah sekaligus mendesain pemimpin dari 

masyarakat yang bertujuan agar dapat mengatur masyarakat dan wilayah. 

Lalu yang kedua melakukan pengujian kelayakan, apakah pemimpin dan 

kelompok tersebut sudah layak menjadi sebagian dari pemerintah.63 

6. Testing the Local Leaders 

Langkah ke enam menurut Galula adalah  sebagai salah satu upaya 

untuk menguji kemampuan dan loyalitas dari kelompok otoritas atau yang 

Pro terhadap pemerintah, yang dibentuk dengan cara mempekerjakan dan 

memberikan tugas sederhana kepada kelompok otoritas tersebut.64 Pada 

langkah ini dilakukan proses pembabatan untuk menghilangkan bagian 
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bagian populasi yang tidak mendukung pemerintah dari kelompok 

berkuasa lokal yang telah dibangun  tadi. Dengan menghilangkan anggota 

minoritas aktif yang tidak mau mendukung pemerintah tadi diharapkan 

kelompok pendukung lokal ini dapat lebih efektif dalam mendukung dan 

mencari simpati masyarakat. 

Untuk itu dari langkah ini dapat digunakan indikator yaitu 

penugasan yang dilakukan oleh kelompok pemerintahan terhadap para 

pemimpin lokal. Salah satunya penugasan untuk menjadi bagian 

daribirokrasi lokal. Atau juga pemberian tugas pembangunan proyek sosial 

di wilayah yang ada.65 

7. Group and educate the leaders of local authorities 

Langkah ini di definisikan menurut Galula adalah tindakan 

memperkuat kelompok berkuasa atau otoritas lokal yang telah diketahui 

loyalitasnya dengan membentuk dan mengelompokkan kelompok 

pemimpin yang sudah di ketahui loyalitasnya dari langkah ke lima dan ke 

enam dengan membuat partai politik.66 Para pemimpin lokal itu tadi di 

organisasi kedalam berbagai partai politik lokal untuk membuat para 

pemimpin itu mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik.Dan 

memiliki kekuatan administratif dan politik kepada masyarakat lokal. 

Bentukan partai politik ini juga harus hati – hati. Karena bisa disusupi oleh 
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anggota pemberontakan. Karena itu pembentukan dan pemilihan anggota 

harus sangat sesuai dengan kualitas individu dan kesetujuannya dengan 

pemerintahan. 

Maka indikator dari langkah ini: membuat partai politik dimana 

didalamnya ada pemimpin yang sudah di bentuk dari masyarakat lokal 

yang pro pemerintah, agar pemimpin tersebut bias tetap survive dalam 

mengatur masyarakat lokal dan lebih berpihak kepada pemerintah.67 

8. Win over or suppres the last insurgent remnant 

Langkah terakhir dari rangkaian strategi yang diajukan oleh David 

Galula ini di definisikan sebagai langkah pembersihan atau langkah untuk 

mengalahkan sisa – sisa pasukan pemberontakan dalam wilayah tersebut 

baik dengan kekerasan maupun dengan tindakan politis. 68 Karena 

kelompok pemberontak telah dilemahkan dengan berbagai tindakan di 

langkah sebelumnya, maka tindakan yang tersisa untuk dilakukan 

kelompok pemerintahan adalah menghancurkan sisa kelompok 

pemberontak di wilayah tersebut. Jika masih tersisa kelompok 

pemberontak yang ada, maka dilakukan tindakan untuk menghancurkan 

kelompok pemberontakan yang tersisa di wilayah tersebut dengan bantuan 

kelompok lokal yang berkuasa tadi. Karena dukungan masyarakat lokal 

sudah minim kepada kelompok pemberontakan berkat aksi minoritas aktif 
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yang mendukung pemerintahan tadi, maka mudah untuk pasukan 

pemerintahan melakukan pembersihan terhadap sisa sisa pasukan 

pemberontakan yang ada di wilayah ini. 

Dari penjelasan diatas, indikator sebagai berikut. Pembersihan 

pemberontak secara total di setiap wilayah, dengan caramenggunakan 

bantuan dari kelompok-kelompok lokal yang telah dibentuk sebelumnya, 

dan yang tentunya bisa dipercaya.69 

2.2.5. Operasionalisasi Konseptual 

Dari definisi diatas kemudian akan di operasionalisasikan kepada bentuk 

bentuk strategi yang digunakan pemerintahan dalam mengatasi tindakan 

Insurgency oleh pemeberontak. Yang di operasionalisasikan adalah tindakan Hot 

Counter-Insurgency. Pemerintahan Suriah pada tahun 2012 ketika pemberontakan 

di Suriah sudah mencapai langkah konflik bersenjata. 

Dalam tindakan Counter-Insurgency dengan kekuatan militer terbuka di 

dalam aspek Hot Counter-Insurgency terdapat beberapa langkah yang dapat 

dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa untuk mengalahkan kelompok 

pemberontak.70 

Namun dalam penelitian ini penulis hanya meneliti hingga langkah ke 

empat dari delapan langkah yang ada dalam Hot Counter-Insurgency. 

Dikarenakan pemerintah Suriah yang tidak melakukan langkah selanjutnya, 
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melainkan keluar dari tindakan yang seharusnya dilakukan dalam Hot Counter-

Insurgenscy dari David Galula. 

Delapan langkah tersebut ditawarkan oleh David Galula sebagai model 

dari dilakukannya tindakan Hot Counter-Insurgency. 71  Yakni Destruction or 

Expulsion Insurgent, Deployment of the Static Unit, Establish contact with local 

population, Destroy local FSA political asset, Set up local authorties, Testing the 

Local Leaders, Strengthen local authorities, Win over or suppres the last 

insurgent remnant. Setelah konflik dengan kelompok pemberontak meningkat 

menjadi konflik bersenjata antra kedua pihak: 

 

Tabel 2.1: Hot Counter Insurgency 

Konsep 
Variabel 

Definisi 
Indikator 

 

 
Destruction or 

ExpulsionInsurgent 

 
Pengamanan wilayah 
yang dilakukan dengan 
tindakan operasi militer 
 

1. Military Operation 
2. Military Deployment 

 
 
 
 

Deployment of the 
Static Unit 

 
Langkah mencari 
dukungan masyarakat 
dan lebih fokus kepada 
keamanan masyarakat 
local dengan memecah 
beberapa bagian dari 
sejumlah pasukan yang 
akan ditempatkan untuk 
menjaga wilayah yang 
sudah dikuasai 

1. Remnants to stay in the 
area 

2. Propaganda the 
population 
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Establish Contact 
with local 
population 

 
 
 
usaha untuk mencari 
dukungan dari 
masyarakat 

1. Contact with the 
population, 

2. Control of the 
population, 

3. Protection of the 
population, 

4. Intelligence collection, 
5. Starting to win the 

support of the 
population 

Destroy local 
insurgent political 

asset 

Usaha menghancurkan 
instrument politik 
kelompok 
pemberontakan. 

1. Identification of 
political affiliation 
relationship fsa 

2. How to destroy a 
political asset 

 
Set up local 
authorties 

 
Membentuk asset politik 
lokal dengan bentukan 
pemimpin lokal yang 
mendukung 
pemerintahan. 

1. Designing the leader of 
the pro-government 
local community 

2. the composition of the 
group 

 
 
 
 

Testing the Local 
Leaders 

 
 
 
Upaya untuk menguji 
kemampuan dan 
loyalitas dari kelompok 
otoritas yang baru 
dibentuk. 

1. Give full support to the 
active leaders 

2. Organize self-defense 
units 

Group and educate 
the leaders of local 

authorities 

 
Tindakan memperkuat 
kelompok berkuasa yang 
telah diketahui 
loyalitasnya dengan 
membentuk kelompok 
pemimpin yang sudah 
diketahui loyalitasnya 
kedalam partai politik. 

1. Create a political party 
and  leader by elected 
local community 

2. Political Training 

Win over or 
suppres the last 

insurgent remnant 

 
Langkah pembersihan 
atau langkah untuk 
mengalahkan sisa – sisa 
pasukan pemberontakan. 

1. overall cleaning rebels 
with the help of a local 
group 
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2.3 Alur Pemikiran 
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2.4 Argumen Utama 

Adapun argumen utama yang disusun berdasarkan kajian teoritis dan 

model yang telah di ajukan oleh David Galula diatas adalah sebagai berikut: 

Strategi Suriah dibawah pemerintahan Al – Assad dalam menghentikan 

pemberontakan kelompok FSA meliputi delapan langkah yang diberikan oleh 

David Galulai yaitu: Destruction or Expulsion Insurgent, Deployment of the Static 

Unit, Establish contact with local population, Destroy local FSA political asset, 

Set up local authorties, Testing the Local Leaders, Strengthen local authorities, 

Win over or suppres the last insurgent remnant. 

 

 


