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BAB IV 

KRONOLOGI PEMBERONTAKAN Free Syrian Army 

Pemberontakan yang terjadi di Suriah sendiri sebenarnya telah terjadi 

beberapa bulan sebelum FSA terbentuk.Akan tetapi pemberontakan bersenjata di 

Suriah baru terjadi ketika FSA terbentuk.FSA terbentuk sebagai hasil dari 

tindakan opresif pemerintahan Al – Assad yang membuat para prajurit militer Al 

– Assad kecewa dan membelot untuk membentuk FSA.Akar dari semua 

pemberontakan yang terjadi di Suriah oleh kelompok FSA adalah kekecewaan 

masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter. Kekecewaan itu ditambah juga 

dengan tindakan pemerintahan yang represif dalam menghadapi tuntutan dan 

demonstrasi yang dilakukan masyarakat.Akhirnya hal inilah yang membuat 

pemberontakan bersenjata terjadi dan FSA terbentuk. Dari terbentuknya FSA pada 

tanggal 29 Juli 2011, pemberontakan bersenjata menyebar dari provinsi Daraa di 

selatan Suriah, hingga ke provinsi Aleppo di utara Suriah. 

Sesuai dari definisi insurgency yang diberikan oleh David Galula, 

pemberontakan oleh kelompok FSA ini adalah sebuah kejadian insurgency

dimana kelompok FSA menjadi Insurgent nya. Pemberontakan FSA disini 

merupakan sebuah pemberontakan berkepanjangan yang berlangsung sejak tahun 

2011 dan belum selesai hingga sekarang. Pemberontakan itu juga memiliki tujuan 

akhir untuk menjatuhkan pemerintahan yang tengah berkuasa, yaitu pemerintahan 
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Al – Assad.72 Dari dua hal ini, dapat dilihat bahwa pemberontakan kelompok FSA 

ini sesuai dengan definisi dari Insurgency milik David Galula. 

Pemberontakan yang dilakukan FSA terjadi secara sporadis. Pasukan FSA 

tidak hanya terbentuk dan menyerang dari satu titik kemudian berpindah ke titik 

lain. Pasukan FSA terbentuk secara terpisah – pisah. Bahkan di awal terbentuknya 

FSA tidak ada rangkaian komando yang jelas dari pasukan FSA ini.Berbagai 

pasukan di berbagai provinsi yang ada di Suriah memberontak kepada pemerintah 

tapi tidak ada arah serangan secara umum yang jelas.Karena pasukan itu awalnya 

berdiri sendiri – sendiri. Bisa dibilang kalau pasukan FSA yang ada di Daraa, dan 

yang ada di provinsi Aleppo adalah kelompok yang berbeda, tapi mengangkat 

bendera yang sama yaitu bendera FSA. Serangan yang mereka lakukan hampir 

bersamaan waktunya, tapi di lokasi yang berbeda dan kurang ada koordinasi. 

Sehingga sulit untuk di bentuk sebuah timeline yang jelas untuk menggambarkan 

serangan yang dilakukan pasukan FSA. Lebih mudah untuk dilakukan penjelasan 

pemberontakan yang terjadi per provinsi. 

Dari ringkasan singkat yang diberikan diatas akan di berikan penjelasan 

pemberontakan yang terjadi per-provinsi yang sudah terjadi di Suriah oleh FSA 

ini. Yang pertama akan di mulai dari provinsi Daraa. 

                                               

72"Free Syrian Army Founded by Seven Officers to Fight the Syrian Army". Syria Comment, 29 Juli 2011, 
diakses dari: http://www.joshualandis.com/ p=11043 ,diakses pada5Juni 2015. 
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4.1 Pemberontakan di Provinsi Daraa 

Daraa menjadi titik awal lahirnya pemberontakan FSA di Suriah. 

Pemberotakan FSA sendiri terbentuk sebagai reaksi dari pengepungan Daraa yang 

terjadi selama bulan Mei 2011 di Suriah.73 Pengepungan itu dilakukan kelompok 

pasukan pemerintahan sebagai reaksi dari berbagai demonstrasi yang terjadi di 

Daraa.74 Sebagai hasilnya, pasukan yang membelot dari pasukan pemerintahan 

pun membentuk kelompok pemberontak sebagai bentuk protes dari pengepungan 

yang dilakukan pemerintah Suriah di Daraa. 

Seperti yang dijelaskan di executive summary di atas, pemberontakan di 

provinsi ini terjadi karena kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Pemberontakan diawali dengan berbagai unjuk rasa yang terjadi di kota Daraa dan 

Rastan. Unjuk rasa ini dihadapi dengan tindakan yang represif oleh pemerintahan 

Al – Assad. Seperti dengan menembak para pengunjuk rasa, dan menurunkan 

Shabiha untuk membunuh masyarakat yang ikut berdemonstrasi.Hal ini lah yang 

akhirnya memicu terbentuknya FSA yang akhirnya juga membuat pemberontakan 

bersenjata pecah di provinsi Daraa dan di seluruh Suriah. 

                                               

73Joseph Holliday, “Syria’s Armed Opposition”, Middle East Security Report 3, 2012,   hal. 12 
74Ibid. Joseph Holliday, “Syria’s Armed Opposition”, Middle East Security Report 3, 2012,hal. 13 
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Gambar 4.3 : Peta Provinsi Daraa75

Sumber: http://d-maps.com/m/asia/syrie/syrie52.gif 

FSA pertama kali masuk di provinsi Daraa ini adalah sejak pertengahan 

tahun 2011 ketika FSA lahir. FSA pertama membentuk kelompok secara formal 

dari 6 pembelot militer yang ada di kota Daraa. Akan tetapi FSA yang saat itu 

masih berjumlah sangat sedikit ini tidak bisa untuk melakukan perebutan wilayah. 

Sehingga yang dilakukan FSA selama tahun 2011 hinngga awal 2013, pasukan 

FSA di provinsi ini hanya melakukan pemberontakan kecil – kecilan saja.Seperti 

menyergap pasukan pemerintahan Al – Assad yang berusaha membubarkan 

demonstrasi masyarakat. 

Dengan terbentuknya kelompok pemberontakan FSA ini, wilayah provinsi 

Daraa ini menjadi wilayah merah muda. Yaitu wilayah yang tengah di perebutkan 

                                               

75http://d-maps.com/m/asia/syrie/syrie52.gif.Diakses pada 13 Maret 2015. 
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antara pemberontakan dan kelompok pemerintahan.Meskipun kelompok FSA ini 

masih melakukan perebutan wilayah dengan skala yang kecil di wilayah ini 

sepanjang tahun 2012. Tapi dengan munculnya pemberontakan bersenjata FSA ini 

wilayah Daraa yang awalnya wilayahnya putih pada tahun 2011 di awal adanya 

pemberontakan damai menjadi wilayah merah muda dengan adanya 

pemberontakan dari kelompok FSA ini, meskipun masih terbatas pada tahun 

2012. 

Tapi pada tahun 2013 dengan adanya dukungan persenjataan yang masuk 

dari wilayah Jordania, dengan bantuan asing dan pelatihan pemberontak di 

Yordania, para pejuang oposisi telah memperoleh kembali momentum dalam 

perjuangan mereka untuk menggulingkan Presiden Bashar Assaddengan mulai 

melakukan serangan kepada provinsi Daraa. 76 Serangan ini ditujukan untuk 

mengamankan perbatasan Daraa dan Jordania. 77 Serangan pemberontakan ini 

dimulai dengan serangan di tepi selatan Provinsi Daraa yang menguasai 

pangkalan udara pasukan pemerintahan. 78 Setelah itu serangan pemberontakan 

dilanjutkan pada tanggal 3 maret yang dilancarakan ke wilayah desa Jalma yang 

merupakan bagian dari wilayah di perbatasan Israel Suriah.Serangan itu kemudian 

dilanjutkan dengan serangan lainnya yang menghancurkan berbagai posisi 

                                               

76“Syrian rebels set their sights on strategic south”, New Zealand Herald, 4 April 2013, diakses dari: 
http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10875379, diakses pada 12 Maret 
2015 

77Ibid.“Syrian rebels set their sights on strategic south”, New Zealand Herald.
78“New Rebel Gains Reported in Southern Syria With Seizure of Military Base”, New York Times, , diakses 

dari: http://www.nytimes.com/2013/04/04/world/middleeast/Syria-rebels.html?_r=0, diakses pada; 12 Maret 
2015 
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pemerintahan di Daraa. Hingga akhirnya pada bulan Desember 2013 pasukan 

FSA berhasil menguasai sebagian besar wilayah perbatasan provinsi Daraa. 

Sedangkan kota Daraa sendiri masih dipegang pemerintahan Al – Assad. 

Sebagai kesimpulan, pemberontakan di provinsi Daraa yang di awali oleh 

kekecewaan masyarakat terhadap tindakan otoriter pemerintahan ini merubah 

wilayah Daraa menjadi wilayah merah muda. Provinsi kelahiran kelompok FSA 

ini baru terlibat dalam perebutan wilayah secara besar – besaran pada tahun 2013. 

Akan tetapi perubahan status wilayah sudah terjadi sejak tahun 2012, dengan 

berbagai serangan terbatas oleh kelompok FSA di provinsi ini. 

4.2 Pemberontakan di Provinsi Homs 

Provinsi Homs adalah provinsi yang ada di tengah Suriah yang berada di 

antara provinsi Rif Dimasq dan Hama. Provinsi ini menjadi provinsi pertama yang 

mengalami serangan pemberontakan FSA. 

Seperti yang sudah disebutkan di executive summary di awal bab ini, 

penyebab terjadinya pemberontakan di provinsi ini adalah kekecewaan 

masyarakat kepada tindakan kelompok pemerintahan. Pemberontakan damai 

berupa unjuk rasa besar – besaran sudah terjadi di provinsi ini pada pertengahan 

tahun 2011.Akan tetapi, pemberontakan bersenjata baru terjadi ketika kelompok 

FSA berhasil masuk dan berbagai pasukan pemerintahan yang ada di provinsi 

Homs membelot untuk masuk ke FSA pada pertengahan akhir tahun 2011. 
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Gambar 4.4: Peta Provinsi Homs79

Sumber:http://d-maps.com/m/asia/syrie/syrie52.gif

Setelah terbentuk, dan terusir dari kota Daraa, kelompok FSA menyerang 

wilayah Homs dan kota Rastan di dalamnya. Kelompok FSA pertama kali 

menyerang wilayah kota Rastan ini pada pertengahan tahun 2011. Pada 

pertengahan tahun itu ketika terjadi berbagai tindakan opresif dari pemerintahan 

Al – Assad di provinsi Homs, terutama di kota Rastan dan di distrik Bab – Amr 

banyak terjadi pembelotan dari prajurit pemerintahan Al – Assad. Para pembelot 

ini akhirnya ikut bergabung ke FSA juga yang sebenarnya sudah terbentuk di 

provinsi Daraa.Tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu. Akhirnya pembelot yang 

menjadi FSA yang jumlahnya mencapai 10.000 pada bulan oktober ini melakukan 

                                               

79http://d-maps.com/m/asia/syrie/syrie52.gif. Diakses pada 13 Maret 2015. 
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serangan di Rastan kepada pasukan pemerintahan Al – Assad.80 Serangan yang 

dilakukan pemberontakan ini di latarbelakangi pada adanya pengepungan kota 

Rastan di bulan Mei 2011 dari pasukan pemerintahan Al – Assad. Pengepungan 

yang terjadi dua minggu itu menghasilkan banyak masyarakat yang membelot lagi 

kepada pasukan FSA karena kecewa dengan sikap pemerintah. 

Pada bulan September akhir, akhirnya pasukan FSA mulai melakukan 

serangan kepada kota Rastan ini. Serangan yang dilakukan itu berhasil merebut 

kota Rastan pada tanggal 27 September 2011. Akhirnya pasukan FSA sempat 

menguasai kota Rastan ini. Kota rastan ini menjadi kota pertama yang sempat 

dikuasai pemberontakan. Tapi dikuasainya kota ini hanya berlangusng sebentar. 

Karena 4 hari kemudian kota ini direbut kembali oleh pasukan pemerintahan Al – 

Assad. Setelah itu akhirnya pasukan FSA terpaksa melakukan berbagai serangan 

gerilya seperti pengeboman, dan penyergapan kepada pasukan pemerintahan. 

Pasukan FSA juga menyebar ke wilayah provinsi Homs yang lebih besar. 

Dengan terbentuknya pasukan FSA di provinsi ini, dan berhasilnya secara 

sesaat pasukan FSA merebut bagian kota Rastan dan beberapa bagian di provinsi 

Homs ini, wilayah Homs menjadi wilayah merah muda. Wilayah yang awalnya 

putih ini di awal terjadinya pemberontkan, yang mana seluruh wilayah di kuasai 

oleh pasukan pemerintahan. Wilayah ini berubah menjadi merah muda berkat 

                                               

80"Defectors Claim Attack That Killed Syrian Soldiers", The New York Time,26 Oktober 2011, diakses dari: 
http://www.nytimes.com/2011/10/27/world/middleeast/army-defectors-in-syria-take-credit-for-deadly-
attack.html, diakses pada: 12 Maret 2015 
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berhasilnya pasukan FSA untuk memperebutkan berabgai wilayah di provinsi 

Homs ini, seperti kota Rastan tadi. Meskipun sebentar saja di kuasai oleh 

kelompok FSA, tapi di kuasainya kota Rastan menandakan bahwa pasukan 

pemberontakan bisa melakukan perebutan wilayah dengan kelompok 

pemerintahan. Sehinga hal ini membuat wilayah ini menjadi wilayah merah muda. 

Status merah muda ini tidak terhenti meskipun pasukan FSA terusir dari kota 

Rastan.  

Dengan terusirnya pasukan FSA dari kota ini, kelompok FSA kemudian 

berpindah ke kota Homs yang merupakan ibukota dari provinsi Homs. 81

Pertempuran antara FSA dan pasukan pemerintahan Al – Assad pun meluas ke 

provinsi Homs. Pada akhir Oktober kelompok FSA bertempur kembali dengan 

pasukan pemerintahan Al – Assad di wilayah Bab al-Sebaa yang merupakan 

sebuah distrik di kota Homs. Pertempuran tersebut menewaskan sekitar 17 orang 

prajurit Suriah.82 Keberhasilan pasukan FSA tersebut dalam mengalahkan prajurit 

Suriah dalam pertempuran jalanan tersebut menyebar ke berbagai distrik lainnya 

di kota Homs. 

Pertempuran tersebut terjadi di distrik wilayah Baba Amr dan al-Qusur 

dari kota Homs. Pertempuran jalanan tersebut akhirnya menewaskan sekitar 50 

prajurit Suriah dan kelompok pemberontakan FSA berhasil merebut distrik 

                                               

81Joseph Holliday, “Syria’s Armed Opposition”, Middle East Security Report 3,2012,  hal. 12  
82"20 Syrian soldiers killed in 'clashes with deserters'". Bangkok Post. Agence France-Presse. 30 Oktober 

2011, diakses dari http://www.bangkokpost.com/news/world/263790/syria-bloodletting-spurs-new-arab-
warningpada tanggal 6 Februari 2015. 
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wilayah tersebut dari pasukan pemerintahan Al – Assad. 83  Pasukan 

pemberontakan FSA kemudian menjaga wilayah ini dan mengusir pasukan 

pemerintahan yang berusaha masuk kedalam wilayah tersebut. Tapi akhirnya 

pasukan pemerintahan  Al – Assad berhasil merebut kembali kota ini pada bulan 

November. 

Namun keberhasilan  militer pemerintahan pemerintah Al – Assad ini 

tidak berlangsung lama. Pada awal Desember pasukan FSA berhasil untuk 

merebut kembali distrik Baba Amr dari pasukan pemerintahan Al – Assad. 

Kelompok FSA dan pasukan pemerintahan Al – Assad terus terlibat di 

dalam beberapa konflik – konflik bersenjata di sekitar Baba Amr selama bulan 

desember tersebut. Serangan - serangan itu memiliki berbagai bentuk, seperti 

beberapa serangan yang menewaskan satu atau dua orang.Ada juga serangan 

terhadap lapangan terbang milik pemerintahan Al – Assad oleh kelompok FSA 

yang menewaskan sekitar 25 orang prajurit pemerintahan Al – Assad.84

Beberapa serangan tersebut pada akhirnya berhenti terjadi setelah pasukan 

pemerintahan Al – Assad mulai mengepung dan menyerang distrik Baba Amr 

dengan berbagi pasukan dan alat tempur yang disiapkan unuk melakukan 

serangan terhadap distrik Baba Amr tersebut.Tapi serangan yang dilakukan militer 

pemerintahan Suriah tersebut tidak mampu untuk mengalahkan kelompok FSA. 
                                               

83“Pejuang Suriah Ambil Alih Distrik Baba Amr di Pusat Kota Homs“, an-najah.net,11 Maret 2013di askes 
dari http://www.an-najah.net/2013/03/11/pejuang-suriah-ambil-alih-distrik-baba-amr-di-pusat-kota-homs/ 
diakses pada 15 Februari 2015 

84 "Syria forces assault Baba Amr quarter in besieged Homs", BBC, 1 Maret 2012, diakses dari 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-17202311 diakses pada 20 Februari 2015 
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Kelompok FSA justru berhasil menguasai sebagian besar kota Homs pada 

pertengahan Januari 2012. 85  Pasukan FSA terus menerus menekan kekuatan 

militer pemerintahan Suriah yang ada di dalam kota Homs dan distrik Baba Amr. 

Pada awal Februari pasukan FSA bahkan berhasil untuk mengalahkan berbagai  

pasukan militer pemerintahan Suriah di wilayah Bab Drib. Wilayah distrik Bab 

Drib akhirnya jatuh dalam kekuasaan kelompok pemberontakan. 

Pertempuran di kota Homs ini terjadi terus menerus secara berkepanjangan 

di wilayah Homs dan provinsi Homs ini. Pertempuran tersebut terus berlangsung 

sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2014 meskipun sempat terjadinya gencatan 

senjata yang di prakarsai oleh PBB pada pertengahan April 2012. Namun 

pertempuran terus berlanjut selama ber bulan - bulan. Hingga akhirnya pada tahun 

2014 kelompok FSA mundur secara total dari kota Homs ini.86

Bisa dibilang bahwa wilayah provinsi ini selama munculnya 

pemberontakan pada pertengahan tahun 2011, hingga batasan penelitian ini di 

tahun 2013 merupakan wilayah merah muda.Yang merupakan perubahan dari 

wilayah yang awalnya putih sebelumadanya pemberontakan.Wilayah ini baru bisa 

berubah kembali menjadi wilayah putih pada tahun 2014 yang sudah di luar 

batasan penelitian ini. 

                                               

85Ibid. "Syria forces assault Baba Amr quarter in besieged Homs"
86"Retreat from Homs: Assad conquers cradle of revolution". The Times. United Kingdom. 2014, diakses 

dari; http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article4083611.ece, diakses pada; 3 Maret 2015 
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Sebagai kesimpulannya, provinsi Homs ini menjadi bagian dari kumpulan 

provinsi yang memberontak karena kekecewaan masyarakat kepada sikap opresif 

pemerintahan. Sikap opresif pemerintahan ini akhirnya memancing para 

pengunjuk rasa, dan sebagian pasukan militer dari pasukan Al – Assad untuk 

membelot dan melakukan pemberontakan bersenjata atas nama FSA. 

Pemberontakan bersenjata ini akhirnya membuat wilayah Homs menjadi wilayah 

meram muda yang diperebutkan antara pemerintahan dan pemberontakan hingga 

tahun 2013. Selain di provinsi Homs dan Daraa di sub bab sebelumnya, 

pemberontakan juga terjadi di provinsi Rif – Dimashq dan Damaskus. 

4.3 Pemberontakan di Provinsi Damaskus dan Rif – Dimashq 

Pemberontakan kelompok FSA di wilayah provinsi Damaskus dan Rif – 

Dimashq dimulai dengan pertempuran di wilayah Rif – Dimashq. Pertempuran di 

awali di bulan Januari dan Februari 2012 dengan berbagai pertempuran kecil di 

wilayah Rif – Dimashq seperti di kota Zabadai dan kota Douma. Pertempuran itu 

di lakukan oleh berbagai prajurit pemerintahan Al – Assad yang membelot ke 

pihak pemberontakan. Pembelotan itu akhirnya masuk ke pasukan FSA.87 Jadi 

pembelot itulah yang menjadi awal mula pasukan FSA di provinsi Rif – 

Dimashqini, bukan karena adanya kiriman pasukan dari FSA yang ada di provinsi 

lain. Pertempuran di kedua kota tersebut ditujukan oleh pasukan FSA untuk 

                                               

87 “31 killed in Syria as Arab League meets”, News24, 16 November 2015, diakses dari: 
http://www.news24.com/World/News/31-killed-in-Syria-as-Arab-League-meets-20111116, diakses pada: 
24 Februari 2015 



55 

mengalahkan pasukan pemerintahan yang melakukan tindakan opresif kepada 

para demonstran yang ada di provinsi ini dan mendapatkan titik operasi yang 

cukup di provinsi Rif – Dimashq. Akan tetapi pasukan FSA mengalami kekalahan 

beruntun di kedua kota tersebut. Setelah itu pasukan FSA yang ada di provinsi ini 

dan kemudian mendapatkan dukungan dari pasukan FSA yang lain mulai 

berusahan menyerang Damaskus. 

Akar dari pemberontakan yang terjadi di profinsi Rif – Dimashq dan 

Damaskus ini sama seperti provinsi lainnya. Seperti yang sudah disebutkan di 

executive summary di atas, pemberontakan di provinsi ini dan di seluruh Suriah 

merupakan hasil dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan.Kekecewaan 

itu ditambah lagi dengan tindakan pasukan pemerintahan dan kelompok Shabiha 

yang opresif terhadap masyarakat yang melakukan protes. Seperti yang terjadi 

ketika kelompok Shabiha membunuh 23 demonstran di provinsi 

Damaskus.Akhirnya dari kekecewaan itulah banyak masyarakat yang membelot 

ke kelompok FSA untuk melakukan pemberontakan bersenjata kepada kelompok 

pemerintahan Al – Assad. Pemberontakan bersenjata ini akhirnya berujung 

kepada pertempuran di provinsi Rif Dimashq yang disebutkan diatas, dan 

dilanjutkan dengan pertempuran di Damaskus. 

Pertempuran di wilayah Damaskus ini awalnya terjadi pada bulan juli 

2012 dengan inflitrasi pasukan dari kelompok FSA secara besar – besaran 

kedalam kota Damaskus.Pertempuran ini menandakan perubahan jenis wilayah 

provinsi Damaskus dan Rif – Dimashq ini.Dengan diadakannya serangan ini, 

status wilayah Damaskus dan Rif – Dimashq yang selama ini putih karena masih 

dikuasai pemerintahan berubah menjadi wilayah merah muda. Serangan yang 
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dilakukan kelompok pasukan FSA ini menunjukkan bahwa telah terjadi perebutan 

wilayah di provinsi ini, akan tetapi belum ada pemenang yang jelas sehingga 

status wilayah bisa dikategorikan menjadi status merah muda. Untuk itupasukan 

FSA bertujuan untuk melakukan serangan besar – besaran secara tiba – tiba untuk 

menguasai kota Damaskus yang merupakan ibu kota dari Suriah dan tempat kuasa 

kepresidenan Basar Al – Assad. Menurut beberapa sumber pasukan FSA yang 

menyusup kedalam Damaskus berjumlah sekitar 5000 orang.88

Gambar  4.5: Peta Provinsi Rif - Dimashq dan Damaskus89

Sumber:http://d-maps.com/m/asia/syrie/syrie52.gif

Namun diantara penyusupan tersebut pasukan pemerintahan Al – Assad 

berhasil mengetahui bahwa terjadi penyusupan oleh pasukan FSA. Kemudian 

yang mana dilakukan serangan terlebih dahulu oleh pasukan pemerintahan untuk 
                                               

88 5,000 rebel fighters 'heading to Damascus to topple Bashar al-Assad'. diakses dari 
http://www.standard.co.uk/news/world/5000-rebel-fighters-heading-to-damascus-to-topple-bashar-alassad-
7958704.html, July 2012diakses pada: 25 Februari 2015 

89http://d-maps.com/m/asia/syrie/syrie52.gif. Diakses pada 13 Maret 2015. 
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mencegah masuknya pasukan FSA kedalam kota Damaskus. Akhirnya serangan 

penyusupan yang di adakan oleh Pasukan FSA ini gagal untuk menguasai kota 

Damaskus. 

Kegagalan serangan yang dilakukan pasukan penyusupan ini akhirnya 

menandakan kemenangan bagi pasukan pemerintahan di provinsi Damaskus 

ini.Dengan menangnya pasukan pemerintahan dan kalahnya pasukan FSA di 

provinsi Damaskus ini, wilayah provinsi Damaskus kembali menjadi wilayah 

putih. Pasukan FSA tidak lagi bisa berjuang memperebutkan wilayah Damaskus 

melawan pemerinthan secara terbuka. Sehingga pemerintahan Al – Assad berhasil 

sekali lagi menguasai sepenuhnya provinsi Damaskus ini. Sehingga status 

provinsi ini menjadi putih kembali. 

Namun serangan pemberontakan FSA tidak berhenti sampai itu saja di 

wilayah ibu kota. FSA terus menjalankan praktik perang gerilya sebagai 

instrumennya untuk mencapai kemenangan di wilayah ini. 90  Klaim tersebut 

dikeluarkan oleh kelompok FSA melalui pernyataan resmi kelompok FSA yang 

dikeluarkan setelah mundurnya pasukan FSA dari wilayah kota Damaskus. 

Bahkan dalam serangan tersebut pasukan FSA menahan beberapa warga Iran yang 

ada di wilayah Damaskus tersebut. Para warga Iran tersebut disebut sebagai mata 

– mata oleh kelompok FSA. 

                                               

90 “Syrian forces vow 'decisive' showdown for Aleppo”, USA Today, 5 Agustus 2012 diakses dari 
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-08-05/syria-forces-vow-decisive-battle/56809400/1 
diakses pada 21 Februari 2015 
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Beberapa serangan tersebut dilakukan oleh kelompok pemberontakan FSA 

melalui berbagai serangan bom, atau serangan dengan kelompok pasukan kecil 

yang membunuh prajurit pemerintahan.Seperti serangan yang terjadi di dekat 

kedutaan Iran di Damaskus dan pengeboman di dekat wilayah hotel PBB di 

Damaskus.91

Serangan - serangan tersebut terus dilancarkan oleh kelompok 

pemberontakan FSA selama Agustus hingga November 2012.92  Serangan yang 

dilakukan kelompok FSA ini ditujukan untuk membuat wilayah ibu kota 

Damaskus tetap tidak stabil dan menjatuhkan pemerintahan Al – Assad. 93

Serangan FSA melebar juga ke wilayah Rif Dimashq di Utara Damaskus. Dan 

kota Damaskus tidak lepas juga dari serangan itu. 

Pasukan FSA akhirnya melakukan serangan besar di wilayah Rif - 

Dimashq untuk menekan kembali pasukan pemerintahan Al – Assad di wilayah 

sekitar ibu kota Damaskus. Serangan dilakukan pada bulan Agustus hingga 

Oktober 2012. Serangan itu akhirnya membuahkan hasil bagi pasukan FSA. 

Pasukan FSA bisa menguasai sebagian kota kota kecil di wilayah Rif – Dimashq 

seperti kota Douma yang tadinya gagal dikuasai. Tapi pasukan pemerintahan Al – 

Assad juga melakukan serangan yang sama di bulan Oktober. 

                                               

91 “Bom Meledak di Dekat Hotel yang Digunakan Misi PBB di Suriah”, Detik News, , diakses dari: 
http://news.detik.com/read/2012/08/15/151327/1992306/1148/bom-meledak-di-dekat-hotel-yang-
digunakan-misi-pbb-di-suriah, diakses pada: 12 Maret 2015 

92“Syrian forces vow 'decisive' showdown for Aleppo”, Loc. cit
93“Syrian forces vow 'decisive' showdown for Aleppo”, Loc. cit
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Setelah menghadapi serangan pemerintahan di bulan Oktober, pasukan 

FSA melakukan serangan balasan pada bulan November di Rif – Dimashq. 

Serangan balasan ini berhasil mengambil alih berbagai kota - kota penting lainnya 

di wilayah Rif – Dimashq. Seperti kota Darayya, kota Harasta, dan kota Zamalka. 

Berkat kemenangan-kemenangan ini pasukan FSA berani untuk melakukan 

serangan lagi kepada wilayah Damaskus. 

Keberhasilan pasukan FSA ini dalam memperebutkan wilayah di provinsi 

Rif – Dimashq ini membuat wilayah provinsi Rif – Dimashq dan Damaskus 

kembali terancam. Pasukan FSA kembali memiliki posisi yang cukup kuat di 

provinsi ini. Sebagai hasilnya kedua provinsi ini kembali berubah status menjadi 

wilayah merah muda.Pasukan FSA dan pasukan pemerintahan Al – Assad 

kembali berperang untuk memperebutkan wilayah kedua provinsi ini. Provinsi 

Damaskus juga ikut berubah menjadi provinsi merah muda dengan kuatnya 

pasukan FSA yang berada di provinsi Rif – Dimashq di sekitar provinsi Damaskus 

itu. 

Sebagai kesimpulannya dua provinsi pusat pemerintahan keperesidenan Al 

– Assad ini merupakan bagian dari pemberontakan yang terjadi karena 

kekecewaan masyarakat kepada pemerintahan.  Tindakan opresif pemerintahan 

dan kelompok Shabiha membuat kekecewaan masyarakat semakin parah sehingga 

terjadi pembelotan untuk masuk ke kelompok pemberontakan FSA.Akhirnya 

pembelotan itu berujung ke pemberontakan bersenjata kelompok FSA. Meskipun 

pemberontakan tersebut gagal dan dikalahkan pemerintahan pada tahun 2012 di 

provinsi Damaskus, akan tetapi pasukan FSA kemudian berhasil merubah status 
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wilayah menjadi merah muda kembali di akhir tahun 2013 ketikda banyak kota di 

provinsi Rif – Dimashq jatuh ke tangan pemberontakan.  

4.4 Pemberontakan di Provinsi Hama 

Pemberontakan FSA di provinsi Hama dimulai pada tahun 2012 ketika 

pasukan FSA melakukan serangan ke wilayah Hama. 94Serangan yang dilakukan 

oleh kelompok FSA ini ditujukan untuk mengambil alih provinsi Hama dari 

tangan pemerintahan Suriah.Provinsi Hama selama ini tetap dikuasai oleh 

kepemerinthan Suriah. Sedangkan Aleppo dikuasai oleh kelompok 

pemberontakan FSA. Selatan Hama provinsi Homs menjadi titik pertempuran 

kelompok FSA dan Suriah. Selatan Homs merupakan ibukota Damaskus. 

Gambar  4.6: Peta Provinsi Hama95

                                               

94“Pejuang Suriah Rebut Enam Kota di Provinsis Hama”, Voa Islam, 20 Desember 2012, diakses dari: 
http://www.voa-islam.com/read/world-news/2012/12/20/22439/pejuang-suriah-rebut-enam-kota-di-
provinsis-hama/#sthash.GwsTgK6P.dpbs diakses pada 12 Februari 2015 

95http://d-maps.com/m/asia/syrie/syrie52.gif.Diakses pada 13 Maret 2015. 
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Sumber: http://d-maps.com/m/asia/syrie/syrie52.gif

Seperti yang sudah disebutkan di executive summary di awal bab ini, 

pemberontakan yang terjadi di provinsi Hama ini juga disebabkan oleh 

kekecewaan masyarakat kepada pemerintahan Al – Assad. Pemberontakan damai 

sendiri sudah berlangsung sejak pertengahan awal tahun 2011.96Hingga kemudian 

ketika terjadi protes besar – besaran warga Hama menjelang bulan ramadhan 

terjadi pembantaian yang dilakukan oleh kelompok pasukan pemerintahan Al – 

Assad kepada para pengunjuk rasa.97 Hal ini akhirnya memicu lagi terjadinya 

banyak pembelotan dan terjadinya berabgai pemberontakan bersenjata oleh 

pembelot itu. Pembelot – pembelot tadi akhirnya tergabung kedalam pasukan 

FSA. Pasukan FSA bentukan baru ini akhirnya melakukan berbagai operasi kecil 

untuk melawan pasukan pemerintahan. Seperti pada penyergapan kepada konvoi 

pasukan pemerintahan. 98 Akan tetapi pemberontakan yang bertujuan untuk 

memperebutkan wilayah baru terjadi pada tahun 2012 oleh pasukan FSA yang 

berasal dari luar provinsi Hama. 

Pasukan FSA sendiri tidak memiliki banyak posisi di provinsi Hama ini, 

sehingga provinsi Hama ini termasuk dalam golongan wilayah yang berstataus 

                                               

96 “Syria unrest: 'Eleven protesters killed in Hama”, BBC News, 5 Juli 2011, diakses 
dari:http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14035274 , diakses pada: 20 Maret 2015 

97 “Syria’s Ramadan massacre”, Washington Post, 1 Agustus 2011, diakses dari: 
http://www.washingtonpost.com/opinions/syrias-ramadan-massacre/2011/08/01/gIQAZHCKoI_story.html, 
diakses pada: 20 Maret 2015 

98“Syria unrest: Defectors 'ambush army convoy' near Hama”, BBC News, 14 Desember 2011, diakses 
dari:http://www.bbc.com/news/world-middle-east-16182547 , diakses pada: 20 Maret 2015 
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putih selama tahun 2011 hingga 2012.Serangan yang dilakukan kelompok FSA ini 

justru menjadi titik awal mulainya pemberontakan FSA dari luar provinsimasuk 

ke provinsi ini dari provinsi Homs dan provinsi Aleppo. Yang mana kedua 

provinsi itu kebanyakan memiliki posisi pemberontakan yang cukup kuat.Pasukan 

yang banyak masuk ke provinsi Hama ini berasal dari provinsi Aleppo di utara 

Hama. Serangan dilakukan oleh sekitar 1000 pemberontak yang menyerang dari 

utara provinsi Hama.99 Serangan itu dilakukan pada awal bulan Desember 2012 

dengan dimasukannya pasukan FSA dari tepi utara wilayah provinsi Hama yang 

berbatasan dengan wilayah provinisi Aleppo. 1.000 pasukan kepemberontakan 

dari kelompok FSA ini berperang dengan pasukan prajurit pemerintahan Al – 

Assad.  Perebutan wilayah Hama ini terbatas pada tepi utara Provinsi Hama 

dengan menuju ke wilayah kota Hama. 

Serangan ini mencapai tepi utara kota Hama yang menjadi ibukota 

provinsi Hama. Pasukan kelompok pemberontakan FSA ini menghadapi 

perlawanan dari pasukan kelompok pemerintahan yang berada di dalam kota 

Hama. Perlawanan yang terjadi oleh pasukan pemerintahan Al – Assad ini 

menyebabkan pasukan FSA tidak mampu masuk kedalam kota Hama. Pada akhir 

bulan Desember pasukan FSA akhirnya hanya mencapai tepi utara kota Hama 

dengan kota kota kecil lainnya disekitarnya.100

                                               

99“Pejuang Suriah Rebut Enam Kota di Provinsis Hama”, Voa Islam, Op. Cit.
100 “Pejuang Suriah Rebut Enam Kota di Provinsis Hama”, Voa Islam, Op. Cit.
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Kemudian pada bulan April 2013 pasukan pemberontakan kelompok FSA 

kembali melancarkan serangan ke kota Hama melalui kota di utara provinsi 

Hama. 101 Serangan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari serangan yang 

dilakukan oleh kelompok FSA yang gagal pada akhir tahun 2012 yang 

lalu.Selama bulan mei pasukan pemberontakan berhasil menguasai berbagai kota 

kota kecil di utara kota Hama.  Kota- kota alawi yang pada serangan sebelumnya 

dipegang oleh pasukan pemerintahan Al – Assad berhasil direbut oleh kelompok 

pemerintahan ini.102 Salah satu dari kota itu adalah kota Ma’an yang direbut oleh 

kelompok pemerintahan Al – Assad dari serangan sebelumnya. Kota Ma’an dan 

tiga belas kota lainnya akhirnya direbut kembali oleh pasukan pemberontakan 

FSA, yang kemudian dipegang oleh FSA selama bulan Mei.103

Keberhasilan pasukan FSA dalam menguasai berbagai kota di provinsi ini 

menandai berubahnya status provinsi Hama ini. Provinsi Hama yang selama tahun 

2011 dan kebanyakan tahun 2012 merupakan berstatus putih berubah status 

menjadi wilayah merah muda berkat kemenangan pasukan FSA ini. Kemenangan 

pasukan pemberontakan FSA ini membuat kelompok pemberontakan memiliki 

posisi yang kuat di tiga belas kota di provinsi Hama untuk melakukan perebutan 

                                               

101 “Syrian rebels attempt shift from guerrilla tactics”, New York Times, 6 Mei 2013, diakses 
dari:http://mobile.nytimes.com/2013/06/05/world/middleeast/syrian-rebels-attempt-shift-from-guerrilla-
tactics.html?_r=0, diakses pada: 22 Februari 2015 

102 “Pemberontak Suriah Rebut Pangkalan Angkatan Udara”, Kompas,  8 Juli 2013, diakses dari:  
http://internasional.kompas.com/read/2013/08/06/0658010/Pemberontak.Suriah.Rebut.Pangkalan.Angkatan.
Udara, diakses pada: 23 Februari 2015 

103 Milisi Pro Assad Shabiha lakukan Pembersihan Etnis Sunni di Homs. Diakses dari 
http://www.kiblat.net/2013/07/24/milisi-pro-assad-shabiha-lakukan-pembersihan-etnis-sunni-di-homs/.
Diakses pada 23 Maret 2015. 
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wilayah provinsi ini. Perebutan wilayah yang berhasil mereka lakukan ini sendiri 

juga bisa dikatakan merubah status wilayah menjadi merah muda. 

Tapi pada bulan juni pasukan pemerintahanpemerintah Al – Assad 

melancarkan serangan untuk merebut kota – kota yang telah di kuasai pasukan 

FSA.104 Pada akhirnya di bulan Juli pasukan pemerintahan berhasil mengalahkan 

pasukan FSA dengan merebut kembali kota – kota yang telah dikuasai oleh 

kelompok FSA. 105  Pada awal bulan Juli di tanggal 7 pasukan pemerintahan 

berhasil mengambil kembali kota Halafiya. Kota Halafiyah ini juga merupakan 

kota terakhir dari pasukan FSA yang ada di provinsi Hama ini yang mereka dapat 

dari serangan sebelumnya. Akhirnya pasukan FSA hanya berhasil 

mempertahankan sebagaian kecil dari kota yang mereka miliki sebelum 

dimulainya serangan pasukan pemerintahan ini. 

Akan tetapi keberhasilan merebut kota kota itu oleh pasukan pemerintahan 

tidak merubah status wilayah yang ada di provinsi ini. Pasukan FSA masih 

berusaha untuk melakukan perebutan wilayah. Pasukan FSA sendiri masih 

memiliki sebagian kota – kota di perbatasan provinsi Hama ini. Sehingga status 

dari provinsi ini masih tetap merah muda. 

Sebagai kesimpulannya, provinsi Hama yang menjadi bagian dari provinsi 

yang memberontkan karena kekecewaan masyarakat terhadap tindakan opresif 

                                               

104 Militer Suriah Rebut Desa Alawi, Republika Online, 18 Februari 2014, diakses dari: 
http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/14/02/18/n1773y-militer-suriah-rebut-desa-
alawi, diakses pada 23 Februari 2015 

105Ibid. Militer Suriah Rebut Desa Alawi, Republika Online, 18 Februari 2014
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pemerintahan Al – Assad ini mulai mengalami pemberontakan bersenjata sejak 

tahun 2012. Sejak akhir tahun 2012 itu juga pasukan FSA berhasil merubah status 

wilayah dari wilayah putih menjadi wilayah merah muda. Wilayah ini kemudian 

akhirnya meskipun sudah di rebut sebagaian wilayahnya oleh pasukan 

pemerintahan tetap ber status merah muda, karena perebutan wilayah masih terus 

terjadi. 

4.5 Pemberontakan di Provinsi Aleppo 

Pemberontakan kelompok permberontakan FSA di Aleppo dimulai pada 

tahun 2012.  Akan tetapi sejak tahun 2011 sudah banyak terdapat protes damai 

yang menentang pemerintahan di kota dan provinsi Aleppo. Namun ketika protes 

di Aleppo di akhir tahun 2011 di hadapai dengan tindakan represif dari 

pemerintah Al – Assad, pasukan pemberontakan mulai masuk ke provinsi 

Aleppo.Selain itu juga mulai banyak pembelot pasukan pemerinthan Al – Assad 

yang bergabung dengan pasukan FSA. Yang membuat pasukan FSA semakin kuat 

juga di provinsi ini. Protes besar – besaran yang dilakukan pada akhir tahun 2011 

dihadapi dengan pembubaran paksa oleh pasukan pemerintahan Al – Assad. 

Pembubaran tadi membuat banyak orang simpati kepada pasukan pemberontakan 

FSA. 

Semakin banyaknya pemberontakan itu membuat pasukan FSA dan 

pemberontakan lainnya di provinsi Aleppo ini kuat.Sejak awal 2012 sering terjadi 
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kontak bersenjata antara pasukan pemerintahan FSA dengan pasukan Al – Assad 

yang ada di provinsi Aleppo ini.106 Kontak bersenjata itu sering juga memakan 

korban. Akhirnya dengan pertempuran di awal 2012 ini pemberontakan FSA 

berhasil menguasai berbagai wilayah di provinsi Aleppo. Terutama wilayah 

wilayah dan kota kecil di luar ibukota Aleppo.107

Gambar  4.7: Peta Provinsi Aleppo108

Sumber:http://d-maps.com/m/asia/syrie/syrie52.gif 

Akar dari pemberontakan yang terjadi di provinsi Aleppo ini sama dengan 

provinsi – provinsi lainnya. Seperti sudah disebutkan di executive summary di 

atas, pemberontakan di berbagai provinsi di Suriah terjadi karena kekecewaan 

masyarakat terhadap pemerintahan Al – Assad.Bahkan pada bulan April 2011 

                                               

106 “Syrian rebels fight Assad troops in Aleppo”,The Guardian, 22 Juli 2012, diakses dari: 
http://www.theguardian.com/world/2012/jul/22/syrian-rebels-fight-aleppo, diakses pada: 23 Februari 2015 

107Ibid. “Syrian rebels fight Assad troops in Aleppo”,
108http://d-maps.com/m/asia/syrie/syrie52.gif.Diakses pada 13 Maret 2015. 
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banyak kelompok wanita yang melakukan unjuk rasa karena dilakukan 

penangkapan besar – besaran kepada suami – suami mereka pada unjuk rasa di 

bulan April itu juga. 109  Selain itu terjadi juga protes dari lebih dari 1000 

pengunjuk rasa di sekitar Aleppo yang juga dibubarkan paksa oleh pasukan 

pemerintahan.110 Pada akhirnya tindakan represif dari kelompok pemerintahan ini 

membuat makin banyak masyarakat yang membenci pemerintahan dan memilih 

untuk memberontakan bersama kelompok FSA.111

Sejak pertengahan 2012 kota Aleppo mulai menjadi sasaran 

pemberontakan FSA. Pasukan pemberontakan FSA yang ada di Aleppo, dan 

pasukan pemberontakan lain yang masuk dari Tenggara dan Selatan semakin 

banyak disini. 112 Dengan banyaknya jumlah pemberontak yang ada, pasukan FSA 

semakin berani melawan pasukan pemerintahan yang ada di provinsi Aleppo dan 

ditempatkan oleh Al – Assad.113 Pada pertengahan Mei dan Juni 2012 akhirnya 

pasukan pemberontakan FSA berhasil mengambil alih beberapa kota dan distrik di 

                                               

109 “Syrian protests spread to Aleppo”, Al Jazeera, 13 April 2013, diakses dari: 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/201141315543918716.html , diakses pada 20 Maret 
2015 

110 “Syria unrest: Protests in Aleppo as troops comb border”, BBC News, 30 juni 2011, diakses dari: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13977689 , diakses pada 20 Maret 2015 

111“SYRIA: Death of popular Sunni cleric stirs unrest in Aleppo”, Los Angeles Times, 6 September 2011, 
diakses dari: http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2011/09/syria-aleppo-sunni-cleric.html diakses 
pada: 17 Februari 2015

112 “Militias form as Aleppo clashes stalemate”,UPI News, 6 September 2012, diakses dari: 
http://www.upi.com/Top_News/World-News/2012/09/06/Militias-form-as-Aleppo-clashes-stalemate/UPI-
66041346913000 diakses pada 22 Februari 2015 

113“Syrian rebels fight on for Aleppo despite local wariness”, the guardian,  21 Agustus 2012, diakses dari: 
http://www.theguardian.com/world/2012/aug/21/syrian-rebels-aleppo-local-hostility, diakses pada: 25 
Februari 2015 
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Aleppo. 114 Salah satunya adlaah distrik Salahadinne di kota Aleppo yang bisa 

dikuasai pemberontak pada pertengahan tahun. 

Kontrol dari kota Aleppo sendiri berpindah pindah dari pasukan 

pemerintahan dan pasukan pemberontakan.  Pada beberapa bulan awal di tahun 

2012 kontrol di kota Aleppo masih ada di tangan pasukan pemerintahan Al – 

Assad. Pasukan pemerintahan Al – Assad ini akhirnya kalah dengan pasukan FSA 

pada pertengahan tahun 2012.115 Kota kota kecil dan distrik distrik di kota Aleppo 

sering direbut oleh pasukan FSA. Perebutan wilayah di dalam kota Aleppo, serta 

wilayah di sekitar kota Aleppo terus terjadi selama bulan Mei sampai Desember 

2012.  

Setelah keberhasilan pasukan FSA dalam menguasai berbagai distrik di 

dalam wilayah provinsi Aleppo dan ibu kota Aleppo ini dan berhasilnya mereka 

dalam menandingi pasukan pemerintahan membuat status wilayah ini berubah. 

Wialyah provinsi Aleppo yang awalnya pada tahun 2011 merupakan wilayah 

putih yang sepenuhnya di tangan pemerintahan Al – Assad, berhasil dirubah 

menjadi wilayah merah muda. Pasukan FSA berhasil merebut berbagai distrik di 

sebelah barat kota Aleppo, dan bebragai wilayah di sekitarnya. Keberhasilan dan 

usaha pasukan pemberontakan FSA dalam memperebutkan wilayah ini 

                                               

114 “FSA Bantah Klaim Pasukan Assad Berhasil Rebut Distrik Salaheddin”,Voa Islam,9 Agustus 2012, 
diakses dari: http://www.voa-islam.com/read/world-news/2012/08/09/20181/fsa-bantah-klaim-pasukan-
assad-berhasil-rebut-distrik-salaheddin/#sthash.4nndL0Hr.dpbs diakses pada: 21 Februari 2015 

115 “Battle mars Syria holiday truce; lull elsewhere”,The Seatle Times,26 Oktober 2012, diakses dari: 
http://www.seattletimes.com/nation-world/battle-mars-syria-holiday-truce-lull-elsewhere/ diakses pada: 23 
Feburari 2015 
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menunjukkan bahwa wilayah provinsi Aleppo tidak lagi sepenuhnya dikuasai 

pemerintahan.Akan tetapi sudah menjadi wilayah merah muda yang diperebutkan 

antara pasukan pemerintahan dan pasukan pemberontakan FSA. Tapi status merah 

muda ini mengalami perubahan lagi pada tahun 2013 

Pada akhir tahun 2012 kota Aleppo berhasil di kuasai pasukan 

pemberontakan.Pada awal Oktober hingga Desember 2012 pasukan 

pemberontakan FSA berhasil merebut berbagai wilayah yang ada di barat provinsi 

Aleppo.116 Selain itu distrik distrik serta lapangan terbang di wilayah kota Aleppo 

sendiri banyak dikuasai oleh pasukan FSA. Lapangan terbang di distrik distrik 

kota Aleppo dikuasai oleh pasukan FSA. Pangkalan militer pasukan pemerintahan 

Al – Assad juga dikuasai pasukan pemberontakan FSA.Tapi laju pemberontakan 

FSA dihadang dengan serangan balasan pemerintahan Al – Assad.Meskipun 

demikian pemerintahan Al – Assad tidak bisa menahan pasukan pemberontakan. 

Pada akhir tahun 2012 pada bulan November dan bulan Oktober pasukan 

pemberontakan FSA mulai menguasai kebanyakan kota Aleppo. Distrik kota 

Salahadinne kembali di kuasai pasukan pemberontakan. 117  Pusat kota Aleppo 

yang penting tapi hancur karena pengeboman pasukan pemerintahan juga berhasil 

di kuasai oleh pasukan pemberontakan. Pada akhir tahun 2012, pasukan 

pemerintahan Al – Assad tidak lagi ada di adalam kota Aleppo. Pasukan 

                                               

116 “Pemberontak 'rebut' pangkalan militer Aleppo”,BBC Indonesia,10 Desember 2012, diakses dari: 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/12/121210_suriah_aleppo diakses pada: 21 Februari 2015 

117“Battle mars Syria holiday truce; lull elsewhere”, Loc. Cit 
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pemerintahan Al – Assad tinggal ada di bagian selatan dan tenggara Aleppo 

dengan jumlah yang sedikit. 

Dengan dikusainya kota Aleppo dan sebagaian besar wilayah dari provinsi 

Aleppo dari tangan pasukan pemerintahan ini, pasukan FSA berhasil merubah 

status wilayah ini. Wilayah yang awalnya merah muda di tahun 2012 ini akhirnya 

menjadi wilayah merah sepenuhnya. Terutama di kota Aleppo sendiri yang 

banyak dikuasai oleh kelompok pemberontakan FSA. Dengan dikuasainya 

kotaAleppo sepenuhnya oleh pasukan FSA, dan banyaknya wilayah provinsi yang 

dikuasai pasukan FSA, provinsi Aleppo bisa dibilang sepenuhnya berada di 

tangan pemberontakan. Sehingga wilayah ini menjadi wilayah merah sepenuhnya 

berkat sernagan FSA. 

Wilayah kota Aleppo ini dikuasai oleh kelompok pemberontakan FSA 

selama tahun 2013.  Dengan bantuan dari wilayah Provinsi Homs yang ada di 

selatan provinsi Aleppo ini kota Aleppo aman dari serangan yang dilakukan 

pasukan pemerintahan. Tapi pertempuran kecil – kecil masih terus terjadi di 

sekitar provinsi Aleppo itu. Pertempuran kecil dan pengeboman tetap memakan 

korban. Hingga pada akhirnya laju pemberontakan FSA mengalami hambatan 

besar dengan adanya sernagan besar besaran pemerintahan di akhir tahun 2013. 

Serangan itu akhirnya sedikit mengurangi posisi pasukan pemberontakan FSA di 

wilayah Aleppo ini.Akan tetapi hingga saat ini, pertempuran di Aleppo masih 

berlanjut. Pemberontakan FSA di Aleppo masih sangat kuat. 

Dengan berkurangnya posisi pasukan FSA di kota Aleppo, status provinsi 

ini berubah lagi. Wilayah yang tadinya merah ini berubah menjadi wilayah merah 

muda sekali lagi. Pasukan FSA kehilingan sedikit posisinya di kota Aleppo dan 
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provinsi Aleppo di sekelilingnya. Akan tetapi pasukan FSA masih cukup kuat 

untuk memperebutkan wilayah provinsi ini, dan pasukan pemerintahan tidak bisa 

untuk mengusir pasukan FSA sepenuhnya.Akhirnya status provinsi Aleppo ini 

berubah menjadi merah muda lagi di akhir tahun 2013 ini. 

Sebagai kesimpulannya Aleppo seperti provinsi lainnya di Suriah yang 

terlibat pemberontakan kelompok FSA, berakar dari kekecewaaan masyarakat 

terhadap pemerintahan.Pemerintahan yang otoriter menyebabkan masyarakat 

kecewa terhadap kepresidenan Al – Assad, yang di tambah dengan tindakan 

opresif Al – Assad dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat. Tindakan opresif 

itu akhirnya membuat kelompok masyarakat memilik untuk memberontakan dan 

masuk ke kelompok FSA yang terbentuk di selatan Suriah. Masuknya masyarakat 

ke FSA ini akhirnya berujung kepada konflik bersenjata yang memperebutkan 

provinsi Aleppo. Kontrol terhadap provinsi Aleppo sendiri berpindah – pindah 

antara pemerintahan dan kelompok pemberontakan FSA. Status wilayah pun ikut 

berubah rubah, dari putih di awal tahun 2011 menjadi merah muda di tahun 2012 

awal, berubah lagi menjadi merah di tahun 2012 akhir hingga 2013, yang 

kemudian di akhir tahun 2013 menjadi merah muda lagi. 

4.6 Pemberontakan di Provinsi Idlib 

Provinsi Idlib menjadi salah satu provinsi pertama dimana pemberontakan 

FSA mulai muncul dan beraksi.Pasukan FSA pertama kali beroperasi dan 
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memberontak di provinsi ini pada bulan Oktober 2011.118 Pasukan FSA berusaha 

menyergap dan membunuh patroli dari pasukan pemerintahan di provinsi 

ini.Serangan pasukan FSA tersebut berujung akhirnya pada berbagai konflik 

bersenjata kecil di provinsi ini sepanjang tahun 2011 hingga awal 2012.Pasukan 

FSA sering melakukan penyergapan dan pertempuran, terutama di wilayah Jebel 

Al-Zawiya dan sekitarnya.119

Kemudian pada bulan Maret 2012, setelah berbagai pertempuran kecil 

kecilan, pasukan FSA mengalami serangan dari pasukan pemerintahan yang 

membuat pasukan FSA harus mundur dari kota Idlib.120  Tapi kemunduran itu 

tidak menghentikan berbagai operasi pengagangguan dari pasukan FSA kepada 

pasukan kepemerintahan Al – Assad. Tapi Pasukan FSA terus terdesak ketika 

pemerintahan Al – Assad melakukan serangan susulan pada bulan April 

2012. 121 Tapi pemberontakan FSA mendapatkan keuntungan ketika PBB 

memberikan rencana untuk melakukan gencatan senjata antara kedua belah 

                                               

118“Syrian army abducts defector's brother and returns his body to family”, Gulf News, 9 September 2011, 
diakses dari: http://gulfnews.com/news/region/syria/syrian-army-abducts-defector-s-brother-and-returns-his-
body-to-family-1.863641, diakses pada: 12 Maret 2015 

119“Empat kali operasi syahid Mujahidin Jabhah Nushrah tewaskan hampir 800 tentara rezim Assad dan 
milisi Shabiha, Allahu Akbar!”, Arrahmah,25 Agustus 2012, diakses dari: 
http://www.arrahmah.com/read/2012/08/25/22657-empat-kali-operasi-syahid-mujahidin-jabhah-nushrah-
tewaskan-hampir-800-tentara-rezim-assad-dan-milisi-shabiha-allahu-akbar.html#sthash.q9Jez90q.dpuf, 
diakses pada: 12 Maret 2012 

120“Pro-Assad show, ‘massacre’ mark Syria anniversary; Death toll reaches 9,000”, Al Arabiya News, 16 
Maret 2012, diakses dari: http://english.alarabiya.net/articles/2012/03/16/200964.html, diakses pada 12 
Maret 2015 

121“Outgunned Syria rebels turn to homemade bombs”, Los Angeles Times,1 April 2012, diakses dari: 
http://articles.latimes.com/2012/apr/01/world/la-fg-syria-idlib-offensive-20120401/2, diakses pada: 12 
Maret 2015 
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pihak. 122  Pasukan FSA akhirnya mampu mundur dan mengamankan diri dari 

serangan pasukan pemerintahan Al – Assad 

Gambar  48: Gambar Peta Provinsi Idlib123

Sumber:http://d-maps.com/m/asia/syrie/syrie52.gif 

Pada bulan Juli 2012, ketika pasukan FSA sudah mulai kuat kembali, dan 

bahkan sudah menguasai beberapa desa di provinsi Idlib ini lagi.Pasukan FSA 

berhasil kembali menantang pasukan pemerintahan Al – Assad ketika periode 

gencatan senjata dari PBB berakhir. Periode itu berakhir ketika terjadi 

pertempuran dengan pasukan pemeritahan Al – Assad pada akhir Mei dan awal 

bulan Juli.124 Pertempuran itu juga menandakan titik baru lagi dari pemberontkan 

                                               

122“Activist: After Syrian pullout vow, crackdown appears to escalate”, CNN, 4 April 2012, diakses dari: 
http://edition.cnn.com/2012/04/03/world/meast/syria-unrest/index.html, diakses pada: 12 Maret 2015 

123http://d-maps.com/m/asia/syrie/syrie52.gif.Diakses pada 13 Maret 2015. 
124 “On the front lines of Syria's guerrilla war” Islamweb, 17 Juni 2012, diakses dari: 

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=articles&lang=A&id=178359, diakses pada: 12 Maret 
2015 
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FSA. Selama gencatan senjata pasukan FSA semakin kuat berkat berbagai 

pembelot yang menjadi pemberontak.125 Selain itu masyarakat juga banyak yang 

mendukung pasukan FSA. 126 Akhirnya pasukan FSA melakukan pertempuran 

dengan pasukan pemberontakan dari bulan Juli 2012 hingga Maret 2013. 127

Pertempuran itu akhirnya dimenangkan pasukan FSA yang kemudian menguasai 

sebagaian besar provinsi Idlib ini.128

Dari berbagai pemberontkaan yang dilakukan kelompok pemberontakan 

FSA diatas, pemerintahan Al – Assad sudah memberikan berbagai tindakan untuk 

mengatasi dan menghadapi pemberontakan FSA itu. Tindakan pemerintahan AL – 

Assad dalam menghadapi pemberontakan FSA ini akan dijelaskan di bab 

selanjutnya dan di gambarkan kesesuaiannya dengan model Hot Counter 

Insurgency milik David Galula ini. 

Dari penjelasan yang sudah diberikan diatas, pemberontakan bersenjata 

yang dilakukan oleh kelompok pemberontakan FSA merupakan pemberontakan 

bersenjata yang di awali dari pemberontakan di provinsi Daraa. Akan tetapi 

pasukan FSA ketika terbentuk tidak lah terbentuk sekaligus di sebuah provinsi 

saja, tetapi terjadi banyak pemberontkan sekaligus di berbagai provinsi dengan 

                                               

125"Syrian activists say 280 soldiers have defected in Idlib". Al-Jazeera News, 26 Juni 2012, diakses dari: 
aljazeera.com/topic/syria/syrian-activists-say-280-soldiers-have-defected-idlib, diakses pada: 12 Maret 2015 

126“On the front lines of Syria's guerrilla war” Islamweb, Loc. Cit. 
127 “39 Tewas dalam Kekerasan Baru di Suriah”, Okezone, 20 Juni 2012, diakses dari: 

http://news.okezone.com/read/2012/06/20/412/650610/39-tewas-dalam-kekerasan-baru-di-suriah, diakses 
pada: 12 Maret 2015 

128 “FSA dan Jabhah Al Nusra Kuasai Lanud Militer di Idlib”, Eramuslim, 1, diakses dari: 
http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/fsa-dan-jabhah-al-nusra-kuasai-lanud-militer-di-idlib.htm, 
diakses pada: 12 Maret 2015  
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waktu yang hampir bersamaan yang kemudian semaunya turut bergabung ke 

bawah kelompok yang bernama FSA. Mulai dari provinsi Homs, Aleppo, 

Damaskus, dan Idlib, disitu pemberontkan dimulai bukan dari kelompok FSA 

sendiri, tapi dari para pembelot militer pemerintahan Al – Assad yang membelot 

untuk masuk ke kelompok FSA. Kecuali dari provinsi Hama yang diawali dari 

pemberontakan yang masuk dari provinsi Aleppo. Kemudian dari awal inilah 

pasukan pemberontkaan FSA mulai berusaha mengambil alih berbagai provinsi 

itu tadi. Yang mana pasukan FSA pada tahun 2013 berhasil mengambil provinsi 

Aleppo, provinsi Hama mampu diambil sebagian, dan provinsi Homs dapat di 

rebut sebagian pada tahun 2012. 

Jadi secara keseluruhan dari penjelasan Bab 4 merupakan penjelasan akar 

masalah munculnya protes unjuk rasa hingga pemberontakan di setiap wilayah 

yang ada di Suriah. Dimana dalam tiap sub bab sebelum terjadinya konflik hingga 

terjadinya konflik antara pasukan militer Suriah denan FSA, seperti bias di lihat 

dari penjelasan warna daerah dari warna putih, merah muda, dan merah. 


