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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pasukan 

pemerinthaan Al – Assad dalam menjalankan operasi Hot Counter Insurgency 

dalam mengalahkan pemberontakan Al – Assad hanya menjalankan sebagaian 

dari rangkaian langkah yang telah diberikan oleh David Galula. Pemerintahan Al 

– Assad lebih banyak melakukan tindakan langkah pertama dan kedua daripada 

langkah yang lainnya. Langkah langkah berikutnya lebih banyak dilakukan oleh 

kelompok Shabiha dan NDF yang merupakan milisi yang dikuasai pemerintahan. 

Tapi milisi tersebut juga melakukan berbagai kekejaman yang justru malah 

menambah kebencian masyarakat, bukannya mendapatkan dukungan masyarakat. 

Meskipun Shabiha, NDF, dan pemerintahan mendapatkan dukungan dari 

masyarakat alawi yang menjadi milisi maupun masuk menjadi pasukan 

pemerintahan. Tapi masyarakat mayoritas Sunni semakin membenci pemerintahan 

berkat aksi yang dilakukan oleh kelompok Shabiha dan pemerintahan. 

Pemerintahan Al – Assad hanya memfokuskan diri kepada aksi militer 

saja.Semua tindakan pemerintahan Al – Assad hanya berupa tindakan militer 

saja.Tindakan – tindakan itu berupa merupakan tindakan untuk menghancurkan 

pemberontakan kelompok FSA saja. Tapi tidak dilakukan tindakan lainnya untuk 

mencari dukungan dari kelompok populasi yang ada di dalam wilayah Suriah itu. 

Sehingga yang ada dan terjadi adalah masyarakat Suriah tidak mendukung 

kelompok pemerintahan Al – Assad. Pasukan pemerintahan Al – Assad justru 

menjadi kelompok yang di benci oleh masyarakat. Akhirnya kelompok 

masyarakat justru malah mendukung pasukan pemberontakan. 
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6.2 Saran 

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti dari penelitian ini antara lain 

adalah saran bagi para pelaku kebijakan di Suriah. Baiknya para jajaran 

pemerintahan di Suriah, terutama pemerintahan Al – Assad harus segera 

melengkapi rangkaian tindakan yang bisa dilakukan dalam menghadpi kelompok 

pemberontakan FSA. Pemerintahan Al – Assad harus mulai mencari dukungan 

masyarakat lokal untuk mendapatkan dukungan lebih dan mampu mengalahkan 

pasukan pemberontakan. Pencarian dukungan itu bisa dilakukan dengan 

melakukan rangkaian tindakan yang sudah diberikan oleh David Galula. 

Rangkaian tindakan itu antara lain adalah mencari dukungan dengan 

melindungi populasi. Kemudian menggalang dukungan dari minoritas 

aktif.Setelah itu dilakukan pembabatan untuk mencari elemen minoritas yang 

loyal. Yang kemudian di satukan menjadi sebuah partai politik pendukung 

pemerintahan Al – Assad.Pemerintahan Al – Assad harus mampu 

menghilkangkan citra negatif yang dimilikiny akibat dari penggunaan kelompok 

Shabiha pula. 

Sedangkan Saran bagi para penstudi selanjutnya dapat juga diberi oleh 

peneliti. Bagi para penstudi yang berminat untuk meneliti kasus pemberontakan 

yang terjadi di Suruah dapat dilakukan dengan meneliti alasan kegagalan tindakan 

pemerintahan Al – Assad di dalam menghadapi pemberontkan yang terjadi. 

Penelitian itu bisa jadi tindak lanjut dari penelitian yang ditulis peneliti ini. 

Selain itu penelitian selanjutnya dapat juga melihat dari segi strategi ayng 

digunakan oleh kelompok pemberontakan.Seperti yang didalam tulisan peneliti, 

aktor terbesar pemberontakan bersenjata di Suriah adalah kelompok FSA. Tapi 

peneilitan selanjutnya juga bisa melihat keseluruhan aktor pemberontakan 
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lainnya. Terutama dengan kemunculan ISIS di tahun 2014 yang bisa menguasai 

tepi utara wilayah Suriah ini. Dengan demikian penelitian peneliti ini dapat 

digunakan sebagai pembanding dari sudut pandang yang berbeda. 

 

  


