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I. Pengantar 

 
Penderitaan rakyat Suriah yang dilibat perang sejak tahun 2011, sudah 

tak terperikan. Membaca statistik, angka-angka korban—baik itu korban 

tewas maupun luka; mengungsi meninggalkan Suriah atau mengungsi tetapi 

tetap tinggal di Suriah; kekurangan bahan makan, kekurangan kebutuhan 

pokok sehari-hari; dan hancurnya infrastruktur—kita akan disergap perasaan 

ngeri dan sampai pada kesimpulan: demikian jahatnya perang itu. 

Memang, sangat sulit untuk mendapatkan angka yang akurat, yang 

benar-benar cocok dengan lapangan karena berbagai persoalan dan rintangan. 

Tidak ada, sampai kini, berapa jumlah orang yang tewas karena perang? 

Berapa banyak orang yang luka? Yang cacat seumur hidup? Sebagai contoh. 

Menurut “Syrian Centre for Policy Research” (SCPR) jumlah korban tewas 

mencapai 470.000 orang. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari yang 

diumumkan oleh PBB yakni 250.000 orang). Dari 470.000 orang yang tewas, 

menurut SCPR, sekitar 400.000 orang menjadi korban perang; sementara 

yang 70.000 meninggal karena kekurangan pangan, obat-obatan, kekurangan 

air, sanitasi buruk dan perumahan buruk, juga karena penyakit.1  

Dengan kata lain, sejak pecah pergolakan pada bulan Maret 2011, 

sudah 11,5 persen dari penduduk Suriah (22,5 juta jiwa sebelum perang), 

tewas atau terluka. Jumlah yang terluka mencapai 1,9 juta orang. Harapan 

hidup pun turun dari 70 pada tahun 2010 menjadi 55,4 pada tahun 2015.  

Sementara “Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), sebuah kelompok 

yang dipimpinan oleh seorang aktivis Suriah, RamiAbdulrahman dari 

rumahnya di Coventry, Inggris memberikan angka lain. Menurut SOHR 

hingga Februari lalu, jumlah korban tewas mencapai 370.000 orang, dari 

jumlah tersebut 122.997 orang adalah warga sipil2. Kelompok lain, 

“Violations Documentation Center (VDC) , “hanya” memberikan angka 
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131.919 orang; tetapi mereka menyatakan bahwa jumlah korban yang mereka 

catat lebih rendah karena tidak dapat mencatat orang-orang yang tewas di 

medan perang.  

Adanya perbedaan angka, jumlah korban tewas tersebut menunjukkan, 

memang tidak mudah mencatat korban baik tewas maupun luka, karena 

berbagai alasan yang sangat bisa diterima. Hal yang sama juga terjadi semua 

perang. Ketika Perang Irak berakhir (sampai tumbangnya Saddam Hussein, 

2003) jumlah korban tewas menurut “the Iraq Body Count project”) berkisar 

antara 242.000 orang hingga 655.000 orang. Sejarah juga mencatat tentang 

betapa sulitnya mencatat korban perang. Pada PD II, diperkirakan jumlah 

orang Jerman yang tewas berkisar antara 4 juta hingga 5,3 juta orang. 

Inilah tragedi kemanusiaan yang tak terperi. Siapa yang pernah 

menduga bahwa Arab Spring, yang bermula di Tunisia (2011), yang 

merembet ke negara-negara lain—Mesir, Libya, Yaman, Maroko, Yordania, 

Arab Saudi, Bahrain, Oman, dan Suriah—menelan demikian banyak korban 

jiwa? Bukan hanya para pemimpin otoriter, diktator, dan korup saja yang 

terlempar dari kekuasaannya—bahkan ada yang dibunuh seperti pemimpin 

Libya Moammar Khaddafy—tetapi juga rakyat yang tak berdosa, yang tidak 

tahu apa-apa, yang tidak haus akan kekuasaan dan harta, tetapi rakyat yang 

menuntut keadilan, kebebasan, yang menuntut dipulihkannya kemanusiaan 

dan martabat mereka sebagai manusia. 

Khusus tentang  Suriah, situasinya, memang berkembang menjadi tidak 

terkendali, karena berbagai sebab dan alasan. Revolusi Arab Spring yang 

bermula sebagai protes terhadap ketidakadilan, meningkat menjadi protes 

menuntut kebebasan dan demokratisasi, menjadi perang saudara, perang 

sektarian, perang proksi, dan perang global Suriah.3  

Akhirnya, Suriah menjadi mandala konflik multi-party (banyak pihak) 

dan menjadi multi-way war, sehingga begitu rumit kondisinya, dan rumit pula 

mencari jalan keluarnya. Secara garis besar dapat dikatakan di Suriah terjadi 

begitu banyak aliansi: Tentara Pembebasan Suriah (Free Syrian Army/FSA) 

memerangi rezim yang berkuasa dan Daesh (ISIS) pada saat yang bersamaan; 

FSA didanai dan dipersenjatai oleh Arab Saudi,Qatar, dan Turki; tetapi Daesh 

didukung juga oleh Turki dan didanai oleh orang-orang Arab dan Qatar. 

Rezim Bashar al-Assad yang berkuasa didukung  Rusia dan Iran, sementara 
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FSA didukung AS, tetapi AS dan Iran bermitra melawan Daesh..dan 

sebagainya.4 

Akar perang saudara Suriah adalah kompleks dan multi-layered, dan 

tidak dapat dipahami hanya dengan melihat identitas sektarian yang muncul 

serta perpecahan Sunni dan Shiah. Paling tidak ada tiga penjelasan lain 

terhadap yang terjadi di Suriah. Pertama, protes anti-rezim, sebagai dampak 

dari Arab Spring yang melanda negara-negara Arab lainnya, adalah jawaban 

terhadap pemerintahan rezim otoritarian yang terwujud dalam penerapan 

undang-undang darurat, clientelism, dan korupsi yang endemik. Kedua, 

demonstrasi yang pecah sejak Maret 2011 dipicu oleh perasaan frustasi atas 

kondisi sosial, ketimpangan sosial dan bad governance di Suriah. 

Ketiga, kondisi kehidupan kelas menengah yang lebih rendah dan kelas 

buruh, terutama mereka yang hidup di wilayah pinggiran, makin buruk 

menjelang revolusi 2011, sebagai akibat naiknya inflasi, menurunnya harga 

minyak, dan subsidi berkurang. Memburuknya kondisi tersebut diperparah 

karena buruknya pemerintahan dan korupsi bahkan di pemerintahan lokal. 

Hal tersebut memberikan sedikit gambaran betapa rumitnya kondisi di 

Suriah, Padahal, pergolakan bermula dari protes di kalangan akar rumput, 

terutama dari anak-anak muda usia belasan tahun, dan orang-orang dewasa 

usia dua-puluhan dan tiga-puluhan. Pergolakan bermula dengan cara-cara 

damai, dan cara itu dipertahankan meskipun tuntutannya adalah pergantian 

rezim dan demokratisasi di Suriah, sampai tentara muncul dan menghadapi 

rakyat pada bulan Agustus 2011.5  

 

II. Metamorfose Pergolakan 
 

Revolusi Suriah berubah secara pelahan. Jumlah pihak yang terlibat 

dalam konflik meningkat. Secara umum Suriah terbelah menjadi dua 

kekuatan: pro dan anti-pemerintah. Mereka terlibat peperangan. Saat ini, 

orang mungkin mengidentifikasi yang terjadi di Suriah adalah perang antara 

pasukan pemerintah Suriah dan pemberontak Islamis; perang antara 

kelompok-kelompok pemberontak Islamis yang berbeda-beda; perang antara 
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pemberontak Islamis dan organisasi yang disebut “Negara Islam”(IS); perang 

antara pasukan pemerintah dan IS; perang antara pasukan Suriah yang 

didukung Rusia dan pemberontak; serangan udara AS terhadap IS di Irak dan 

Suriah, yang tidak banyak pengaruhnya, sementara serangan udara yang 

dilancarkan Rusia pengaruhnya lebih banyak, lebih signifikan; serangan udara 

Turki terhadap Kurdi di Suriah dan Irak; perang antara etnik dan milisi 

sektarian; serangan udara Israel terhadap target-target  pemerintah Suriah. 

Sementara itu pada saat yang bersamaan muncul pengelompokan lain yang 

karena kehadiran kekuatan asing, terutama Rusia, Hezbollah, dan Iran yang 

ada di  pihak pemerintah Suriah, dan di lain pihak pemberontak ada AS dan 

negara-negara Arab konservatif Sunni.6  

Pada perkembangan sebelumnya, ketika senjata mulai digunakan maka 

perlawananpun berubah; kelompok-kelompok politik yang mewakili revolusi 

di luar Suriah pun mulai dibentuk. Kelompok dan partai politik Islam dengan 

berbagai latar-belakang, aliran pun mulai masuk ke panggung pergolakan. 

Sejak saat itu, perlawanan bersenjata telah mengatasi perlawanan tanpa 

kekerasan di Suriah. Kelompok-kelompok oposisi di luar negeri pun mulai 

membentuk struktur politik, yang mempertegas persepsi dunia tentang 

pergulatan, pertarungan, konflik di Suriah. Paling kurang ada empat entitas: 

pertama, yang ingin melakukan kerja kemanusiaan; kedua, yang menjalin 

hubungan dengan para aktivis akar rumput yang melakukan perlawanan tanpa 

kekerasan; ketiga, dan yang ingin terus mengobarkan revolusi melalui jalan 

politik; dan keempat, adalah kelompok-kelompok di luar Suriah yang 

mendukung sisi militerisasi revolusi.7  

Dua yang terakhir, lembaga-lembaga politik dan kelompok-kelompok 

yang mendukung sayap militerisasi revolusi, menjadi venues bagi perebutan 

kekuasaan internal di antara faksi-faksi oposisi dan kekuasaan asing yang 

berusaha untuk mendorong agenda mereka sendiri. Dengan demikian, maka 

masyarakat internasional tidak dapat lagi melihat pergolakan rakyat akar 

rumput—yang mentuntu kebebasan, martabat, dan keadilan sosial, yang 

merupakan hak-hak asasi manusia dasar mereka--lewat asap konflik 

bersenjata dan aktor-aktor baru yang mengalami kesulitan di mandala. 

Apa yang terjadi adalah sebuah transisi dari krisis ke tidak hanya 

kerusuhan masal tetapi bahkan kekerasan massal yang menelan banyak 
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korban. Kondisi seperti itu seringkali merupakan sebuah point of no return, di 

mana pelanggaran moral dan politik terjadi dalam proses proses kekerasan 

yang cepat. Hingga bulan Maret 2011, yang terjadi di Suriah masih dapat 

dikatakan masih berjalan secara damai. Tetapi, setelah bulan April/ Mei 2011, 

terjadi fase kekerasan massal, dan rakyat sipil menjadi korbannya, lalu 

meningkat tajam menjadi perang saudara multi-dimensi, dengan korban tewas 

yang demikian banyak.  

Perkembangan di lapangan sungguh di luar dugaan. Meluasnya 

kekerasan telah meningkatkan krisis menjadi konflik, dan kemudian perang 

saudara ketika dibentuk kelompok-kelompok perlawanan untuk bertempur 

melawan pasukan pemerintah. Maka percahlah perang saudara. Hingga bulan 

Juni 2013, menurut PBB, jumlah korban tewas sudah mencapai 90.000 orang. 

Dua tahun kemudian—ini  yang membuktikan bahwa perang saudara di 

Suriah demikian dahsyat, dan tak terperikan kekejamannya—pada bulan 

Agustus 2015, jumlah korban tewas, menurut hitungan PBB dan para aktivis 

kemanusiaan sudah mencapai sekurang-kurangnya 250.000 orang; 11 juta 

orang lainnya mengungsi, termasuk mengungsi meninggalkan Suriah ke 

negara-negara tetangga—Lebanon, Yordania, Turki, dan Irak—serta ke Eropa 

dan negara-negara Arab lainnya.  

Data lain mengungkapkan jumlah korban tewas sudah lebih dari 

470.000 orang; 4,1 juta orang meninggalkan  Suriah, dan 6,5 juta orang 

tercerai-berai di dalam negeri mencari tempat yang dirasakan aman. 

Mayoritas pengungsi masuk  ke Yordania dan Lebanon. Lebih dari dua juta 

orang, bersama para migran dan pengungsi dari negara-negara lain yang 

dikoyak-koyak perang, telah masuk ke Turki, dan berusaha masuk ke Eropa. 

Sementara itu, intervensi militer eksternal (luar), termasuk pengiriman senjata 

dan perlengkapan militer, pelatihan militer dan serangan udara, bahkan 

pengiriman tentara, dalam konteks perang proksi, telah mengancam  Suriah 

makin terkoyak-koyak perang, dan mengaburkan titik akhir.  

Yang terjadi di Suriah, tidak lagi “sekadar” perang antara pihak yang 

melawan rezim Assad, tetapi sudah masuk dalam konflik sektarian. Apalagi 

setelah “lahirnya” kelompok yang menyebut dirinya Negara Islam di Irak dan  

Suriah/Levant (ISIS/ISIL). 

Komisi penyelidikan PBB menemukan bukti bahwa semua pihak yang 

terlibat dalam konflik telah melakukan kejahatan perang—termasuk 

pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penghilangan orang dengan 

kekuatan. Mereka juga dituduh telah membuat rakyat sipil menderita, karena 



kekurangan pangan, air, layanan kesehatan, sebagai akibat pemblokiran jalan-

jalan ke banyak tempat. Yang terjadi di Suriah sungguh di luar penalaran: 

perang brutal dan kompleks yang dikobarkan oleh alasan sektarian, politik, 

dan kepentingan internasional telah menewaskan ratusan ribu rakyatnya, dan 

mengakibatkan jutaan orang mengungsi. 

 

III. Kelompok Oposisi  Utama 
 

Musim Semi di Suriah benar-benar telah menumbuhkan kelompok-

kelompok perlawanan terhadap rezim Bashar al-Assad, yang sebelumnya 

seperti tertutup di bawah karpet kekuatan dan kekuasaan mutlak rezim. Dua 

lawan utama rezim adalah pertama, mayoritas Muslim Sunni yang jumlahnya 

di awal revolusi lebih dari 70 persen penduduk (jumlah penduduk Suriah saat 

itu sekitar 23 juta). Kelompok ini sejak awal telah membentuk kelompok 

perlawanan baik dalam politik maupun militer terhadap rezim Bashar yang 

didukung Alawite. Tetapi, mereka lebih memilih bergerak di bawah tanah, 

secara diam-diam. Gerakan mereka baru terbuka setelah pecah revolusi. 

Kedua, etnik Kurdi yang merupakan kelompok minoritas di  Suriah 

(sekitar 7 persen). Mereka ini mendiami wilayah Suriah bagian utara. Meski 

mereka melawan rezim Bashar al-Assad tetapi hati-hati mendukung gerakan 

perlawanan Arab Sunni. Sebab mereka khawatir bahwa kelompok Arab Sunni 

pun kalau berkuasa tidak beda dengan pemerintahan Bashar al-Assad yang 

didukung Alawite. Secara pecah revolusi, banyak orang Kurdi berpendapat 

bahwa konflik sebagai kesempatan untuk mewujudkan cita-cita mereka yakni 

mendirikan daerah otonomi di wilayah utara. Etnik Kurdi membentuk sebuah 

organisasi payung yang menaungi beberapa partai politik Kurdi yang disebut 

Dewan Nasional Kurdi-Suriah (Syrian-Kurdish National Council/KNC). 8 

Kekuatan oposisi tersebut membentuk berbagai kelompok perlawanan. 

Ada beberapa kelompok oposisi utama. Pertama, Dewan Nasional Suriah 

(The Syrian National Council/SNC). SNC ini mempersatukan terutama para 

aktivis eksternal. Mereka antara lain anggota Persaudaraan Muslim Suriah, 

para intelektual dan elite sekular. Secara terang-terangan SNC ini menyerukan 

intervensi militer internasional untuk mengatasi krisis. Karena itu ada yang 

menuduh bahwa SNC adalah alat kekuatan regional, seperti Turki, Arab 
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Saudi, dan Qatar. Mereka ini juga mendukung perlawanan bersenjata tetapi 

juga mengusulkan penerapan zona larangan terbang (no-fly zone). Komunis 

internasional agak kurang cocok dengan SNC karena konflik interen tidak 

pernah berhenti dan tidak mampu menarik komunitas terutama Kristen, Kurdi, 

dan Alawite untuk bergabung9.  

Kedua, Dewan Nasional untuk Pasukan Oposisi dan Revolusi Suriah 

(National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces 

(NCSROF) atau sering disebut NC. NC didirikan diri Doha, Qatar, pada 

November 2012. Kelompok ini beranggotakan 62 orang wakil, dan 22 di 

antaranya dari SNC. Tujuan utama NC adalah menggantikan rezim 

pemerintahan Bashar al-Assad dan simbol-simbol serta pilar-pilar 

pendukungnya, membubarkan dinas keamanannya, dengan bersatu dan 

mendukung Tentara Suriah Bebas (the Free Syrian Army), menolak dialog 

dan berunding dengan pemerintah Bashar al-Assad.10 

Kelompok oposisi ini mendapat dukungan baik nasional maupun 

internasional. Di dalam NC ada wakil dari Komite Koordinasi Lokal Suriah 

(the Local Coordination Committees of Syria/LCC Syria). Sebuah jaringan 

akar rumput dari 70 kelompok ransiqiya (koordinasi), juga wakil-wakil dari 

dewan lokal. Tetapi, di dalam NC tidak ada wakil dari kelompok-kelompok 

seperti Komite Koordinasi Nasional untuk Perubahan Demokratik (National 

Coordination Committee for Democratic Change) atau beberapa milisi Islam 

radikal dan komponen-komponen dari Tentara Pembebasan Suriah.  

Meskipun demikian NC mendapat dukungan komunitas internasional, 

karena langkah NC yang berusaha mempersatukan semua fron.  Misalnya, 

pada 12 November 2012, negara-negara Teluk (GCC) mengakui NC sebagai 

“wakil sah” dari rakyat Suriah. Setelah GCC mengakui NC, Liga Arab 

(kecuali Aljazair, Irak, dan Lebanon) mengakui NC sebagai “wakil sah dan 

interlocutor utama dengan Liga Arab.” Selain itu, Perancis, Turki, Spanyol, 

dan Inggris mengakui NC sebagai satu-satunya wakil dari rakyat Suriah. 

Sementara AS semula “hanya” memberikan selamat atas terbentuknya NC 

tetapi kemudian pada tanggal 11 Desember 2012, mengakui NC sebagai satu-

satunya wakil sah rakyat Suriah, dan sehari kemudian 100 negara mengakui 

NC dalam Kofenrensi Sahabat-sahabat Suriah di Marrakesh, Maroko.11  
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Selain dua kelompok oposisi tersebut di atas masih ada sejumlah 

kelompok lain yang terlibat dalam konflik.. Kelompok Pertama:  

1. Dewan Militer Tertinggi Tentara Suriah Bebas (Supreme Military Council 

of The Free Syrian Army yang lebih biasa disebut Free Syrian Army/FSA) 

yang dibentuk pada bulan Agustus 2011 oleh para deserter militer yang 

berpusat di Turki di bawah kepemimpinan Kol Riad al-Assad. Pemimpin 

Dewan Militer Tertinggi (SMC) Jenderal Idris menginginkan FSA menjadi 

lebih moderat dan lebih kuat sebagai alternative kelompok-kelompok 

pemberontak jihadis. FSA adalah produk organik komunitas lokal. 

2. Brigade Martir Suriah (Jabal al-Zawiya Brigade) dibentuk pada akhir 2011 

di Propinsi Idlib.  

3.  Brigade Badai Utara (Northern Storm Brigade), adalah unit FSA Islamis 

yang mengontrol wilayah perlintasan antara Suriah dan Turki.  

4. Brigade Orang-orang Bebas Suriah (Ahrar Souriya Brigade), brigade yang 

dibentuk oleh Kol Qassem Saad al-Din, mantan pilot angkatan udara ini 

beroperasi di bawah SMC.  

Kelompok kedua, yang lebih berdasarkan agama yang disebut Fron 

Islam. Fron yang dipimpinan oleh Ahmed al-Sheikh ini dibentuk pada bulan 

November 2013 ini merupakan gabungan dari tujuah kelompok Islamis:  

1. Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya; 2. Jaysh al-Islam; 3. Suqour al-Sham;   

4. Liwa al-Tawhid; 5. Liwa al-Haqq; 6. Ansar al-Sham, dan; 7. Kurdish 

Islamic Front.   

Fron Islam adalah kelompok yang “independen secara politik, militer, 

dan sosial” dengan tujuan akhir adalah “menyingkirkan rezim Assad 

sepenuhnya dan mendirikan negara Islam.” 

Kelompok ketiga, Fron Pembebasan Islam Suriah (Syrian Islamic 

Liberation Front/SILF); SILF adalah sebuah aliansi bebas dari sekitar 20 

kelompok pemberontak yang dibentuk pada bulan September 2012. Yang 

masuk dalam aliansi ini antara lain, Brigade Farouq, Brigade Farouq Islam, 

Liwa al-Tawhid, Liwa al-Fath, Liwa al-Islam, Suqour al-Sham, dan Dewan 

Revolusioner Deir al-Zour. Yang menarik, anggota aliansi ini berasal dari 

kelompok yang berhaluan moderat hingga Salafis ultrakonservatif. 

Kelompok keempat, yakni Kelompok Independen. Mereka adalah  

1. Brigade Ahfad al-Rasoul (Brigade Cucu-cucu laki-laki Nabi), yang 

merupakan aliansi dari lebih dari 40 kelompok Islamis moderat yang dibentuk 

pada tahun 2012; 2. Komisi Durou al-Thawra (Komisi Perisai Revolusi), 

dibentuk pada tahun 2012, beraliansi dengan SMC. Pembentukannya 



mendapat bantuan Persaudaraan Muslim Suriah. Mereka menyebut dirinya 

sebagai aliansi Islamik-Demokratik moderat; 3. Tajammu Ansar al-Islam 

(Perkumpulan para Pendukung Islam) dibentuk pada pertengahan 2012 oleh 

tujuh kelompok Islam di Damaskus; 4. Brigade Martir Yarmouk, adalah 

sebuah kelompok moderat yang beraliansi dengan SMC, dibentuk pada bulan 

Agustus 2012, dipimpin oleh Bashar al-Zoubi dan beroperasi di dekat 

perbatasan Suriah dan Yordania, serta Dataran Tinggi Golan yang diduduki 

Israel. 5. Kataib al-Wihda al-Wataniya (Brigade Persatuan Nasional) dibentuk 

Agustus 2012. Tujuan mereka membentuk negara demokratik, sipil untuk 

seluruh etnik dan identitas sosial. Anggota mereka ada yang berasal dari sekte 

Alawite (Alawiyah) dan Ismailiyah. 

Kelompok kelima, adalah Kelompok Jihad: 1. Fron Al-Nusra, adalah 

kelompok jihadis yang dibentuk pada pertengahan tahun 2011 dengan bantuan 

ISI. Al-Nusra adalah kelompok payung militant yang masuk dalam al-Qaeda 

di Irak (AQI). Fron ini merupakan salah satu pasukan pemberontak paling 

efektif. Mereka beroperasi di 11 dari 14 propinsi di Suriah, terutama di Idlib, 

Aleppo, dan Deir al-Zour. AS, memasukkan Al-Nusar sebagai kelompok 

teroris. Pada bulan Aprl 2013, pemimpin ISI, Abu Bakr al-Baghdadi 

mengumumkan merger antara ISI dan Al-Nusra menjadi Negara Islam di Irak 

dan Suriah/Levant (ISIS/ISIL). Tetapi, pemimpin Al-Nusra, Abu Mohammad 

al-Julani, menolak penggabungan itu dan lebih memilih tunduk serta setia 

pada Al-Qaeda yang sekarang dipimpin oleh Ayman al-Zawahiri (pengganti 

Osama bin Laden).  

2. Jaysh al-Muhajirin wa al-Anshar (Tentara Emigran dan Penolong) adalah 

kelompok yang terdiri dari ratusan terutama pejuang asing. Banyak di antara 

mereka berasal dari Kaukaus Utara. Kelompok ini dibentuk pada bulan Maret 

2013 oleh beberapa unit jihadis. Mereka berjuang untuk mendirikan negara 

Islam di Suriah. Kelompok tentara ini dipimpin oleh seorang jihadis asal 

Chehnya, Omar al-Shishani, yang beraliansi dengan ISIS.  

3. Negara Islam di Irak dan Suriah/Levant (ISIS/ISIL), dibentuk dan dipimpin 

oleh Abu Bakr al-Baghdadi atau Abu Dua, yang memproklamasikan dirinya 

sebagai Khalifah Ibrahim. Nama asli Abu Dua adalah Ibrahim Awwad 

Ibrahim Ali al-Badri, yang oleh TIME disebut sebagai “örang paling 

berbahaya di dunia”, dan Le Mounde menyebutnya sebagai “bin Laden 

baru.”12 ISIS kini menjadi musuh dunia dan dianggap sebagai kelompok 

                                                           
12 Lina Sinjab, Guide to the Syrian rebels, BBC, 13 Desember 2013. 



teroris paling kejam, paling menakutkan. Mereka menyebarkan teror 

fanatisme komunal, menggelorakan konflik sectarian, fanatisme, dan 

fundamentalisme. Mereka membunuh siapa saja yang tidak sepaham, tidak 

peduli agama dan etnisnya apa. Kini mereka melancarkan teror di seluruh 

dunia dengan melancarkan serangan mematikan, bom dan bom bunuh diri.13  

Keenam, Kelompok Kurdi, yakni Unit Perlindungan Rakyat (YPG), di 

bawah pimpinan Salih Muslim. YPG adalah sayap bersenjata partai politik 

Kurdi, Partai Persatuan Demokratik (PYD), cabang dari Partai Buruh 

Kurdistan (PKK) yang mengendalikan zona otonomi Kurdi di Suriah timur-

laut. YPG lahir pada tahun 2012, ketika pasukan Suriah ditarik dari wilayah 

Kurdi. Tujuan pembentukan YPG adalah untuk melindungi wilayah dan 

rakyat Kurdi. Tetapi, para pemberontak Suriah dan pemerintah Turki 

menuduh kelompok Kurdi ini bertindak sebagai proksi rezim Assad. 

Sementara itu, rezim Assad pun mendapat dukungan dari kelompok-

kelompok nasional kanan-jauh dan fascis, dan organisasi-organisasi di Eropa. 

Mereka itu antara lain, Fron Nasional (Perancis), Forza Nuova dan CasaPound 

(Italia), Golden Dawn dan Black Lilly (Yunani), Partai Nasionalis Inggris 

(Inggris), dan National Rebirth of Poland, Falanga and All Polish Youth 

(Polandia), dan Fron Solidaritas Eropa (para pendiri utama dari fron ini 

berasal dari Italia, Yunani, Siprus, Belgia, Belanda, Finlandia, dan  Spanyol. 

Mereka mendapat dukungan dari sejumlah aktivis militant dari Polandia, 

Perancis, Republik Ceko, Romania, Irlandia, Serbia, Inggris Raya, Skotlandia, 

Malta, Ukraina, Denmark, Swedia, Kanada, dan Argentina).14  

Satu hal yang menarik adalah konflik di  Suriah telah menarik demikian 

banyak petarung asing masuk. Menurut Thomas Hegghammer dari 

Norwegian Defence Establishment (FFI) hingga tahun 2013, tecatat lebih dari 

5.000 petarung asing yang masuk Suriah ((apalagi sekarang tahun 2016). 

Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan petarung asing yang terlibat 

dalam perang Afganistan, yang diperkirakan berjumlah antara 3.000 hingga 

4.000 orang. Mereka berasal dari Chechnya, Sudan, Tunisia, Kanada, 

Australia, termasuk juga dari Eropa.  

 

 

                                                           
13 Komaruddin Hidayat (ed), Kontroversi Khilafah, Islam, Negara, dan Pancasila, Mizan, 2014; Charles River (ed) The 
Islam State of Iraqah and Syria, The History of ISIS/ISIL 
14 Leila Al Shami, Syria: Who are Assad’s fascist supporters?, 11 December 2013  



IV. Perang Proksi 

 
Konflik di Suriah seakan terus “bermetamorfose”, berubah dari protes 

menuntut keadilan, demokratisasi, mundurnya rezim Bashar al-Assad, 

menjadi konflik bersenjata antara pasukan pemerintah melawan kelompok 

oposisi bersenjata (perang saudara), menjadi perang sektarian, pada akhirnya 

menjadi perang proksi, dan perang global Suriah. Banyak negara yang terlibat 

baik langsung maupun tidak langsung: AS, Rusia, negara-negara Eropa, 

Turki, negara-negara Arab, seperti Arab Saudi dan Qatar, dan  Iran. Masing-

masing negara memiliki alasan dan kepentingan sendiri-sendiri. 

Dari perspektif negara Arab Teluk, pertama dan utama Arab Saudi dan 

Qatar, krisis Suriah telah memberikan kesempatan untuk membalik 

pertumbuhan pengaruh Iran yang semakin meningkat sejak Perang Irak 2003 

dan menguatnya posisi Iran. Beberapa ahli strategi AS dan Israel juga melihat 

perang saudara di Suriah sebagai kesempatan untuk melemahkan Iran, dengan 

harapan kekalahan di Levant akan memaksa Iran mau diajak berunding soal 

nuklir (ini sudah terjadi). Mereka juga berharap bahwa Hezbollah Lebanon 

akan dilemahkan dengan terjadinya perubahan rezim di Suriah (Suriah selama 

ini diyakini sebagai pintu masuk pengiriman bantuan militer dari Iran kepada 

Hezbollah di Lebanon Selatan). 

Suriah, sebenarnya, selama beberapa dasawarsa menjadi panggung 

politik Arab, terutama di waktu kompetisi ideologi begitu intens. Ini 

merupakan konsekuensi dari lokasi Suriah yang strategik antara dua pusat 

kekuatan tradisional Arab, Mesir dan Irak, dan persepsi bahwa Suriah adalah 

jantung pusat lahir nasionalisme Arab.15  Karena itulah, krisis Suriah juga 

menjadi pusat graviti (gaya berat) dinamika tak terduga dan kompleks yang 

sangat berkait dengan pertarungan kekuatan yang terus meningkat di antara 

para pemain regional utama. Michael Bell, mantan duta besar Kanada untuk 

Mesir, Yordania, Israel, dan wilayah Palestina pernah mengatakan, “Kita 

tengah menghadapi dunia realpolitik, di mana aktor-aktor yang berbeda dan 

yang terlibat, di dalam dan di luar Suriah, bermain dengan standar yang tidak 

disukai kaum internasiolis liberal….Tim-tim yang kuat bemain base ball, 

mengejar kepentingan nasional khas mereka sendiri lewat diplomasi 

klandestine.”16 

                                                           
15 Mohammed Ayoob, “The Arab Spring: Its Geostrategic Significance”, Middle Eas Policy, 19/3. Fall 2012, p.84. 
16 Michael Bell, “In Syria, The Powers Play Harball”, 23 July 2012, 
http://www.theglobeandmail.com/commentary/in-syria-the-powers-play-harball/article4431894/ 



Keterlibatan pihak luar (asing) dalam perang di Suriah semakin 

meningkat. Pada bulan September 2015, Rusia menempatkan jet-jet tempur, 

helicopter tempur, rudal dari permukaan ke udara, dan hampir dua ribu 

personil militernya  di pangkalan militer dekat Latakia, dan mulai 

melancarkan serangan militer. Langkah Rusia tersebut dilakukan untuk 

mendukung rezim Bashar al-Assad. Setelah serangan teroris di Paris pada 

tanggal 13 November 2015, yang diklaim oleh ISIS sebagai pelakunya, 

Perancis militernya di  Suriah. Inggris pun melakukan hal yang sama. Sasaran 

baik Perancis maupun Inggris adalah ISIS. Sebelumnya, pada bulan Oktober 

2015, pemerintah Barack Obama menempatkan 55 tentara yang tergabung 

dalam Operasi Khusus untuk bergabung dengan pasukan Kurdi memerangi 

ISIS. Pada bulan yang sama, Menlu John Kerry bertemu dengan untuk 

pertama kalinya dengan semua pihak luar yang terlibat dalam konflik di 

Suriah, termasuk Rusia dan Iran, untuk “mengeksplore modalitas gencatan 

senjata di seluruh negeri Suriah” dan meminta PBB mengatur, mengawasi 

transisi kekuasaan.   

Sergey Aleksashenko (Brookings) berpendapat, ada aktor ketiga dalam 

konflik di Suriah saat ini yang memiliki peran besar, selain Rusia dan AS. 

Aktor ketiga itu adalah Iran. Pada 25 Februari 2010, Presiden Iran Mahmoud 

Ahmadinejad mengatakan, ”Seluruh dunia akan mengetahui bahwa Iran akan 

berdiri di belakang Suriah sampai akhir masa.” Kompromi Iran dan Suriah 

adalah kemitraan yang lengkara (mustahil). Kedua negara berbeda bahasa, 

budaya, dan etnik. Bentuk pemerintahan pun bertentangan. Namun, kini 

mereka membangun aliansi yang sangat kuat. Ketiga negara memiliki 

kesamaan tujuan: mengakhiri sepak terjang NIIS. Tujuan lain AS adalah 

mengganti rezim, mencegah meluasnya pengaruh Rusia, Balkanisasi, dan 

pembentukan negara gagal. AS melihat Suriah ada dalam pengaruh Rusia, dan 

ini berbahaya bagi sekutunya: Israel. AS punya sejarah menggunakan 

terorisme untuk menyingkirkan pemerintahan yang bersahabat dengan Rusia. 

Misalnya di Afganistan.  

Rusia, sementara itu, punya kepentingan geopolitik kuat di balik 

aksinya memerangi terorisme (NIIS) terkait dengan masalah dalam negeri. 

Suriah adalah sekutu, dan di Suriah, Rusia punya satu-satunya pangkalan 

angkatan laut, Tartus. Menlu Rusia Sergei Lavrov pernah berkata, Rusia ingin 

mencegah Suriah menjadi negara gagal, seperti Libya setelah dicampuri AS. 

Iran juga berkepentingan memerangi NIIS yang dirasakan sebagai ancaman. 

Teheran juga berkepentingan bagi berlanjutnya rezim Al-Assad dan tetap 



menginginkan Suriah dalam wilayah pengaruhnya. Lewat Suriah, Iran dapat 

menyalurkan bantuan ke Hezbollah di Lebanon. Teheran akan mendukung 

Washington (meski dengan penuh kecurigaan) menyingkirkan Al-Assad 

apabila ada jaminan setelah Al-Assad jatuh Suriah tetap bersatu dan tetap 

dalam pengaruhnya. 

Bertemunya kepentingan—memerangi NIIS—telah mempertemukan 

ketiga negara meskipun dalam beberapa hal mereka berbeda kepentingan. 

Koalisi tiga negara akan sangat berarti dalam memerangi NIIS. Namun, 

kuatnya koalisi Rusia-Iran akan memperkuat pula peran Iran di kawasan 

Timur Tengah. Dan, hal itu yang tidak diinginkan AS karena akan 

membahayakan sekutu-sekutunya: Arab Saudi dan Israel.17 

 

V. Kesimpulan 
Tentu, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana masa depan Suriah? 

Adalah tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena banyak hal 

memberikan andil bagi masa depan negeri yang sudah lima tahun terkoyak-

koyak perang dan telah menewaskan ratusan ribu orang itu. Akan tetapi, kalau 

kita lihat apa yang terjadi di lapangan, paling kurang ada sebuah kenyataan 

bahwa perang Suriah telah memecah komunitas internasional menjadi dua 

kubu.  

Pertama, termasuk para pemain (negara-negara dan kelompok) yang 

mendukung pasukan revolusi  yang menginginkan pergantian rezim, 

perubahan rezim sebagai satu-satunya solusi untuk mengakhiri krisis, perang 

Suriah dan menjawab aspirasi demokratik rakyat Suriah. Mereka yang masuk 

dalam kelompok ini adalah AS, Turki, Perancis, Inggris, dan negara-negara 

Uni Eropa, Liga Arab (yang paling aktif adalah Arab Saudi dan Qatar). Kubu 

kedua adalah Rusia, Iran, dan Tiongkok (tentu juga termasuk Hezbollah), 

yang terus mendukung rezim Bashar al-Assad. 

Meskipun serangkaian perundingan telah dilakukan di Geneva, dan 

berbagai kesepakatan sudah dicapai antara para pemain utama (AS dan Rusia) 

tetapi, api harapan bagi tercapainya perdamaian belum terlihat sinarnya. 

Apalagi, pihak oposisi pun tidak bisa bersatu, satu hati dalam melawan 

pemerintah rezim Bashar al-Assad. Kubu perlawanan, oposisi bersenjata, 

secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok: Dewan Nasional Suriah 

                                                           
17 Jonathan Gelbart dalam The Iran-Syria Axis: A Critical Investigation, Stanford Journal of International Relations, 
Fall 2010. 



yang berpusat di Turki, Dewan Koordinasi Nasional yang berpusat di 

Damaskus, dan FSA.18 Dalam perundingan perdamaian terakhir  di Geneva, 

pekan lalu, sikap NC masih tetap kokoh: menuntut Bashar al-Assad mundur. 

High Negotiations Committee (Komite Perundingan Tinggi) dari kubu oposisi 

tetap menuding bahwa rezim Bashar al-Assad tidak serius dalam mencari 

solusi damai. 

Dari kenyataan seperti itu, bisa kita katakan bahwa jalan panjang masih 

harus dilalui rakyat Suriah untuk bisa melihat negerinya lahir sebagai negeri 

baru yang demokratik, pluralitstik, dan inklusif yang aman dan damai. 

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan Suriah akan terpecah-pecah menjadi 

negara-negara kecil karena tidak bersatunya kelompok-kelompok oposisi. Hal 

itu memberi peluang bagi terus berkembangnya radikalisasi sejumlah 

kelompok pemberontak, masuknya para petarung radikal-sektarian, 

katakanlah seperti ISIS dan para pendukungnya, yang akan membuat Suriah 

semakin tenggelam. Dan, Suriah yang sekarang pun, bisa-bisa hanya akan 

menjadi bagian dari sejarah.  

Tentu, itu sebuah pandangan pesimistik, sebuah spekulasi dramatik 

yang melihat Suriah menemui malapetaka terpecah-belah seturut garis 

sektarian, atau tetap status-quo seperti sekarang ini. Skenario buruk itu bisa 

tidak terwujud, bila ada kerelaan untuk power-sharing antara rezim yang 

berkuasa sekarang ini dan kelompok oposisi, dan kemudian bersama-sama 

menghadapi ISIS yang dari waktu ke waktu semakin garang, ganas, dan 

menyingkirkan nilai-nilai kemanusiaan.* 

. 

 Trias Kuncahyono,  Wakil Pemimpin Redaksi Kompas. Makalah disampaikan 
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18 Maya Bhardwaj, Development of Conflict in Arab Spring Libya and Syria: From Revolution to Civil War,  



 

CURRICULUM VITAE 
  

Name   :  Trias Kuncahyono, Michael  

 

Place, date of birth :  Yogyakarta, 11 June 1958 

 

Marital status  :  Married with one son 

Atie Nitiasmoro, wife and Abishai Sahadeva, son 

 

Nationality  :  Indonesian 

 

Office Address : Editorial Department 

        26-28, Jl. Palmerah Selatan – Jakarta 10270 

 

Office Phone/Fax :  Phone (62-21) 5347710/20/30 

   Fax     (62-21) 5347739 

 

Occupation  :  Deputy Chief Editor of Kompas Daily, since July, 2007 

       

Occupation records :  * 1983 – 1987    Journalist of Suara Karya Daily   

      * 1987 – 1990    Journalist of Kompas Daily   

      * 1991 – 1993    Managing Editor, Bernas Daily Yogyakarta     

      * 1994 – 1995    Editor for Law News – Kompas Daily 

      * 1995 – 1996    Editor for Politic News – Kompas Daily 

      * 1996 – 1999    Editor for International Affairs – Kompas Daily 

      * 1999 – 2000    Deputy Chief Editor – Warta Kota Daily 

      * 2000 – 2007       Managing Editor – Kompas Daily 

      * 2007 – Now    Deputy Chief Editor – Kompas Daily 

  

EXPERIENCES : 

1. Coverage on People’s Power Revolution in Philippine (0986) 

2. Coverage on Russia’s Parliamentary Election, (1993) 

3. Coverage on Russia’s Election, (1996) 

4. Coverage on Summit Meeting Bill Clinton - Boris Yeltsin In Helsinki, Finland, (1997) 

5. Coverage on Philippine’s Election, (1986; 1992; 1998) 

6. Journalistic visit to Russia, Estonia, Bulgaria, Italy, South Africa, Chile, Argentina 

7. Journalistic visit to Iraq, (2000; 2003) 

8. Journalistic visit to Jordan, (2003) 

9. Journalistic visit to Israel and Egypt, (2005) 

10. Journalistic visit to Pakistan, (2006) 

11. Coverage on Gaza War and Journalistic visit to Egypt, (2008-2009) 

12. Journalistic visit and attending Senor Editor’s Meeting in Australia (2010) 

13. Journalistic visit and attending India-ASEAN Business Conclave in India (2011) 



14. Journalistic visit and attending Interfaith Dialogue Indonesia-Serbia and Indonesia-

Greece in Beograd and Athena (2011) 

15. As a speaker on Interfaith Dialogue Indonesia – Russia in Moscow and Kazan (2011) 

16. As a speaker on One Day Discussion: ASEAN Vision Pasca 2015 - at Malang, West Java 

(2011). 

17. 17. As a speaker on One Day Seminar: Challenge of ASEAN Leadership –at UGM         

Yogyakarta  (2011) 

18. As a speaker on One Day Seminar: Public Diplomacy – at Unisba Bandung (2011) 

19. Attending Indonesia-China Bilateral Forum – Beijing China (Sept 2012) 

20. Coverage on Gaza War and journalistic visit to Egypt and Lebanon on November 2012 

21. Panel Discussion of Peace Process on Middle East – June 2013 

22. As a speaker on Focus Group Discussion LIPI – “Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu 

Terorisme Internasional" – (September 2013) 

23. As a speaker on Two Days Seminars on 18-19 March 2014 by Keuskupan Agung 

Semarang –theme  “Bagaimana Situasi Politik di Indonesia tahun 2014” at Muntilan 

24. As a Speaker on Focus Group Discussion “Peran Media sebagai Aktor Non Negara di 

Fora Multilateral– at Bogor on 2 May, 2014. Held by Kementerian Luar Negeri RI. 

25. As a Speaker of Seminar “The Role of Civil Society in Democratic Transition: 

Indonesia”s Esperience” at Sousse University, Tunisia (December 2014). 

26. Pembicara dalam seminar, “Middle East Update: ISIS, Konflik Palestina-Israel, dan 

Politik Luar Negeri Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2 Oktober 2014 di 

Bandung. 

27.  
28. Journalistic Visit and attending a Media Forum at Iran (March 2015) hosted by Islamic 

Islamic Culture and Relation Organization. 

29. Attending China – Indonesia Bilateral Forum 2015 – Beijing China on June 2015.   

30. Discussion on International Conference on the Question of Jerusalem, held by UN in 

Jakarta, December 14, 2015. 

31. As a Speaker on Seminar Middle East After Arab Spring, held by Kementerian Luar  

Negeri RI, 15 Desember 2015 

32. Pembicara dalam Seminar “ISIS dan Kombatan Asing di Suriah: Dampak bagi Acaman 

di Indonesia”, di Kementerian Luar Negeri RI, 21 April 2015. 

33. Pembicara dalam Seminar “Peranan Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Timur 

Tengah”, 14 April 2016, di UIN Sunankalijaga, Yogyakarta. 

PUBLICITY/BOOKS : 

1. Dari Damaskus ke Baghdad 

2. Bulan Sabit di Atas Baghdad 

3. Iraq Korban Kaum Hawkis 

4. Musafir dari Polandia 

5. Jerusalem 

6. Jalur GAZA 

7. Jerusalem 33 

8. Musim Semi di Suriah 

9 Tahrir Square, Jantung Revolusi Mesir 


