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BAB II 

 

RESPON AMERIKA SERIKAT TERKAIT KONFLIK SIPIL SURIAH 

 

 

Konflik sipil Suriah merupakan masalah internasional karena menganggu 

keamanan dan stabilitas. Banyak negara besar berempati karena krisis 

kemanusiaan yang terjadi disana. Konflik yang tak juga selesai membuat Amerika 

Serikat sebagai salah satu negara besar dan anggota Dewan Keamanan PBB 

mengeluarkan banyak kebijakannya terkait masalah ini.  

Dalam bab 2 ini peneliti akan menjelaskan mengenai respon Amerika 

Serikat terkait masalah konflik sipil di Suriah. Pada sub bab pertama peneliti akan 

menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang terjadinya konflik sipil 

Suriah. Peneliti juga akan menjelaskan mengenai peristiwa kekerasan, 

penggunaan senjata api dalam konflik yang berujung juga pada penggunaan 

senjata kimia. Kemudian pada sub bab kedua peneliti akan menjelaskan mengenai 

kebijakan luar negeri yang telah dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Dimulai dari 

penjelasan siapa aktor-aktor dalam pembuatan kebijakan luar negeri di Amerika 

Serikat, dan kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.  

2.1 Konflik Sipil Suriah 

Suriah merupakan negara republik yang terletak di kawasan timur tengah 

dengan luas negara sekitar 185.180 km.1 Disebelah utara negara ini berbatasan 

langsung dengan Turki, disebelah selatan berbatasan dengan Yordania, disebelah 

                                                             
1Suriah, Diakses dalam http://www.liputan6.com/tag/suriah?type=profile (19/07/2017, 01:52 WIB) 

http://www.liputan6.com/tag/suriah?type=profile
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barat berbatasan dengan Lebanon dan disebelah timur dengan Irak.2 Secara 

geografis letak Suriah dapat dikatakan strategis, hal tersebut dikarenakan Suriah 

terletak dalam jalur sutra. Jalur sutra merupakan jalur perdagangan yang 

menghubungkan benua Asia dengan Eropa.3  Rute jalur sutra ini dimulai dari Cina 

hingga laut Mediterania.4 Letak yang strategis itulah yang membuat Suriah  

memiliki jalur pipa gas yang akan menyalurkan minyak dari negara-negara Arab 

menuju Eropa. Hal tersebuat membuat negara-negara penghasil minyak seperti 

Iran dan Qatar tertarik untuk membangun pipa gas tersebut.5 

Beribukota di Damaskus, ekonomi Suriah ditopang dari pertanian, minyak, 

industri dan jasa. Selain industri minyak, pada bidang pertanian pemerintah Suriah 

memberikan perhatian lebih agar dapat selalu meningkatkan ekspor negara.6 Pada 

awalnya sebelum bendungan Furat telah selesai dibangun pertanian di Suriah 

cukup sulit meskipun dinilai tanah di Suriah banyak yang memiliki potensi bagus 

untuk dijadikan ladang. Hal itu dikarenakan Suriah harus berbagi sumber air yaitu 

sungai Furat dengan Turki dan Irak. 7 

 Suriah memiliki 14 provinsi, 64 kabupaten dan 206 kecamatan. Provinsi-

provinsi tersebut adalah Aleppo, Al-Hasakah, Al- Raqqah, Daraa, Hama, Idlib, 

                                                             
2Riza Sihbudi, dkk, 1995. Profil Negara-Negara Timur Tengah, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, hal 

187 
3Nani Hanifah, Mengkaji Pola Perdagangan Jalur Sutra di Era Globalisasi, Jurnal Studi Islam 

dan Muamalah, Vol 4, no 2 (Oktober 2016), Banyuwangi : AT- Tahdzib hal 72  
4Ibid.  
5Charis Chang, Is the fight over a gas pipeline fuelling the world’s bloodiest conflict?, diakses 

dalam http://www.news.com.au/world/middle-east/is-the-fight-over-a-gas-pipeline-fuelling-the-

worlds-bloodiest-conflict/news-story/74efcba9554c10bd35e280b63a9afb74 (19/07/2017, 02:15 

WIB)  
6Economy of Syria and business opportunities, Diakses dalam 

http://www.globaltenders.com/economy-of-syria.php (23/07/2017, 03:15 WIB)  
7Riza, Op. Cit., hal 191 

http://www.news.com.au/world/middle-east/is-the-fight-over-a-gas-pipeline-fuelling-the-worlds-bloodiest-conflict/news-story/74efcba9554c10bd35e280b63a9afb74
http://www.news.com.au/world/middle-east/is-the-fight-over-a-gas-pipeline-fuelling-the-worlds-bloodiest-conflict/news-story/74efcba9554c10bd35e280b63a9afb74
http://www.globaltenders.com/economy-of-syria.php
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Latakia, Damaskus, Al- Suwayda, Deirez-Zor, Quneitra, Rif Dimashq, Homs dan 

Tartus. Dari ke-14 provinsi tersebut Aleppo merupakan provinsi yang paling 

padat populasi penduduknya yaitu sebesar  4.045.166 jiwa.8   

Penduduk yang ada di Suriah datang dari beragam etnis dan agama. Etnis 

yang terdapat di Suriah adalah Kurdi, Armenia, Assyria, Turki dan Arab.9 

Mayoritas penduduk Suriah beragama islam yang dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu sunni dan syiah.10 Islam sunni merupakan mayoritas di Suriah, sisanya 

adalah alawite dan druz yang masuk dalam cabang islam syiah. Agama lain yang 

hidup sebagai minoritas  selain islam syiah yang ada di Suriah adalah Kristen.   

Meskipun masyarakat  golongan syiah adalah minoritas di Suriah, namun 

mereka cukup berpengaruh dalam beberapa bidang. Seperti pada bidang politik, 

partai terbesar Suriah  yaitu partai Baath  berhasil didominasi dari golongan syiah 

alawite. Presiden Suriah Bashar Al-Assad dan keluarganya merupakan golongan 

syiah alawite.11 

Beragamnya masyarakat yang ada di Suriah, menyebabkan  mudah 

terjadinya konflik sipil disana. Jika dilihat dari sejarahnya tahun 1949 Suriah 

pernah mengalami gejolak sosial yang disebabkan karena politik  yang didominasi  

golongan mayoritas telah berhasil dikalahkan golongan militer yang didominasi 

                                                             
8Province of Syria, diakses dalam https://www.mapsofworld.com/syria/provinces/ (26/07/2017, 
02:06 WIB) 
9Syria Map, Diakses dalam http://www.freemapviewer.com/en/map/Map-World_780.html 

(26/07/2017, 01:48 WIB) 
10Muhammad Fakhry Ghafur, Dinamika koflik Suriah dan Respon Politik Regional Global, Sitasi, 

Univesitas Pelita Harapan  
11Mohammad Riza Widyarsa, Rezim Militer dan Otoriter di Mesir, Suriah dan Libya, Jurnal seri 

pranata sosial, Vol 1, no 4 (September 2012), Jakarta: Al- Azhar Indonesia hal 278 

https://www.mapsofworld.com/syria/provinces/
http://www.freemapviewer.com/en/map/Map-World_780.html
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oleh  masyarakat minoritas. Golongan militer membubarkan kedua partai politik 

yang didominasi oleh golongan mayoritas dan menjadikan militer sebagai jalan 

utama untuk dapat masuk ke dunia politik.  12  

 Jauh setelah revolusi tersebut terjadi gejolak konflik kembali di Suriah 

yaitu pada tahun 2011. Selain karena memang rawannya konflik sipil di Suriah, 

konflik ini muncul juga  akibat dampak dari arus gelombang Arab Spring. Arab 

Spring adalah gelombang revolusi yang terjadi di negara-negara Arab. Bermula 

dari Tunisia, Mesir, Libya, Yaman dan akhirnya terjadi di Suriah.13 Keberhasilan 

gerakan masyarakat yang  terjadi di negara-negara tersebut dalam melengserkan 

pemimpinnya memicu munculnya gerakan yang sama pada  masyarakat Suriah. 

Bertujuan untuk melengserkan pemerintahan otoriter yang masih banyak dianut 

oleh negara-negara Arab untuk berubah menjadi negara yang  demokratis.  

 Konflik sipil Suriah tahun 2011 disebabkan karena pemerintahan yang 

otoriter dari Bashar Al Assad. Bashar Al Assad adalah putra bungsu dari presiden 

Suriah sebelumnya yaitu Hafez Al Assad yang merupakan anggota Angkatan 

Udara Suriah dan kemudian  memimpin Suriah selama 29 tahun.14 Pada mulanya 

yang dipersiapkan oleh Hafez Al-Assad untuk memimpin Suriah berikutnya 

                                                             
12Riza, Op.Cit, hal 197 
13Shafira Elnanda, Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah, Jurnal 

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 28, No. 2, Surabaya : Departemen Hubungan 

Internasional Universitas Airlangga.  
14Sulistio Hermawan, 2016, Konflik di Suriah pada masa Bashar Al-Assad tahun 2011-2015, 

Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik : Universitas Negeri Yogyakarta, diakses dalam  
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adalah putra sulungnya yaitu Basil Al-Assad. Kemudian menjadi Bashar Al-Assad 

dikarenakan Basil Al-Assad meninggal akibat kecelakaan mobil. 15  

Bashar Al Assad dilantik menjadi presiden Suriah pada tahun 2000 

tepatnya tanggal 17 Juli untuk menggantikan ayahnya yang meninggal dunia.16 

Bashar yang memang tidak dipersiapkan oleh ayahnya untuk masuk kedalam 

politik sebelumnya dan merupakan mahasiswa kedokteran di London. Setelah 

Basil kakaknya meninggal ia langsung dipanggil untuk pulang ke Suriah dan 

melakukan latihan militer. 17   

Bashar dilantik menjadi presiden Suriah dengan jalan diturunkannya usia 

minimum calon presiden dari 40 tahun menjadi 34 tahun, Bashar mencalonkan 

dirinya sebagai presiden tanpa adanya saingan politik. 18 Bashar berangkat dari 

partai Baath, yaitu partai yang didirikan atas dasar sosialisme dan nasionalisme 

yang sangat mendukung sekulerisme. Bashar berhasil menang dengan 

kemenangan suara yang dicapai adalah 97%.  

Pada awal dilantiknya Bashar Al Assad  masyarakat sangat senang dan 

menaruh harapan besar terhadap Bashar. Hal tersebut karena dilihat dari latar 

belakang pendidikan Bashar sebagai mahasiswa kedokteran yang belajar di negara 

                                                             
15Daniel S. Levine, Bassel Al-Assad, Bashar’s Brother: 5 Fast Fact You Need To Know, diakses 

dalam  http://heavy.com/news/2017/04/bashar-al-assad-brother-bassel-airport-biography-death-

age-family-wife-photos-syria-cause/ (14/07/2017, 19:05 WIB) 
16Syria Profile : Timeline, diakses dalam http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995 
(24/7/2017, 01:45 WIB) 
17Riz, 10 Fakta Menarik ‘Diktator’ Suriah Bashar Al Assad, diakses dalam 

http://global.liputan6.com/read/677827/10-fakta-menarik-diktator-suriah-bashar-al-assad 

(24/07/2017, 01:49 WIB)  
18Faisal Ismail, Assad Ditengah Gempuran Oposisi, diakses dalam 

https://nasional.sindonews.com/read/722842/18/assad-di-tengah-gempuran-oposisi-1362098388 ( 

29/07/2017, 11:42 WIB)  

http://heavy.com/news/2017/04/bashar-al-assad-brother-bassel-airport-biography-death-age-family-wife-photos-syria-cause/
http://heavy.com/news/2017/04/bashar-al-assad-brother-bassel-airport-biography-death-age-family-wife-photos-syria-cause/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995
http://global.liputan6.com/read/677827/10-fakta-menarik-diktator-suriah-bashar-al-assad
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barat. Bashar diharapkan dapat membawa perubahan bagi politik Suriah untuk 

lebih modern. Pada pidato awal dilantiknya Bashar juga berjanji untuk 

menjadikan Suriah lebih demokratis  dan modern seperti mengizinkan lebih 

banyak lagi koran swasta, memperbanyak Universitas swasta dan juga mengusut 

kasus-kasus korupsi yang ada di pemerintahan. 19 

Bashar juga menjanjikan diciptakannya pemerintahan yang berpedoman 

pada toleransi antar masyarakat. Menciptakan pemerintahan yang tidak 

diskriminasi dan adil untuk semua kalangan masyarakat demi menjaga hak semua 

warga masyarakat. Meminta untuk semua lapisan masyarakat bekerja bersama 

demi kemajaun dan pembangunan  Suriah yang demokratis dan modern.20  Usia 

yang muda dan latar belakang pendidikan barat menjadikan janji Bashar dalam 

pidatonya tersebut sebagai harapan besar rakyat. Sebelum Bashar dilantik sebagai 

presiden, Bashar juga telah berhasil membangun citra yang baik dimata rakyat. 

Hal itu dikarenakan keberhasilan Bashar Al Assad menjatuhkan Mahmoud Zoubi 

perdana menteri Suriah yang melakukan korupsi. 21 

Setelah dilantik Bashar mulai membuat kebijakan-kebijakan baru di 

Suriah. Mulai dari kebijakan ‘Damascus Spring’ atau dapat dikatakan juga pasar 

bebas. Suriah berusaha untuk bergabung dalam WTO (World Trade Organization) 

                                                             
19Trias Kuncahyono, 2012. Musim Semi di Suriah: Anak-Anak Penyulut Revolusi, Jakarta : 

Kompas hal 56 dalam Sulistio Hermawan, Konflik Suriah Pada Masa Bashar Al Assad Tahun 

2011-2015, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta  
20President Assad Inaguration Speech (July 17, 2000) diakses dalam 

http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=438:president-

assad-2000-inauguration-speech-july-17-2000-3&catid=106&Itemid=496  (03/08/2017, 23:32 

WIB)  
21Sabar Subekti, Profile Bashar Al Assad : Pria Canggung yang Mewarisi Rezim Represif, diakses 

dalam http://www.satuharapan.com/read-detail/read/profile-bashar-al-assad-pria-canggung-yang-

mewarisi-rezim-represif (04/08/2017, 01:49 WIB)  

http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=438:president-assad-2000-inauguration-speech-july-17-2000-3&catid=106&Itemid=496
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=438:president-assad-2000-inauguration-speech-july-17-2000-3&catid=106&Itemid=496
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/profile-bashar-al-assad-pria-canggung-yang-mewarisi-rezim-represif
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/profile-bashar-al-assad-pria-canggung-yang-mewarisi-rezim-represif
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dan harus menaruh beberapa investasinya diluar negeri contohnya pada Bank of 

Jordan-Syria, Bank of Saudi- French dan Saudi Islamic Bank. 22 Selain itu juga 

bahkan Suriah menaikkan batas investasi asing pada bank lokal Suriah dari 49% 

menjadi 60%.23 Investasi asing kian meningkat hingga tahun 2006, dari $115 juta 

menjadi $1,6 miliar.24  

Revolusi sistem ekonomi yang dilakukan oleh Bashar tidak diikuti dengan 

revolusi sistem politik, sehingga menyebabkan kesulitan akhirnya pada investasi 

asing. Pada tahun 2007 Suriah menempati urutan ke 135 dari 170 negara yang 

memiliki kemudahan akses berbisnis menurut Korporasi Keuangan Internasioal 

(International Finance Corporation).25 Artinya bagaimana kemudahan kerja sama 

mulai dari prosedur  perjanjian kontrak kerjasama hingga standar pengiriman 

barang di Suriah dapat dikatakan sulit. 26 

 Permasalahan lain yang muncul adalah perubahan iklim Suriah yang 

menjadi semakin kering dan belum adannya inovasi baru dalam sistem pertanian. 

Akhirnya pembangunan hanya terjadi dikota besar sehingga di daerah pedesaan 

atau kota-kota kecil seperti Homs dan Daraa tertinggalkan. Berdampak juga pada 

tingkat pengangguran yang meningkat,  tahun 2007 menurut biro statistik  angka 

pengangguran di Suriah mencapai 8,5 %.27 Produksi minyak Suriah juga 

                                                             
22Majid Rafizadeh, In Syria, Follow the money to find the roots of the revolt, diakses dalam 

http://www.thedailybeast.com/in-syria-follow-the-money-to-find-the-roots-of-the-revolt 
(22/08/2017, 00:49)  
23Ibid.  
24Ibid.  
25Nimrod Raphaeli, Syria’s Fragile Economy, Middle East Review of International Affairs, Vol. 

11 no 2 (Juni 2007)  hal 39  
26Ibid.  
27Ibid,  hal 36 

http://www.thedailybeast.com/in-syria-follow-the-money-to-find-the-roots-of-the-revolt
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berkurang hingga pada tahun 2010  tinggal 385.000 barrel per hari, padahal 

seharusnya seperempat pendapatan negara adalah dari industri ini.28  

Dalam kesulitan ekonomi salah satu kebijakan yang tidak berubah adalah 

tingginya anggaran militer negara. Anggaran militer Suriah selalu cenderung 

tinggi bahkan sejak pemerintahan Hafiz Al Assad. Anggaran tersebut juga 

cenderung meningkat dikarenakan Suriah tidak ingin lemah dalam dalam militer 

dan bernasib sama seperti Palestina dan Irak.29 Pemerintahan sudah berganti tetapi 

tetap  saja pemeritah seperti lebih mementingkan militernya.  

Gambar 2.1 Grafik Pengeluaran Militer Suriah tahun 2001-2012 

                                                             
28Kuncahyono, Op, Cit. 
29 Hermawan, Op, Cit.  
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Dalam grafik yang kemudian dijelaskan pada tabel  diatas terlihat jika 

pendapatan perkapita yang dimiliki Suriah pada awal tahun Bashar Al Assad 

menjadi presiden Suriah yaitu tahun 2001, memiliki anggaran militer yang 

cenderung meningkat hingga tahun 2005.30 Sempat menurun di tahun 2006 dan 

tidak stabil dikarenakan mulai terjadinya masalah-masalah ekonomi yang muncul 

di Suriah.  

 Selain kebijakan ekonomi yang dirasa gagal memperbaiki ekonomi Suriah, 

terdapat pembatasan pemerintah terhadap masyarakat untuk mengeluarkan 

pendapat. Ditahun yang sama  pada saat Bashar dilantik, di  bulan November para 

tahanan politik dibebaskan. Namun tahun berikutnya yaitu tahun 2001 Bashar 

mulai memasukkan kembali para aktivis maupun jurnalis ke dalam penjara yang 

dianggap mengganggu persatuan negara.31 Beberapa aktivis yang ditahan 

contohnya adalah Aziza dan Shireen al-Sabini, ditahan tahun 2002 karena 

dianggap telah menulis artikel yang dapat merusak persatuan negara dalam Koran 

al-Muharir al-Arabi. Ali Zein al-Abideen Mej’an pada tahun 2005 karena telah 

menulis komentar yang menyerang Saudi Arabia dan dianggap dapat mengganggu 

hubungan antara Suriah dengan Saudi Arabia. Kemudian Tariq Biasi, seorang 

anak dari salah satu tahanan politik yang menulis tentang berita palsu di blognya 

yang dianggap menganggu keamanan nasional. 32 

                                                             
30Syrian Military Budget,  diakses dalam http://militarybudget.org/syria/ (08/08/2017, 02:15 WIB)  
31Syria: Al-Asad's Decade in Power Marked by Repression, diakses dalam 

https://www.hrw.org/report/2010/07/16/wasted-decade/human-rights-syria-during-bashar-al-asads-

first-ten-years-power (08/08/2017, 02:56 WIB)  
32Ibid,.  

http://militarybudget.org/syria/
https://www.hrw.org/report/2010/07/16/wasted-decade/human-rights-syria-during-bashar-al-asads-first-ten-years-power
https://www.hrw.org/report/2010/07/16/wasted-decade/human-rights-syria-during-bashar-al-asads-first-ten-years-power
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Penangkapan yang dilakukan oleh Bashar tersebut dilandasi oleh undang-

undang pers baru yang mengatur tentang pengawasan pemerintah terhadap surat 

kabar, pamflet, majalah serta segala media cetak lainnya. Undang-undang ini 

merupakan keputusan presiden Suriah no. 50 tahun 2001.33 Dalam keputusan 

tersebut menjelaskan apabila adanya pemantauan oleh pemerintah terhadap semua 

publikasi media yang ada di Suriah. Diwajibkan untuk mengumpulkan salinan dan 

jumlah publikasi kepada Kementrian Informasi. Selain itu juga informasi 

publikasi seperti penulis, tanggal maupun nomor seri perusahaan penerbit harus 

dicantumkan dalam publikasi tersebut. 34 

Konten yang dipublikasikan juga telah diatur oleh pemerintah. Terdapat 

larangan berita politik yang tidak disetujui pemerintah, larangan publikasi 

propaganda apalagi apabila mendapat penggantian dana oleh asing, dan larangan 

artikel yang mengarah pada seruan pergantian konstitusi dan demokratisasi.35 

Bagi siapapun yang melanggarnya maka akan ditahan dan di denda. Setelah 

keputusan itu dikeluarkan, seiring berkembangnya zaman dan derasnya arus 

globalisasi pemerintah  juga mulai memperhatikan jaringan internet.  

Pada bulan juli tahun 2007 Bashar Al Assad mulai merencanakan 

perluasaan undang-undang pers bukan hanya berlaku pada media cetak, tetapi 

juga media online melalui jaringan internet. Pemerintah Suriah memantau dan 

melakukan penyaringan terhadap jaringan internet yang ada di Suriah. Beberapa 

                                                             
33Ibid,.  
34Human Right Watch, Memorandum to the Syrian Government (Decree No. 50/2001:Human 

Rights Concerns) diakses dalam https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/syria/ 

(23/11/2017, 01:22 WIB) 
35Ibid,.  
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situs besar juga akhirnya diblokir oleh pemerintah Suriah. Salah satu dari situs-

situs yang diblokir oleh pemerintah Suriah  adalah Facebook. 36 Situs dengan 

banyak pengguna yang juga berasal dari banyak negara mampu  dijadikan sebagai 

alat penyalur propaganda yang dapat mengganggu kestabilan negara.  

  Bukan hanya pembatasan dalam pers, pemerintah Suriah baru yang 

dijanjikan demokrasi  Bashar Al Assad juga membatasi pergerakan dan aktivitas 

lembaga maupun asosiasi masyarakat.  Dalam mendirikan sebuah lembaga atau 

asosiasi masyarakat, pemerintah Suriah membuat peraturan dimana harus ada 

pemerintah (badan kemanaan yang disebut mukhabarat) didalamnya.37 Pendirian 

asosiasi masyarakat yang ilegal bagi pemerintah dapat dijadikan celah para 

oposisi untuk mendirikan partai politik yang secara tidak langsung menantang 

partai Baath  sebagai partai yang paling dominan di Suriah. Lembaga sosial yang 

tidak mendapatkan ijin dari mukhabarat  dapat dikatakan sebagai lembaga ilegal 

yang harus dibubarkan.  

Kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Suriah 

merupakan masalah sosial yang seharusnya dapat segera diselesaikan oleh 

pemerintah. Pemerintahan yang anti-kritik menyebabkan masyarakat semakin 

sulit karena tidak juga mendapatkan penyelesaian atas masalah dan aspirasi apa 

yang rakyat ingin sampaikan. Permasalahan sosial dan ekonomi inilah yang 

                                                             
36Khales Yacoub Oweis, Syria Blocked Facebook in Internet Crackdown, diakses dalam 

https://www.reuters.com/article/us-syria-facebook-idUSOWE37285020071123 (09/08/2017, 

11:51 WIB) 
37Human Rights Watch, Syria: Al-Asad's Decade in Power Marked by Repression, Loc. Cit.  

https://www.reuters.com/article/us-syria-facebook-idUSOWE37285020071123
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akhirnya menyebabkan munculnya sebuah kelompok atau partai oposisi yang 

ingin menjatuhkan pemerintah Bashar Al Assad.  

Gerakan partai oposisi di Suriah ini juga erat kaitannya dengan ‘Arab 

Spring’ yang terjadi di negara-negara Arab. Dimana masyarakat ingin 

menjatuhkan pemerintahan yang diktator dan memulai pemerintahan yang 

demokratis dan liberal ala barat.  Protes ini dimulai dari aksi yang dilakukan di 

kota di Daara pada tanggal 6 maret 2011,  15 anak sekolah di kota tersebut 

mencoret-coret dinding sekolah mereka dengan ungkapan bahwa mereka ingin 

menumbangkan rezim. Mengetahui hal tersebut Bashar marah dan menangkap 

anak-anak sekolah tersebut.38  Selain ditangkap bahkan anak-anak itu juga disiksa 

hingga 1 siswa bernama Hamza Al- Khateeb  meninggal dunia.39  

Peristiwa tersebut menjadi sumbu api kemarahan rakyat, dan membuat 

protes dari rakyat semakin merajalela dari banyak provinsi. Sebagai puncak dari 

kemarahan rakyat, pada tanggal 25 maret mereka menggelar aksi protes besar-

besaran di 7 provinsi.40 Dari total 14 provinsi, 7 provinsi itu diantaranya adalah 

Daraa, Hama, Homs, Damaskus, Latakia, Aleppo dan Idlib. Masyarakat Suriah 

melakukan demonstrasi turun ke jalan yang menuntut perubahan pemerintahan 

Suriah yang baru.  

                                                             
38Aprilian, Awal Mula Peristiwa Arab Spring, diakses dalam  

http://jakartagreater.com/awal-mula-peristiwa-arab-spring-di-suriah/  (16/08/2017, 13:05 WIB)  
39Aljazeera, Syria’s civil war explained from the beginning diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html 

(16/08/2017 , 14:39 WIB)  
40Agatsya, M, 2013. Arab Spring : Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah, Jogjakarta : 

IRCiSoD, hal 173 

http://jakartagreater.com/awal-mula-peristiwa-arab-spring-di-suriah/
http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html
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Demonstrasi yang dilakukan masyarakat memang tidak menggunakan 

senjata, tetapi cukup banyak merusak fasilitas umum. Bangunan-bangunan 

perkotaan telah hancur dan markas partai Baath juga telah dihancurkan oleh 

demonstran. Bahkan protes mengenai tuntutan rakyat agar Bashar Al Assad 

mundur juga datang dari masjid-masjid setelah sholat jumat.41  Seorang imam atau 

pemimpin sholat di masjid Omari yang terletak di Daraa bernama Ahmed Sayasna 

mengatakan protes yang dilakukan oleh para demonstran membuat petugas 

keamanan Suriah akhirnya melemparkan gas air mata. Bukan hanya gas air mata, 

para pasukan keamanan tersebut juga melemparkan tembakannya. Korban yang 

meninggal ketika itu diperkirakan adalah 20 orang. 42 Kejadian tersebut terjadi 

pada tanggal 23 maret 2011,  dengan awalnya pasukan keamanan Suriah menduga 

jika diantara para demonstran tersebut terdapat oknum yang memiliki senjata.43 

Selain di Daraa pada bulan yang sama juga muncul protes masyarakat di 

Latakia. Protes di kota ini menyebabkan 200 orang terluka dan 12 orang 

meninggal dunia. Korban meninggal dunia bukan hanya para oposisi, tapi juga 

pasukan keamanan.44 Melihat aksi-aksi tersebut akhirnya Bashar Al Assad 

merespon dan melakukan pidato pada tanggal 30 Maret 2011. Dalam pidatonya 

Bashar mengatakan apabila kerusuhan yang terjadi di provinsi-provinsi tersebut 

merupakan hasil dari konspirator atau juga musuh politiknya. Kemudian berselang 

satu bulan Bashar Al Assad mengatakan bahwa reformasi pemerintahan Suriah 

                                                             
41Ibid.  
42Michael Slackman, 2011, Syrians Troops Open Fire Protesters in Several Cities, diakses dalam 

http://www.nytimes.com/2011/03/26/world/middleeast/26syria.html (19/08/2017, 01:08 WIB)  
43BBC, Syria’s unrest : ‘Protest killed’ at Omari Mosque,  diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12827542 (19/08/2017, 01:37 WIB)   
44BBC, Syria’s unrest : Twelve Killed in Latakia Protest, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12873053 (21/08/2017, 19:02 WIB)  

http://www.nytimes.com/2011/03/26/world/middleeast/26syria.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12827542
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12873053
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akan segera dilakukan. Bahkan Bashar juga mengatakan dengan merubah 

pemerintahan, dominasi partai baath dan monopoli didalamnya  akan dapat 

diakhiri. 45 

Tidak ada yang berubah hingga konflik berkembang menuju Homs pada 

bulan april 2011, ratusan orang turun ke jalan dan menyerukan reformasi 

pemerintahan di kota ini. Isi dari pidato yang dilakukan Bashar didepan parlemen 

tidak dilaksanakan. Pemerintah justru menyerang dan menangkap masyarakat 

yang dianggap sebagai pembelot. Hal itu kemudian membuat para golongan 

masyarakat yang menuntut reformasi pemerintahan membentuk partai oposisi.46 

Tidak hanya menangkap para aktivis dan menyerang demonstran, pemerintah 

Suriah juga mematikan aliran listrik dan air. Pendirian pos-pos  keamanan yang 

dijaga oleh para  pasukan keamanan dibawah perintah Bashar Al Assad bertugas 

untuk menertibkan oposisi yang tersebar diberbagai daerah. 47  

 Pemberontakan masyarakat di Homs meninggalkan 25 demonstran yang 

meninggal dunia ketika memenuhi alun-alun kota. Para pasukan keamanan Suriah 

membangun 3 pos keamanan dikota ini dan mengultimatum mereka untuk 

membubarkan diri pada dini hari. Beberapa menit sebelum batasan waktu 

                                                             
45Muhaimin, 2013, Ini rentetan komentar pedas tentang perang Suriah, diakses dalam 

https://international.sindonews.com/read/769225/43/ini-rentetan-komentar-pedas-assad-soal-

perang-suriah-1375674920 (18/08/2017, 01:10 WIB)  
46Aljazeera, Syria’s civil war explained from the beginning,   Loc. Cit 
47Joseph Holliday, Middle East Security Report 2 : The Struggle of Syria in 2011, Institute Study 

of War, hal 13  

https://international.sindonews.com/read/769225/43/ini-rentetan-komentar-pedas-assad-soal-perang-suriah-1375674920
https://international.sindonews.com/read/769225/43/ini-rentetan-komentar-pedas-assad-soal-perang-suriah-1375674920
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ultimatum yang terjadi adalah adu tembak senjata dan korban luka-luka 

bertambah lagi.48 

Protes pun berkembang menuju kota  Hama, sekitar 10.000 orang turun ke 

jalan pada 22 april 2011 sambil menyerukan pergantian rezim. Aksi ini semakin 

bertambah dengan makin banyaknya jumlah demonstran yang ikut turun ke jalan 

yaitu sekitar 50.000 orang di 3 Juni dan 3 Juli 400.000 orang membanjiri alun-

alun kota. Akibat dari aksi ini 67 orang meninggal dunia ditembak oleh para 

pasukan keamanan dan dipecatnya gubernur disana karena mendukung reformasi. 

Pasukan keamanan juga mematikan listrik dan air di Hama dan membawa tank ke 

tengah kota.49 Listrik dan air kembali menyala setelah masyarakat mengancam 

akan meledakkan jalur listrik tengangan tinggi yang mengalir dari Turki dimana 

jalur ini  jalur utama penghubung Suriah dan Eropa. 50 

Berpindah dari Hama, sebagai pusat pemerintahan protes para demonstran 

juga terjadi di  Damaskus. Sekitar 3.000 orang berjalan bergerak menuju masjid 

agung di Damaskus. Pasukan keamanan yang mencoba menghentikan mereka 

dengan menggunakan gas air mata.51 Konflik antara pemerintah dan masyarakat 

sipil di Suriah terus menyebar hampir keseluruh provinsi di negara Suriah hingga 

tahun 2012. 

                                                             
48Aljazeera, 2011, Gunfire in locked-down Syrian City, diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/201141817736498882.html (22/08/2017, 

16:38 WIB)  
49Hugh Macleod & Annasofie Flamand, 2011, Hama’s rise is regime’s recurring nightmare, 

diakses dalam http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/07/2011710133017725536.html 

(23/08/2017, 00:33 WIB) 
50 Ibid.  
51CNN, 2011,  Protest erupt in Syrian cities : at least 34 reported dead, diakses dalam 

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/05/20/syria.unrest/index.html (23/08/2017, 03:08 

WIB)  

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/201141817736498882.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/07/2011710133017725536.html
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/05/20/syria.unrest/index.html
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Tahun 2012 korban yang jatuh semakin banyak, bukan hanya rakyat sipil 

tapi juga tentara pemerintah. Sekitar 39.362 rakyat sipil dan 9.482 tentara 

meninggal dunia selama perang di tahun 2012.52 Rakyat sipil bahkan juga banyak 

yang akhirnya mencari perlindungan ke negara-negara lain. Sekitar 294.000 orang 

telah mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Yordania, Turki, Lebanon dan 

Irak. 5.000 hingga 6.000 orang ke Afrika utara, seperti Mesir dan juga Eropa 

selatan.53 Ditengah semakin besarnya konflik hingga membuat rakyat mengungsi  

kemudian munculah dugaan penggunaan senjata kimia dalam konflik sipil ini.  

Pada bulan juli 2012 menteri luar negeri Suriah Jihad Makdissi 

mengatakan jika Suriah memang memiliki senjata kimia. Namun senjata kimia ini  

hanya akan digunakan untuk menyerang pemberontak eksternal seperti kelompok 

jihadis maupun kelompok-kelompok  intervensi asing lain yang bukan masyarakat 

Suriah.54 Menurut penyidikan CIA senjata kimia yang dimiliki Suriah ini 

diantaranya adalah gas sarin, gas mustard, dan sianida. Suriah juga memiliki 

missil balistik, artillery rocket, dan bom udara. 55 

Dugaan penggunaan sejata kimia yang dilakukan oleh pasukan keamanan 

Suriah pada tanggal 23 Desember 2012 tersebut terjadi di penjara al-Bayyada 

                                                             
52Deutsche Welle, 2012 Tahun Paling Mematikan di Suriah, diakses dalam 

http://www.dw.com/id/2012-tahun-paling-mematikan-di-suriah/a-16489462 (25/08/2017, 01:15 

WIB)  
53BBC Indonesia, 2012, Pengungsi Suriah diperkirakan bertambah, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/09/120927_syria_refugees.shtml (25/08/2017, 01:18 

WIB)  
54Yuta Kawashima, Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, diakses dalam 

https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity 

(23/08/2017, 21:58 WIB)  
55Neil MacFarquhar & Eric Schmitt, Syria Threatens Chemical Attack on Foreign Fire, diakses 

dalam http://www.nytimes.com/2012/07/24/world/middleeast/chemical-weapons-wont-be-used-in-

rebellion-syria-says.html?mcubz=3 (23/08/2017, 22:00 WIB)  

http://www.dw.com/id/2012-tahun-paling-mematikan-di-suriah/a-16489462
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/09/120927_syria_refugees.shtml
https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity
http://www.nytimes.com/2012/07/24/world/middleeast/chemical-weapons-wont-be-used-in-rebellion-syria-says.html?mcubz=3
http://www.nytimes.com/2012/07/24/world/middleeast/chemical-weapons-wont-be-used-in-rebellion-syria-says.html?mcubz=3
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yang terletak di kota Homs. Akibat dari kejadian ini, dilaporkan bahwa 7 orang 

meninggal dunia.56  Setelah kejadian tersebut sepanjang tahun 2013 penggunaan 

senjata kimia dalam konflik sipil ini akhirnya semakin bertambah.  

               Gambar 2.2 Kemungkinan serangan senjata kimia tahun 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas merupakan peta Suriah yang menunjukkan daerah-daerah 

mana ada dugaan penggunaan senjata kimia sepanjang tahun 2013. Setelah di kota 

Homs, terjadi serangan di Aleppo tepatnya di desa Khan al-Assal pada tanggal 19 

maret 2013. Korban berjumlah 31 orang diantaranya juga tentara pemerintah. 

Menurut penyeledikan PBB senjata kimia yang digunakan adalah gas sarin. Pada 

tanggal yang sama di desa lain di Damaskus yaitu desa al-Otaybeh juga terjadi 

                                                             
56ABC, Chemical Weapons in Syria : what are they, what do they do and what evidence of their 

use exists ?, diakses dalam  http://www.abc.net.au/news/2013-04-27/allegations-of-the-use-of-

chemical-weapons-in-syria/4655160?pfmredir=sm (25/08/2017, 03:18 WIB)  

http://www.abc.net.au/news/2013-04-27/allegations-of-the-use-of-chemical-weapons-in-syria/4655160?pfmredir=sm
http://www.abc.net.au/news/2013-04-27/allegations-of-the-use-of-chemical-weapons-in-syria/4655160?pfmredir=sm
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penggunaan senjata kimia. Korban di desa ini mengalami kesulitan bernafas dan 

juga keluar cairan dari mulutnya. 57  

Kemudian pada tanggal 24 Maret di kota Adra, terjadi serangan bom-bom 

kimia di kota ini. Banyak yang mengalami luka-luka dan 2 orang meninggal 

dunia. Gejalanya adalah kram otot, sesak napas, mengecilnya pupil, muntah dan 

lebih parahnya lagi adalah kejang. Pada tanggal 13 April seorang wanita dan anak 

kecil meninggal dikarenakan keracunan sebuah gas dari bom yang dijatuhkan dari 

pesawat di Sheikh Maqsoud kota Aleppo. Beberapa hari selanjutnya yaitu 26 april 

di Sheikh Maqsoud kembali terjadi serangan yang sama yang menyebabkan 12 

orang terluka.58 

29 April halaman belakang seorang warga di Saraqeb kejatuhan sebuah 

alat yang tidak ketahui jenisnya. Saksi mata lain mengatakan juga diatas kota 

sebuah helikopter menjatuhkan sebuah tabung. Akibat dari kejadian ini pemilik. 

rumah yang bernama Maryam Khatib dan 8 orang lain masuk rumah sakit 

dikarenakan gangguan pernafasan, mata merah dan muntah. Gejala sakit ini sama 

dengan gejala yang terjadi di Sheikh Maqsoud.59  

 Dugaan penggunaan senjata kimia yang semakin sering terjadi di Suriah 

akhirnya membuat PBB melakukan penyidikan ke Suriah. Pada awalnya Bashar 

Al Assad menolak investigasi asing dan menyangkal jika senjata kimia itu adalah 

perintahnya, namun akhirnya  pada awal agustus tahun 2013 Bashar Al Assad 

                                                             
57BBC, Syria Chemical Weapons Allegations, diakses dalam http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-22557347 (29/08/2017, 22:15 WIB)  
58Ibid.  
59Ibid.  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22557347
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22557347
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akhirnya menyetujui diadakannya penyidikan tersebut. 20 ahli dari PBB datang ke 

Suriah pada 19 agustus 2013 yang terdiri para ahli senjata dan juga kesehatan. 

Setelah 3 minggu  penyelidikan hasilnya adalah terbukti senjata kimia memang 

digunakan dalam konflik sipil ini. 60 

Penggunaan senjata kimia dalam telah disepakati untuk dilarang. Dan 

tercantum dalam Chemical Weapons Convention (1993). Kesepakatan tersebut 

yaitu kesepakatan hukum yang telah ditanda tangani oleh banyak negara dibawah  

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang pengembangan, produksi, 

penyimpanan dan juga  penggunaan senjata kimia untuk menjaga perdamaian 

dunia.61 Apalagi apabila dilihat dari dampaknya saja penggunaan senjata tidak 

hanya mematikan tapi juga merusak alam dan dapat merusak sel manusia yang 

dapat membuat cacatnya generasi-generasi berikutnya.  

Pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan massal dan juga penggunaan 

senjata kimia yang terjadi dalam konfilik sipil di Suriah merupakan kejahatan 

internasional. Dunia internasional banyak menanggapi kasus tersebut tidak 

terkecuali Amerika Serikat. Sebagai salah satu negara pelopor demokrasi dan 

HAM diseluruh dunia, Amerika Serikat banyak mengeluarkan kebijakannya 

terkait dengan konflik sipil yang terjadi di Suriah.  

 

                                                             
60Emily Bennammar, Chemical weapons in Syria: what are they, what do they and what evidence 

of their use exist? , diakses dalam http://www.abc.net.au/news/2013-04-27/allegations-of-the-use-

of-chemical-weapons-in-syria/4655160?pfmredir=sm (30/08/2017, 00:56 WIB)  
61Chemical Weapons Convention 1993, ICRC, diakses dalam 

https://www.icrc.org/en/document/1993-chemical-weapons-convention (32/08/2017, 02:51 

WIB)  

http://www.abc.net.au/news/2013-04-27/allegations-of-the-use-of-chemical-weapons-in-syria/4655160?pfmredir=sm
http://www.abc.net.au/news/2013-04-27/allegations-of-the-use-of-chemical-weapons-in-syria/4655160?pfmredir=sm
https://www.icrc.org/en/document/1993-chemical-weapons-convention
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2.2 Respon Amerika Serikat dalam konflik sipil Suriah  

 Konflik sipil yang terjadi di Suriah sepanjang tahun 2011 hingga 2013 

banyak mengundang simpati dari negara-negara di dunia. Sebagian negara 

menawarkan bantuan kemanusiaan kepada para korban sipil, dan sebagian negara 

lain menawarkan penyelesaian terkait masalah yang terjadi di negara tersebut. 

Negara-negara yang menawarkan upaya penyelesaian konflik sipil di Suriah salah 

satunya adalah Amerika Serikat. 

 Konflik sipil Suriah merupakan pelanggaran HAM, sehingga sebagai 

negara yang sangat menjungjung tinggi hak asasi manusia didunia tentunya 

gencar dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya terkait konflik sipil Suriah. 

Amerika Serikat juga merupakan negara pelopor demokrasi yang dalam 

mengeluarkan kebijakan luar negerinya tentu tidak hanya berdasarkan dari satu 

aktor. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini bersumber dari beberapa aktor 

penting dalam negeri. 

A. Aktor dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 

Aktor pertama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah 

presiden. Pasca perang dingin wewenang presiden dalam politik luar negeri 

Amerika Serikat sedikit menonjol dibandingkan pada masa isolasionis, hal itu 

dipicu keadaan internasional yang dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam membuat 
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kebijakannya presiden Amerika Serikat akan dibantu oleh NSC (National Security 

Council) yang bertugas sebagai penasehat presiden.62  

Departemen Luar Negeri dengan diplomat yang disebar di berbagai negara 

mereka bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berguna 

bagi Presiden. Informasi ini tentunya berguna bagi Presiden dalam pembuatan 

kebijakan luar negeri. Dalam mengumpulkan informasi tersebut negara akan 

menggunakan CIA (Central Intelligence Agency, sebuah badan yang diberi 

wewenang untuk melakukan mata-mata terhadap negara yang dianggap 

mengancam dan menenteng Amerika Serikat. Dibentuk dari mahasiswa dan ahli 

terpilih di Amerika Serikat mereka juga menganalisa informasi tersebut sebelum 

melaporkannya kepada Presiden dan NSC (National Security Council). 63 

Kemudian  salah satu birokrasi pemerintahan yang memiliki anggaran  paling 

tinggi yaitu 15% dari seluruh anggaran pemerintah federal. Departemen 

Pertahanan atau Departement of Defense (DoD), departemen ini merupakan 

gabungan dari Departemen Peperangan dan Departemen Angkatan Laut. DoD 

berperan memberikan informasi dan strategi untuk mencapai tujuan nasional 

negara kepada Presiden terkait politik luar negeri dan keamanan. 64 

Tercapainya tujuan nasional Amerika Serikat tentu salah satunya adalah 

berhasilnya bisnis internasional negara. Selain itu ekonomi adalah hal terpenting 

dalam menjaga keamanan sebuah negara. Kantor perwakilan dagang Amerika 

Serikat atau Office of the U.S Trade Representative (USTR) yang dibentuk sejak 

                                                             
62Bambang Cipto, 2003, Politik dan Pemerintahan Amerika, Yogyakarta : Lingkaran, hal 201 
63Ibid, hal 205  
64Ibid, hal 209 
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pemeritahan Presiden Kennedy untuk membantu Presiden dibidang perdagangan 

juga merupakan salah satu aktor dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Badan 

ini bertugas untuk mengatur  dan membatu perdagangan luar negeri perusahaan-

perusahaan swasta di Amerika Serikat mulai dari mendapat perlindungan di 

negara-negara tempat bisnis maupun membuka pasar bagi perusahaan tersebut. 

Selain membantu perusahaan swasta negara badan ini juga bertugas memberi 

pelayanan bagi serikat buruh, dan distrik kongres di negara bagian yang terdapat 

perusahaan multinasional.65  

Kongres juga berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar di Amerika 

Serikat. Meskipun kongres bertugas mengatur birokrasi domestik negara bagian, 

namun kongres di Amerika Serikat memiliki wewenang menyatakan perang dan 

pengembangan angkatan bersenjata.66 Kongres di Amerika Serikat terdiri dari 

Senate sebagai perwakilan negara bagian dan House of Representatives sebagai 

perwakilan penduduk negara bagian. Kongres berperan mengendalikan politik 

luar negeri Amerika Serikat, sehingga setiap tindakan untuk negara lain misalnya 

bantuan militer harus melalui persetujuan kongres yang mewakili masyarakat. 

Selain kongres sebagai wakil masyarakat dalam pembuatan kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat, peran yang sama juga dimiliki oleh kelompok 

kepentingan. Kelompok kepentingan yang muncul dari masyarakat demokrasi 

juga mempengaruhi pembuatan kebijakan negara. Dikarenakan pemilihan anggota 

kongres juga memerlukan dukungan dari kelompok kepentingan, sehingga dalam 

                                                             
65Ibid, hal 211.  
66Ibid, hal 177.  
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politik luar negeri Amerika Serikat antara kongres dengan kelompok kepentingan 

akan selalu ada proses ‘dengar pendapat’ untuk mencapai keputusan bagi 

bersama.67 

Aktor lain yang tidak kalah penting dalam politik luar negeri Amerika 

Serikat adalah media massa. Media massa berperan dalam menggalang dukungan 

masyarakat bagi Presiden untuk mengambil kebijakan luar negeri. Bukan hanya 

dukungan dari masyarakat, melalui media massa Presiden dapat meyakinkan para 

sekutu dan aktor lain dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.  Namun 

selain itu media massa yang independen dalam negara demokrasi juga dapat 

dijadikan sebagai legitimasi bagi negara dalam politik luar negerinya. 68 

 

B. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk Suriah  

Sejak munculnya konflik sipil di Suriah pada tahun 2011 Amerika Serikat 

sudah mulai mengeluarkan kebijakannya dalam konflik ini. Amerika Serikat 

merupakan negara adidaya yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Selain itu 

Amerika Serikat juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sehingga melihat 

daruratnya krisis HAM di Suriah, Amerika Serikat berusaha melemahkan 

kekuatan pemerintah Suriah mulai dari sanksi ekonomi hingga diplomatik. 29 

April 2011 Amerika Serikat mengesahkan permintaan eksekutif 13572 untuk 

memberikan peringatan atas tanggung jawabnya terkait pelanggaran HAM yang 

terjadi di Suriah kepada Panglima Angkatan Darat Suriah Maher Al Assad yang 

                                                             
67Ibid, hal 216  
68Ibid, hal 215. 
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juga saudara laki-laki presiden Bashar Al Assad, pemimpin badan intelejen Suriah 

Ali Mamluk, dan Atif Najib kepala badan keamanan provinsi Daraa.69 

Kemudian pada tanggal 18 mei 2011 Amerika Serikat secara jelas 

mengeluarkan perintah dalam permintaan eksekutif 13573 yaitu pemblokiran 

segala bentuk kekayaan pejabat tinggi Suriah yang berada di Amerika Serikat. 

Segala bentuk kerjasama yang tengah berlangsung maupun akan berlangsung di 

blokir dan upaya menghindari kebijakan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum. 

Asosiasi maupun individu Amerika Serikat yang sedang berada di kawasan negara 

maupun luar Amerika Serikat dilarang melakukan kerjasama dengan individu 

maupun asosiasi Suriah. seperti yang disebutkan dalam permintaan eksekutif 

13572.70  

Pembatasan pergerakan diplomat Suriah juga dilakukan oleh Amerika 

Serikat. Mulai 22 Juni 2011 diplomat Suriah diharuskan melapor selama mereka 

akan keluar dari Washington D.C.71 Melihat masih meningkatnya krisis HAM dan 

semakin meluasnya konfllik sipil Suriah selain 3 kebijakan diatas Amerika Serikat 

mengeluarkan kebijakannya lagi  dalam permintaan eksekutif 13582 pada 18 

agustus 2011. Kebijakan yang dikeluarkan merupakan tidak lanjut dari 2 

kebijakan sebelumnya sehingga isi dari kebijakannya tidak jauh dari pemblokiran 

                                                             
69The White House, Executive Order (13572), diakses dalam 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/04/29/executive-order-13572-
blocking-property-certain-persons-respect-human-ri (01/10/2017, 17:00 WIB) 
70The White House, Executive Order (13573),  diakses dalam 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/18/executive-order-13573-

blocking-property-senior-officials-government-syri (02/10/2017, 18:30 WIB) 
71ThE White House, US Foreign Policy, Fact Sheet on Syria diakses dalam 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/fact-sheet-syria (02/10/2017, 

19:00 WIB) 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/04/29/executive-order-13572-blocking-property-certain-persons-respect-human-ri
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/04/29/executive-order-13572-blocking-property-certain-persons-respect-human-ri
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/18/executive-order-13573-blocking-property-senior-officials-government-syri
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/18/executive-order-13573-blocking-property-senior-officials-government-syri
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/fact-sheet-syria
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aset  dan pelarangan segala bentuk kerjasama maupun bantuan dengan pejabat 

maupun negara Suriah.  Penambahan dalam permintaan eksekutif 13582 adalah 

bagian kerjasama minyak. Amerika Serikat menekankan larangan pada segala 

bentuk ekspor dan impor minyak dengan Suriah. Segala bentuk pembelian, 

pengangkutan, pertukaran, percaloan, pembiayaan, dan penjaminan yang terkait 

dengan minyak bumi dengan Suriah adalah dilarang.72  

Amerika Serikat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bersama negara 

anggota lain juga mengeluarkan kebijakan resolusi konflik sebagai upaya 

penyelesain konflik. Dibawah piagam PBB yang telah diratifikasi pada tahun 

1945, pada bab VI dan VII telah mengatur mengenai tindakan-tindakan dan upaya 

perdamaian terhadap ancaman internasional. Dalam kedua bab tersebut yang 

memiliki kewenangan perumusan resolusi adalah negara Dewan Keamanan PBB 

yaitu Amerika Serikat, Inggris, Cina, Rusia dan Prancis.  

Dalam piagam PBB bab VI pasal 37 ayat 2  menjelaskan apabila dalam 

suatu pertikaian yang mengancam keamanan internasional maka Dewan 

Keamanan berhak untuk merekomendasikan upaya penyelesaiannya.73 Kemudian 

pada bab VII pasal 39 menjelaskan Dewan Keamanan yang menentukan ada atau 

tidaknya ancaman terhadap perdamaian dan memutuskan tindakan apa yang harus 

                                                             
72The White House, Executive Order (13582), diakses dalam 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/executive-order-13582-

blocking-property-government-syria-and-prohibiting (05/10/2017, 20:15 WIB) 
73Charter of United Nations, United Nations, diakses dalam http://www.un.org/en/sections/un-

charter/chapter-vi/index.html (11/10/2017, 23:04 WIB)  

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/executive-order-13582-blocking-property-government-syria-and-prohibiting
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/executive-order-13582-blocking-property-government-syria-and-prohibiting
http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vi/index.html
http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vi/index.html
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diambil untuk pemulihan perdamaian.74 Dengan bantuan anggota PBB lain 

tindakan yang diputuskan akan dilaksanakan.  

Pada 29 april 2011  Amerika Serikat memimpin sidang Dewan Hak Asasi 

Manusia PBB di Jenewa yang bertujuan untuk mengeluarkan sebuah resolusi 

terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah.75 Dewan Hak Asasi Manusia 

PBB mendesak Suriah memberikan izin akses investigasi PBB di Suriah sebagai 

upaya pencarian fakta.76 Kemudian pada 15 juni 2011 Amerika Serikat bersama 

Kanada mengajak negara-negara anggota PBB untuk menandatangani pernyataan 

mengenai penanganan konflik sipil Suriah yang semakin parah. Amerika Serikat 

kembali mendesak pemerintah Suriah untuk memberikan akses pencarian fakta 

yang akan dilakukan oleh Dewan HAM PBB, karena sebelumnya Suriah menolak 

hal tersebut. Pernyataan ini akhirnya berhasil ditandatangani oleh 54 negara.77  

Tidak hanya upaya mencari aliansi melalui PBB Amerika Serikat juga 

membantu mendirikan lembaga sosial pertama Suriah yaitu Center for Media and 

Freedom of Expression  yang bahkan juga diakreditasi oleh PBB tanggal 25 juli 

2011.78 Akhirnya dengan kewenangan dan pengaruh  Amerika Serikat sebagai 

negara adidaya dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dibuatlah draft resolusi 

konflik sipil Suriah tanggal 4 oktober 2011. Draft resolusi SC/10403 tersebut 

bertujuan untuk memberi sanksi kepada Bashar Al Assad  karena pelanggaran 

                                                             
74Ibid.  
75The White House, Fact Sheet On Syria, diakses dalam 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/fact-sheet-syria ( 18/10/2017, 

22:30)  
76Ibid.  
77Ibid.  
78Ibid.  

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/fact-sheet-syria
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HAM yang dilakukan kepada rakyatnya. Bashar dituntut untuk turun dari 

jabatannya sebagai presiden Suriah sebagai salah satu tanggung jawabnya terkait 

pelanggaran HAM di Suriah. Akan tetapi draft resolusi tersebut tidak dapat 

disahkan karena hak veto yang digunakan oleh Rusia dan Cina.79  

Draft resolusi kepada Suriah kembali di keluarkan pada 4 februari 2012 

yaitu SC/ 10536. Dalam resolusi tersebut upaya penyelesaian yang ditawarkan 

oleh Dewan adalah pergantian pemerintahan. Selain itu juga Suriah dituntut untuk 

membebaskan semua tawanan dan menghentikan kekerasan. Kembali seperti 

resolusi sebelumnya, resolusi konflik ini kembali diveto oleh Rusia dan Cina 

sehingga tidak dapat diimplementasikan.80 

Penggunaan hak veto berulang yang sama dilakukan oleh Rusia dan Cina 

membuat Amerika Serikat kecewa. Korban pelanggaran HAM semakin meluas 

bukan hanya rakyat sipil, tetapi tentara-tentara Suriah sendiri membuat Amerika 

Serikat melihat tindakan Cina dan Rusia sebagai salah satu jalan untuk 

kepentingan individu negara. Amerika Serikat menduga apabila salah satu dari 

negara tersebut berkontribusi dalam pemasok senjata.81 

Tahun 2012 merupakan tahun dimana konflik sipil semakin parah hingga 

membuat masyarakat sipil Suriah mencari pertolongan ke negara-negara tetangga. 

Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusinya pada 14 april 2012. 

Resolusi no. 2042 ini berisi tentang proposal pengiriman 30 tim pemantau non 

                                                             
79Report of Security Council Meeting Coverage 10403, United Nations, diakses dalam 

https://www.un.org/press/en/2011/sc10403.doc.htm (18/10/2017, 23:48 WIB)  
80Report of Security Council Meeting Coverage 10536, United Nations, diakses dalam 

https://www.un.org/press/en/2012/sc10536.doc.htm (19/10/2017, 02:06 WIB) 
81Ibid.  

https://www.un.org/press/en/2011/sc10403.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2012/sc10536.doc.htm
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militer ke Suriah yang bertugas memantau rencana gencatan senjata sebagai upaya 

mediasi dalam konflik sipil di Suriah.82 Kemudian di tanggal 21 april 2012 juga 

ditandatangani oleh Dewan Keamanan PBB resolusi no 2043 yang berisi 

mengenai apresiasi Dewan Keamanan terhadap negara-negara yang berbatasan 

dengan Suriah dalam bantuannya menerima masyarakat sipil yang berusaha 

menyelamatkan diri. Selain itu berisi juga mengenai pembentukan UNSMIS 

(United Nations Supervision Mission in Syria) yang ditugaskan di Suriah untuk 

melakukan investigasi terkait konflik sipil dan pengawasan jalannya gencatan 

senjata yang direncanakan. 83 

 Pada 19 juli 2012 Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan  resolusi 

konflik, namun draft ini kembali juga kembali di veto untuk ketiga kalinya oleh 

Cina dan Rusia. Berisi tentang upaya pemberhentian Bashar Al Assad dari 

jabatannya, Dewan Keamanan PBB bersedia sebegai fasilitator dalam 

implementasi transisi pemerintahan Suriah. Seluruh proses transisi juga akan 

diawasi oleh Dewan Keamanan PBB. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum proses 

transisi adalah upaya dialog antar pihak yang akan ditugaskan kepada UNSMIS. 

Agar kedua belah pihak oposisi maupun pemerintah mampu menciptakan keadaan 

yang kondusif, masing-masing diharuskan melakukan gencatan senjata.84  

                                                             
82Resolution 2042 (2012),Security Council,  diakses dalam  

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SRES%202042.pdf (24/10/2017, 16:01 WIB)  
83Resolution 2043 (2012), Security Council,  diakses dalam 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SRES%202043.pdf (24/10/2017, 22:51 WIB)  
84Draft Resolution 19 July 2012/538, Security Council,  diakses dalam 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S2012%20538.pdf  (24/10/2017, 01:05 WIB)  

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SRES%202042.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SRES%202042.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SRES%202043.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SRES%202043.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S2012%20538.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S2012%20538.pdf
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Sehari setelah gagalnya draft resolusi konflik tersebut ditanda tangani, 

pada 20 Juli 2012 resolusi DK PBB no 2059 dikeluarkan. Isi dari resolusi ini 

berkaitan dengan resolusi no 2043 yaitu mengenai tugas UNSMIS. Dalam resolusi 

no. 2059 Dewan Keamanan memperpanjang misi kerja mereka di Suriah melihat 

semakin parahnya konflik sipil Suriah. 85 

Dugaan penggunaan senjata kimia dalam konflik sipil Suriah yang 

akhirnya juga  muncul dari tahun 2012 hingga 2013 banyak menjadi perbincangan 

di dunia internasional tidak terkecuali Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat 

yang pada saat itu adalah Barack Obama pernah mengeluarkan pernyataan 

mengenai Suriah di The James S. Brady Press Briefing Room, yaitu sebuah 

ruangan di Gedung Putih yang digunakan untuk presiden dapat berbicara kepada 

pers. Dalam kesempatan tersebut Presiden Amerika Serikat Barack Obama 

mendapat sebuah pertanyaan mengenai isu senjata kimia yang digunakan di 

Suriah dan apakah Amerika Serikat akan mengintervensi militer Suriah untuk 

menjaga kemanan dari senjata kimia ?. 86 

Pada wawancara saat itu yaitu tanggal 20 Agustus 2012 presiden Barack 

Obama menjawab,  

“It concerns us.  We cannot have a situation where chemical or biological 

weapons are falling into the hands of the wrong people….” 

                                                             
85Resolution 2059 (2012), ONPCSB, diakses dalam 

http://www.onpcsb.ro/pdf/Security%20Council%20Resolution%20-%202059_2012.pdf 

(25/10/2017, 03:50 WIB)  
86The White House, Remarks by the Presiden to the White House Press Corps, diakses dalam 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/08/20/remarks-president-white-

house-press-corps (25/10/2017, 23:59 WIB)  

http://www.onpcsb.ro/pdf/Security%20Council%20Resolution%20-%202059_2012.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/08/20/remarks-president-white-house-press-corps
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/08/20/remarks-president-white-house-press-corps
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“…We have been very clear to the Assad regime, but also to other 

players on the ground, that a red line for us is we start seeing a whole 

bunch of chemical weapons moving around or being utilized.  That 

would change my calculus.  That would change my equation.”  87 

 

Presiden mengatakan apabila terbukti telah terjadi penggunaan senjata kimia 

yang jelas dilarang di konflik sipil Suriah, maka hal itu merupakan garis merah 

bagi Amerika Serikat mengintervensi militer Suriah.88 Hal itu  juga mengubah 

prinsip non intervensi yang muncul sejak resolusi DK PBB dikeluarkan dan 

berkali-kali diveto Cina dan Rusia. 

 Senat Amerika Serikat bahkan telah mengeluarkan resolusi Amerika 

Serikat terkait penggunaan senjata kimia pada 21 Agustus 2013 bersamaan 

dengan peristiwa di Ghuota. Resolusi tersebut berisi mengenai operasi militer 

yang akan dilakukan oleh tentara Amerika Serikat yang bertujuan untuk 

melindungi kepentingan nasional yaitu sekutu Amerika Serikat di perbatasan 

Suriah, menanggapi penggunaan senjata kimia yang digunakan oleh pemerintah 

Suriah dalam konflik sipil dan juga meminimalisir kemampuan Suriah dalam 

penggunaan senjata tersebut kedepannya.89 Untuk mengetahui siapa yang 

menggunakan senjata kimia tersebut akhirnya beberapa badan intelejen negara 

maupun organisasi melakukan penelitian, mulai dari PBB dan Amerika Serikat.  

 Bukti digunakannya senjata kimia dalam konflik sipil Suriah berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh PBB adalah memang benar senjata kimia 

digunakan dalam konflik sipil ini, namun PBB tidak menyimpulkan antara 

                                                             
87Ibid.  
88Ibid. 
89SYRIA JOINT RESOLUTION FOR MARKUP, US Senate, diakses dalam 

https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Syria_Joint_Resolution1.pdf  (27/10/2017, 24:30 

WIB) 

https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Syria_Joint_Resolution1.pdf
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pemerintah atau oposisi yang telah menggunakan senjata ini. Buktinya adalah 

roket yang digunakan di permukaan tanah mengandung gas sarin.90 Suriah 

memang memiliki senjata kimia jenis sarin, dan PBB juga tidak menemukan 

bukti apabila oposisi yang menggunakan senjata tersebut. Hal yang perlu digaris 

bawahi menurut PBB berdasarkan penyidikan tersebut adalah penggunaan 

senjata kimia dalam  konflik sipil Suriah  merupakan kejahatan perang.91 

 Sedangkan berdasarkan pada penyidikan yang dilakukan oleh badan 

intelejen Amerika Serikat (CIA) terkait kasus di Ghuota tanggal 21 Agustus 

2013, pemerintah Suriah adalah yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. 

Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan manusia, sinyal, geospasial dan 

beberapa sumber lain yang tidak dipublikasikan secara luas dikarenakan 

menurut Amerika Serikat hal tersebut berguna untuk melindungi metode 

penelitian dan sumber bukti. 92 Selain itu Amerika Serikat juga semakin yakin 

apabila pemerintah Suriah yang bertanggung jawab penggunaan senjata kimia 

didukung dari adanya video, tenaga medis internasional, jurnalis dan laporan 

organisasi swasta yang dianggap Amerika Serikat memiliki kredibilitas. Selain 

itu juga perbedaan kemampuan antara oposisi maupun pemerintah juga menjadi 

salah satu dasar bagi Amerika Serikat untuk mengambil kesimpulan demikian. 93 

                                                             
90Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21 August 

2013 , United Nations,  diakses dalam  http://www.un.org/zh/focus/northafrica/cwinvestigation.pdf  
(26/10/2017, 23:24 WIB)  
91Ibid.  
92The White House, U.S. Government Assessment of the Syrian Government’s Use of Chemical 

Weapons on August 21, 2013, diakses dalam https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21 

(26/10/2017, 23:45 WIB)  
93Ibid.  

http://www.un.org/zh/focus/northafrica/cwinvestigation.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21
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 Sebagai leader negara demokrasi tentu Amerika Serikat sebelum 

melakukan kebijakan luar negeri tersebut harus didukung dengan persetujuan 

beberapa aktor lain yang berwenang. Presiden Obama dalam pidatonya tanggal 

31 Agustus 2013 mengatakan apabila pasukan militer Amerika Serikat siap 

melakukan operasi militer di Suriah terlebih selama ini resolusi yang sudah 

dikeluarkan oleh PBB tidak membuat berkurangnya konflik sipil di Suriah. 

Namun dimulainya operasi militer tersebut masih harus akan dibicarakan 

bersama kongres, presiden ingin menjalakan nilai-nilai demokrasi dengan benar 

bukan hanya berdasarkan keputusan sebagian aktor saja. 94 

 Hasil keputusan yang kemudian diambil Amerika Serikat terkait 

intervensi militer dalam konflik sipil Suriah akhirnya dikeluarkan satu bulan 

kemudian. Pada 10 September 2013 di White House dalam pidato presiden 

Barack Obama akhirnya Amerika memutuskan untuk membatalkan rencana 

intervensi militer dalam konflik sipil di Suriah.95  

 

“I will not put American boots on the ground in Syria. I will not pursue an 

open-ended action like Iraq or Afghanistan. I will not pursue a prolonged 

air campaign like Libya or Kosovo.”..  

“I don’t think we should remove another dictator with force -- we learned 

from Iraq that doing so makes us responsible for all that comes next.”.. 

 

                                                             
94The White House, Statement by the President on Syria (31 August 2013), diakses dalam 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/08/31/statement-president-syria 

(27/10/2017 , 23:56 WIB)  
95Speech Of Barack Obama at White House, Diakses dalam 

https://www.washingtonpost.com/politics/running-transcript-president-obamas-sept-10-speech-on-

syria/2013/09/10/a8826aa6-1a2e-11e3-8685-

5021e0c41964_story.html?utm_term=.d174266d6bdd  (13/04/2017, 10:03 WIB)  

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/08/31/statement-president-syria
https://www.washingtonpost.com/politics/running-transcript-president-obamas-sept-10-speech-on-syria/2013/09/10/a8826aa6-1a2e-11e3-8685-5021e0c41964_story.html?utm_term=.d174266d6bdd
https://www.washingtonpost.com/politics/running-transcript-president-obamas-sept-10-speech-on-syria/2013/09/10/a8826aa6-1a2e-11e3-8685-5021e0c41964_story.html?utm_term=.d174266d6bdd
https://www.washingtonpost.com/politics/running-transcript-president-obamas-sept-10-speech-on-syria/2013/09/10/a8826aa6-1a2e-11e3-8685-5021e0c41964_story.html?utm_term=.d174266d6bdd
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Presiden tidak akan melakukan intervensi militer langsung dengan perang 

di Suriah sama seperti yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat di Libya 

maupun Kosovo. Perang panjang di Irak merupakan salah satu pelajaran bagi 

Amerika Serikat terkait intervensi militer. 96 Penjelasan mengenai alasan 

kebijakan tersebut akan dijelaskan oleh peneliti dalam bab berikutnya.  

96Ibid. 


