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BAB II 

KONDISI SOSIAL POLITIK  SURIAH 

 

Suriah merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang heterogen dimana 

terdiri dari banyak etnis yang telah lama bersinggungan sejak dikenalnya jalur sutra. 

Damaskus merupakan wilayah yang menjadi pusat peradaban dan meninggalkan 

banyak bangunan sejarah namun Suriah yang dulu bukanlah Suriah sekarang  yang 

babak belur akibat mengalami kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang sangat kacau 

balau akibat perang saudara yang dimulai pada 2011. Terganggunya kehidupan sosial 

dengan tidak adanya keamanan dalam negara, terkekangnya kehidupan politik, serta 

gagalnya perekonomian membuat kehidupan masyarakat Suriah semakin terjepit.  

Media massa turut aktif melaporkan kegentingan di Suriah dimulai dari Hak 

Asasi Manusia, keterbatasan politik, serta kesengsaraan rakyat sipil yang menjadi 

korban rezim Bashar Al-Assad membuat Suriah menjadi perhatian dunia 

internasional  Menyikapi hal ini Dunia internasional seperti Amerika Serikat, Arab 

Saudi, German, Prancis, Inggris mendesak Bashar Al-Assad untuk meninggalkan 

kursi kekuasaan namun Bashar Al-Assad tetap mampu duduk di kursi 

kepresidenannya terlepas dari kondisi sosial dan politik yang kacau balau.  
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A. Kondisi Politik Suriah 

 

Salah satu negara di Timur Tengah yang menjadi pusat perhatian karena 

konflik panjang tak berkesudahan adalah Suriah.  Republik Arab Suriah (bahasa 

Arab: بية السوريةالجمهورية العر  al-jumhūriyyaħ al-ʕarabiyyaħ as-sūriyyaħ; bahasa 

Inggris: Syria), adalah negara yang terletak di Timur Tengah, dengan negara Turki di 

sebelah utara, Irak di Timur, Laut Tengah di barat dan Yordania di selatan dan 

beribukota di Damaskus
1
. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : http://www.atfp.org.ae/english/countries/syria/syria.html 
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Suriah terdiri dari 2 musim, yaitu musim panas dimana cuaca sangat panas 

dan kering dengan ketinggian temperature rata-rata 100 derajat F (38 derajat C) 

dipadang pasir mencapai 90 derajat F  (32 derajat C) musim dingin terjadi pada bulan 

Januari sampai bulan Februari yang sedikit sejuk dan hujan dengan temperature rata-

rata 59 derajat F (15 derajat C) dimana daerah barat lebih dingin dan bersalju
2
.  

Suriah mendapat kemerdekaannya dari Prancis pada April tahun 1946 dan 

kemudian membentuk Republik Arab Suriah setelah sebelumnya berbentuk monarki. 

Penduduk Suriah terdiri dari berbagai etnis dan agama. Agama di Suriah terpecah 

menjadi dua yaitu Muslim Sunni dan Muslim Syiah dimana Muslim Sunni di Suriah 

merupakan mayoritas dengan Jumlah mereka sekitar (lebih dari 70%)
3
. Suriah yang 

terdiri dari ethnoreligious yang berarti kelompok masyarakat yang disatukan 

berdasarkan kesamaan latar belakang agama yang menegaskan identitas etnis mereka 

dengan berdasarkan hubungan kekeluargaan atau kesamaan agama
4
 kelompok 

etnoreligious di Suriah dapat dilihat dari kelompok Druze dan Alawi. Populasi di 

Suriah terbagi menjadi beberapa golongan diantaranya Sunni Arab (kurang lebih 60% 

dari populasi), Kristen (sekitar 10-12%) Alawi yang menganut Syiah sekitar (10-

                                                           
2
  

Syiria (Syirian Arab Republic). (2015). CultureGrams World Edition 2015, 1. 
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(n.d.). Retrieved 12 29, 2015, from muslimnews.com: 

http://www.muslimedianews.com/2014/03/sekilas-mengenal-negara-suriah-syria.html 

 
4
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12%), Druze (sekitar 6%)  dan sebagainya. Kebanyakan golongan di Suriah 

merupakan golongan Sunni, adapun etnis minoritas adalah Kurdi dan Armenians
5
. 

Bentuk negara Suriah adalah Republik yang terdiri dari 14 propinsi dimana 

pemerintahannya dikepalai oleh seorang presiden yang memegang posisi eksekutif 

tertinggi. Kepala pemerintahan dikuasai oleh menteri dimana menteri ini juga yang 

mengatur dewan perwakilan rakyat (majlis al-Sha’ab) yang memiliki 250 kursi 

rakyat. Dewan perwakilan rakyat ini dipilih 4 tahun sekali dengan pemilihan umum 

dimana rakyat dapat memilih wakilnya jika sudah berusia 18. Melihat bentuk negara 

yang Republik, orang Awam dapat mengatakan bahwa Suriah menganut sistem 

pemerintahan demokrasi. Tetapi kebenarannya Suriah jauh dari kata demokrasi dan 

kata republik tidak langsung menjamin demokratis atau tidaknya suatu negara. Suriah 

merupakan negara yang jatuh bangun dalam perpolitikannya, dimulai dari 

pengalaman dikuasai oleh kerajaan Ottoman, berada di bawah kekuasaan Prancis, 

berada di bawah kekuasaan Sunni dan sekarang berada dibawah kekuasaan Syiah.  

Pada sejarahnya Suriah merupakan negara yang telah lama memulai 

peradabannya. Hal ini memungkinkan karena letak posisi Suriah yang strategis 

berada diantara Asia, Afrika, serta Eropa. Menurut para peneliti Arkeologi, Suriah 

telah memainkan peran penting dalam pengembangan budaya di Asia Barat. Dimana 

wilayah Suriah ini merupakan wilayah yang digunakan untuk menuju Afrika, Eropa, 

                                                           
5
  

Carpenter, T. G. (2013). The Syirian Civil War And Its Implication. Tangled Web, 2. 
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dan Asia sehingga membuat budaya-budaya berkembang dan tersebar, aktivitas 

manusia di Suriah dipercaya dimulai pada tahun 80.000-35.000 tahun lalu juga Suriah 

merupakan pusat dari berkembangnya agrikultur 10.000 tahun yang lalu
6
. 

 Suriah merupakan negara yang pernah berada dalam pengaruh kerajaan 

Ottoman, Turki. Setelah kerajaan Ottoman hancur, Suriah segera berada dibawah 

pengaruh Prancis pada tahun 1920-1946. Dari dulu sampai Sekarang Suriah terbagi 

menjadi 2 kubu yaitu kubu Sunni dan Syiah dan kedua kubu inilah yang memainkan 

peranan politik di Suriah, pada tahun 1946-1963 perpolitikan di Suriah dikuasai oleh 

Sunni dan kemudian pada tahun 1963-1970 Syiah mulai menyatukan diri untuk 

merebut kekuasaan dari Sunni hingga kemudian memimpin perpolitikan Syiah dari 

1970 hingga 2016. Perpolitikan di Sunni atau Syiah selalu menjadi ajang perebutan 

kedua belah kubu karena menyangkut hal perbedaan etnis sehingga belum pernah 

Sunni dan Syiah menjalankan politik Suriah secara bersamaan, yang terjadi adalah 

Sunni yang menguasai politik atau Syiah yang menguasai politik. Seperti tidak ada 

satu kepaduan antara Sunni dan Syiah di Suriah. 

Dalam sisi politik, Partai Ba’ath merupakan partai yang telah mengontrol 

perpolitikan Suriah sejak tahun 1963. Partai Ba’ath merupakan partai yang dikuasai 

oleh kelompok Alawi yang merupakan penganut Syiah, presiden Suriah sejak 2001-

2016 ialah Bashar Al-Assad dimana Bashar ini juga merupakan golongan sekte Alawi 
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yang menganut Syiah, alawi merupakan minoritas yang hanya sekitar 12% dari 

populasi Suriah. Sejak dikuasainya Suriah oleh partai Ba’ath sedikit sekali 

kesempatan bagi kelompok politik lainnnya untuk memiliki pengaruh di Suriah. Hal 

ini memicu konflik dalam perpolitikan Suriah dimana partai Ba’ath yang dikuasi oleh 

Alawi yang merupakan minoritas tidak memenuhi keinginan mayoritas terutama 

muslim Sunni.   

Nama Suriah mulai mencuat kepublik pada 2011 disebabkan oleh perang sipil 

akibat krisis politik. Krisis politik yang terjadi di Suriah ini disebabkan adanya 

keresahan masyarakat atas kepemimpinan Bashar Al-Assad yang semakin 

mengekang kebebasan rakyat selain itu juga masyarakat Suriah melihat revolusi yang 

dialami Tunisia. Revolusi yang terjadi di Tunisia membuat masyarakat Suriah 

berpikir bahwa mereka mungkin dapat melakukan revolusi dan melawan rezim yang 

sudah mulai meresakan seperti apa yang dilakukan oleh Tunisia.    

Demontrasi-demontrasi yang dilakukan Akibat Termotivasi oleh kasus 

revolusi di Tunisia mengubah arah perpolitikan Suriah yang tenang menjadi tidak 

terkontrol, perpolitikan di Suriah yang sepi mulai menunjukkan geliat perubahan. 

Masyarakan yang dulunya hanya menerima ketidakpuasaan terhadap rezim berkuasa 

mulai menyuarakan tuntutan dan protes terhadap pemerintahan dan mendesak Bashar 

Al-Assad mengakihiri rezimnya. Masyarakat Suriah mulai melakukan demontrasi-

demontrasi yang menentang rezim berkuasa.  
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Anak muda di Suriah mulai mengganti profil facebook mereka dengan 

bendera Tunisia dan mulai menulis status mereka dengan “Viva Tunis”
7
, bahkan 

tindakan yang ekstrem juga dilakukan salah satu masyarakat Suriah yaitu Hasan Ali 

Akle dengan aksi membakar diri pada tanggal 26 Januari 2011 tindakan ini 

terinspirasi dari kasus pembakaran diri salah satu penduduk Tunisia yang bernama 

Mohammed Bouazizi di Tunisia yang pada akhirnya memulai revolusi di Tunisia
8
. 

Tindakan Hasan Ali Akle ini juga berhasil menyulut api revolusi masyarakat Suriah 

dimana masyakat Suriah Merespon aksi pembakaran diri dari Hasan Ali Akle dengan 

mengadakan demonstrasi pada 28 Januari 2011 di Al-Raqqah aksi demonstrasi ini 

juga merupakan bentuk protes atas meninggalnya 2 tentara keturunan kurdi pada 

tanggal 12 Januari 2011.   

Demontrasi masyarakat berlanjut pada awal Maret 2011. Demontrasi ini 

terjadi di Daraah dimana pada 15 Maret para demonstran berkumpul di Dara’ah 

sebuah kota kecil dan sepi yang berada diperbatasan Suriah-Jordania, para 

demonstran ini menuntut kepada gubernur Faisal Kalthoum dari partai Baath dan 

direktor intelligent Atef Najib agar melakukan pembebasan atas penangkapan 

                                                           
7
  

Moubayed, S. (2011). Letter from Damascus : will Syiria descend into civil war? Current History, 340. 
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Zulman Bahar, M. N. (n.d.). Dukungan Amerika Serikat Terhadap Kelompok Oposisi Suriah. Artikel 

Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 2. 
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terhadap 15 anak-anak yang dituding menulis graffiti anti rezim yang bertuliskan 

“The people want to topple the regime” pada 6 maret 2011.  

Penangkapan ini membuat masyarakat Dara’a sangat marah dan menuntut 

pembebasan namun Kalthoum dan Najib secara bodoh menolak tuntutan ini, mereka 

beranggapan bahwa pembebasan akan menunjukkan kelemahan mereka
9
. 

Penangkapan terhadap anak sekolah di Dara’ah menjadi pemicu konflik masyarakat 

dengan pemerintah dimana konflik ini sudah berjalan selama 5 tahun sejak tahun 

2011-2014 serta telah memakan korban lebih dari 200.000 orang yang mana 

mayoritas korban adalah warga sipil
10

pada 23 April 2016 PBB dan Liga Arab di 

Suriah melaporkan terdapat sekitar 400.000 korban meninggal di Suriah
11

.  dan 

menurut data UNHCR dalam Syiria Regional Refugee Response terdapat sejumlah 

4.957.907 refugee yang telah didata di Mesir, Irak, Jordania, Lebanon Turkey dan 

Afrika Utara
12

.  
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Sumber : Syria Regional Refugee Response 

Pada 19 Maret masyarakat yang tidak tersampaikan aspirasinya ini menambah 

tuntutan mereka dengan menyerukan 3 tuntutan terhadap pemerintah diantaranya 

meminta pengangkatan hukum perang, pembebasan untuk tahanan politik, serta 

mengakhiri kebijakan satu partai. Diinspirasi oleh 3 tuntutan tersebut rakyat terus 

melakukan demonstrasi kepada pemerintah namun tak satu pun tuntutan tersebut 

dipenuhi sehingga 3 tuntutan yang dipicu oleh penahanan seorang anak sekolahan 

menjadi pemicu perang saudara dan kekacauan besar dimasa Bashar Al-Assad.   
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B. Kondisi Sosial Suriah 

 

Suriah merupakan negara yang etnoreligious dimana masyarakat Suriah 

memiliki berbagai macam bentuk kepercayaan, namun sebagian besar rakyat Suriah 

terbagi menjadi Muslim Sunni dan Muslim Syiah, dimana konflik ini berkaitan 

dengan sejarah panjang perpecahan antara Sunni dan Syiah. Menurut Sidiq Jatmika, 

Islam sebagai ideologi secara garis besar terdiri dari dua, yaitu Sunni dan Syiah
13

. 

Sunni, Ahl al-Sunnah wal Jama’ah (Ahlul-Sunnah/Sunni) adalah mereka yang 

senantiasa tegak diatas Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist yang shahih dengan 

pemahaman para sahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in, sekitar 90% penduduk dunia 

adalah kaum Sunni, dan 10% menganut aliran Syi’ah, sedangkan Syi’ah adalah salah 

satu aliran atau mazhab dalam Islam, istilah Syi’ah berasal dari kata Bahasa Arab, 

Syi’ah.  

Syi’ah menurut bahasa arab berarti pembela dan pengikut seseorang, yang 

juga bermakna setiap kamu yang berkumpul diatas suatu perkara. Secara terminology 

Syiah berarti mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib sangat utama 

diantara sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum 

muslim, demikian pula anak cucu sepeninggal beliau.   
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Perbedaan antara golongan Sunni dan Syiah berawal dari perbedaan pendapat 

dalam memutuskan siapa yang menjadi pengganti khalifah (pemimpin politik dalam 

komunitas muslim) setelah kematian Nabi Muhammad yang meninggal pada 632 

AD. Dalam sejarahnya perdebatan ini berpusat pada siapakah yang seharusnya 

menjadi penerus kekhalifahan nabi, apakah berdasarkan kualitas dan tingkat 

kesholehan yang mampu memimpin sesuai dengan tata cara kepemimpinan Nabi 

Muhammad atukah kekhalifahan itu harus dijalankan oleh seseorang yang memiliki 

hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan ketika 

Abu Bakar dipilih menjadi khalifah. Meskipun Kebanyakan muslim menerima 

keputusan ini, beberapa orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai penganti 

Nabi Muhammad. Ali merupakan sepupu Nabi Muhammad yang juga menikahi anak 

Nabi Muhammad yaitu Fatimah, meskipun Ali memang memegang peranan penting 

selama kehidupan Nabi Muhammad tetapi Ali masih kurang dalam bidang senioritas 

diantara suku-suku di Arab
14

.  

Disini terlihat perbedaan dalam melihat siapa yang menjadi penerus setelah 

kematian Nabi Muhammad SAW, dimana kaum Sunni menunjuk Abu Bakar As-sidiq 

sebagai penerus Nabi mempertimbangkan bahwa Abu Bakar merupakan sosok 

sahabat yang jujur dan sangat dekat dengan Nabi sedangkan Kaum Syiah 

mempercayai bahwa yang berhak menjadi penerus nabi adalah Ali Bin Abi Thalib 
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karena Ali adalah Sahabat yang menikahi anak nabi sehingga merupakan bagian dari 

garis keluarga Nabi, dengan begitu yang berhak menjadi penerus Nabi Muhammad 

adalah Ali, sehinggah mereka melihat bahwa pihak-pihak yang membaiat Abu Bakar 

merupakan pihak-pihak yang keliru, penghianat, serta tidak dapat dipercaya.  

Masyarakat di Timur Tengah secara mayoritas menganut Sunni seperti Arab 

Saudi, Qatar, Oman, namun juga ada beberapa negara yang masyarakatnya menganut 

Syiah seperti Iran, Irak, Bahrain, Lebanon dibawah pengaruh Hizbullah, Libya 

dibawah pengaruh Muammar Qhadafi, seperti Syriah dibawah pengaruh rezim Al-

Assad. Perpecahan antara Sunni dan Syiah ini dapat menjadi konflik ketika salah satu 

dari kelompok ini menjadi penguasa dan meninggalkan yang lain seperti kasus di 

Suriah. Seperti yang dikatakan oleh Glenn E. Robinson bahwa akar isu permasalahan 

di Suriah selalu sama yaitu minoritas yang berdasarkan rezim yang menguasai 

mayoritas dalam negara yang miskin serta gagal tanpa adanya toleransi
15

. Sehingga 

tidak dipungkiri bahwa adanya gesekan sosial antara Sunni dan Syiah turut 

mempengaruhi berjalannya konflik. 

Perpecahan Sunni dan Syiah ini menciptakan sikap tidak bersahabat kedua 

belah pihak. Orang-orang Sunni seringkali melihat bahwa makanan yang berasal dari 

orang-orang Syiah tidak bersih dan menolak memakan makanan tersebut, Sunni juga 

melihat bahwa Syiah terutama etnis Alawi bukan bagian dari Islam bahkan Abu 
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Hamid (1058-1111) yang dianggap sebagai Thomas Aquinas muslim (seorang ahli 

filsuf dan teolog) mengatakan bahwa Alawi merupakan orang-orang yang ingkar 

terhadap agama dalam hal darah, uang, pernikahan, penyembelihan, dan merupakan 

suatu kewajiban untuk membunuh mereka. ) selain ini Hamza ibn Ali mengatakan 

bahwa ada ketidak wajaran dalam beragama yang dianut oleh orang Alawi dimana 

mereka menganggap mencuri, berbohong, memfitnah, berzina, kejahatan merupakan 

hal yang boleh bagi Alawi Alawi juga pernah mengalami pembantaian etnis pada 

1317 yang menewaskan 20.000 Alawi serta pada 1516 yang menewaskan 10.000 

Awali.
16

.  

Pengalaman buruk yang diterima Alawi ini telah membuat masyarakat Alawi 

terkucilkan memutuskan untuk mengisolasi diri dalam daerah pegunungan selama 

berpuluh-puluh tahun. Hidup didaerah pengunungan, terisolasi dan penuh kemiskinan 

telah memupuk rasa tidak suka terhadap Sunni yang sudah lama menjadi golongan 

penindas mereka. Sampai akhir 1920 nasib Alawi mulai berubah dimana orang-orang 

Alawi mulai berupaya mengambil kontrol pemerintahan dari Sunni dengan 

membentuk partai Ba’aath.  

Kehidupan sosial Suriah yang dimainkan oleh Sunni dan Syiah tidak terlihat 

baik satu-sama lain. Bukan hanya dalam sejarahnya Sunni pernah memperlakukan 

Alawi dengan buruk, di sisi lain juga Alawi merupakan golongan yang tidak 
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mengidentifikasikan diri mereka sebagai muslim. Ketika bangsa Eropa mengunjungi 

Suriah pada abad ke 18, Alawi menginformasikan bahwa mereka adalah Kristen. 

Karena kehidupan mereka yang dahulu terisolasi dari Muslim dan hidup 

dipegunungan Alawi jarang memiliki interaksi dengan muslim, untuk menghindari 

Alwi yang dicap sebagai Kristen yang hilang, pada masa Kerajaan Ottoman Alawi 

dikatakan sebagai muslim, masjid-masjid mulai dibangun, tetapi Alawi selalu 

menolak jika diintegrasikan sebagai komunitas muslim
17

. Hal ini dapat dipahami dari  

pengalaman sejarah yang tidak bagus antara Arab Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah, 

kedua kelompok ini sangat berbeda dalam hal kepercayaan, prinsip ditambah lagi 

pengalaman buruk kedua belah pihak telah menciptakan perbedaan yang sangat besar 

dan sulit untuk disatukan. Kondisi sosial juga diperburuk dengan dominasi Syiah 

terhadap Sunni, masyarakat semakin terpecah dan mempersulit pergerakan ekonomi 

dan politik.  

Suriah yang sekarang ini dikuasai oleh Alawi yang menganut Syiah memicu 

konflik di masyarakat dimana mayoritas Sunni merasa bahwa aspirasi politik mereka 

tidak tersampaikan dengan baik sehingga banyak memicu demonstrasi rakyat agar 

pemerintah lebih bersifat terbuka dan melibatkan rakyat dalam berpolitik serta 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan perbaikan ekonomi. Glenn 
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Robinson menambahkan bahwa Suriah merupakan negara yang bersifat anachronism 

(bertentangan dengan zaman) ditunjukkan dengan adanya dominasi minoritas dalam 

negara yang otoriter pada zaman yang menuntut demokrasi, serta perekonomian yang 

diatur negara pada zaman dimana perekonomian seharusnya dijalankan oleh pasar.  

C. Kondisi Ekonomi Suriah 

 

Pertumbuhan ekonomi yang lambat sudah mulai terasa pada masa 

pemerintahan Hafiz Al-Assad yang telah membentuk aturan untuk mengatur jalannya 

investasi luar negeri dilanjutkan dengan Bashar Al-Assad yang mengambil pajak 

untuk setiap jaringan internet dan handphone yang masuk ke Suriah. Dibawah 

pemerintahannya Bashar mencoba melakukan reformasi ekonomi seperti membuat 

hukum baru yang mengizinkan Bank Swasta yang bekerjasama dengan pemilik luar 

negeri tetapi kebijakan ini tidak banyak membawa perubahan sehingga 

mengecewakan rakyat Suriah
18

. 

Sejak rakyat menuntut rezim Bashar Al-Assad mundur pada 2012, banyak 

sekali kehancuran yang terjadi di Suriah. Hancurnya gedung-gedung perkantoran 

sekolah bahkan rumah sakit, serta jalan raya dan infrastruktur membuat roda 

perekonomian tidak dapat berjalan. Dengan terhambatnya pergerakan ekonomi ini 

kita sudah dapat membayangkan bagaimana turut hancurnya perekonomian di Suriah.  
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Berdasarkan data dari cultureGrams 2015 perekonomian Suriah merosot 

drastis sejak perang sipil, dimana jumlah GDP (PPP) in billions sekitar $107.6 dan 

GDP (PPP) per capita sekitar $5.100. pemerintah juga menghapus subsidi terhadap 

minyak dan air serta kebanyakan dari kegiatan perindustrian dikuasai oleh negara 

seperti kilang minyak, air, jalan kereta api, dan berbagai macam kegiatan manufaktur. 

Kondisi perekonomian yang dikuasai oleh pemerintah ini diperparah dengan 

hancurnya infrastruktur akibat konflik yang berlangsung
19

.  

Suriah bukanlah sebuah negara yang kaya akan minyak seperti negara-negara 

lain di Timur Tengah sehingga sumber daya alam tidak dapat menjadi pemasukan 

utama bagi negara apalagi sejak perang sipil, adanya kelompok ISIS (Islamic state of 

Irak Syria) yang menguasai  wilayah sumber minyak sangat menganggu kegiatan 

perminyakan. Selain sumber daya alam yang terbatas Suriah juga memiliki masalah 

dengan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia ini tidak terlepas 

dari perang sipil yang berkepanjangan yang menghambat masyarakat untuk belajar, 

berkembang maupun berinofasi. 

Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di Suriah sangat terbatas 

dimana hal  ini juga menghambat perkembangan industri serta menyebabkan 

kemiskinan semakin membesar terutama di daerah pinggiran yang memiliki jumlah 

pengangguran yang sangat besar. Kebanyakan masyarakat Suriah tidak mampu 
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memenuhi kebutuhan dasar mereka hal ini menyebabkan masyarakat kekurangan 

makanan, tak berdaya serta menerima kekerasan. 

D. Pemerintahan Bashar Al-Assad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:https://en.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Assad https://ru.wikipedia.org.wiki        

Bashar resmi dilantik pada 17 Juli 2000 dengan masa jabatan 7 tahun setelah 

mendapatkan 97% suara
20

 dari referendum yang dilaksanakan sebulan sebelumnya. 

Bashar yang menjabat presiden pada usia relatif muda yaitu 34 tahun serta pernah 

mendapatkan pendidikan di London memberikan harapan bagi rakyat Suriah bahwa 

Bashar akan bersifat lebih moderat dan demokratis. Tindak tanduk Bashar Al-Assad 
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Pada 2001 seolah memberi harapan yang baru bagi masyarakat Suriah dimana Bashar 

menjanjikan rencana untuk mereformasikan perekonomian masyarakat yang 

memungkinkan peningkatan pastisipasi masyarakat dalam pemerintahan, kebebasan 

sipil yang lebih besar, serta menjalankan intstitusi yang demokratis.  

Setelah terpilih menjadi presiden banyak pihak yang beranggapan bahwa 

Bashar akan bersikap lebih moderat dibandingkan Hafez Al-Assad, setidaknya ada 3 

pemikiran yang berkembang di Suriah mengenai sosok Bashar Al-Assad pasca 

terpilihnya Bashar menjadi presiden, diantaranya :  

1. Ada pemikiran yang berkembang bahwa Bashar merupakan  

seorang reformer yang telah mendapatkan pengaruh dari barat 

2. Ada pemikiran bahwa Bashar sebenarnya tidak akan jauh berbeda dari 

ayahnya 

3. Bashar hanyalah warga negara biasa yang tidak memiliki pengalaman 

politik dan sewatu-waktu dapat memperburuk keadaan.   

Pihak-pihak yang beranggapan bahwa Bashar merupakan seorang reformer 

berlandaskan pada pengalaman Bashar yang pernah hidup di Inggris serta antusias 

Bashar terhadap internet dan teknologi-teknologi modern, serta juga melihat 

kepemimpinan Bashar dalam asosiasi pengguna internet di Suriah. Namun bagi 

pihak-pihak yang beranggapan bahwa Bashar tidak akan jauh berbeda dari ayahnya 

berdasarkan kepercayaan bahwa pengalaman Bashar tinggal selama 2 tahun di Syriah 
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tidak akan dapat mengubah Bashar karena pada kenyataannya Bashar merupakan 

sosok yang dibesarkan dirumah Hafez Al-Assad. Sedangkan pemikiran ketiga tentang 

Bashar Al-Assad yang akan membawa negara pada krisis berdasarkan pada penilaian 

terhadap Bashar yang tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan pemerintahan 

serta latar belakang pendidikannya yang merupakan seorang Doktor Mata
21

. 

Pada awal kepemimpinannya Bashar seolah benar-benar ingin mengadakan 

sebuah revolusi di Suriah, Bashar mulai mengakhiri monopoli partai Ba’ath dalam 

media massa serta Bashar lebih bersifat terbuka terhadap media massa dan 

mendorong rakyat untuk mempublikasikan media massa secara bebas, serta yang 

paling menarik Bashar juga mengumumkan bahwa setelah 7 tahun kepemimpinannya 

di Suriah Bashar akan mengadakan pemilihan umum yang melibatkan banyak partai 

dan tidak melakukan referendum
22

 tetapi kebahagiaan rakyat Suriah diawal 

kepemimpinan Bashar harus segera hilang karena tanda-tanda demokrasi di Suriah 

(Arab Springs di Damaskus) segera menghilang. Pada 2001 Bashar melarang setiap 

perkumpulan apapun jenisnya dan harus mendapatkan izin dari pemerintah, Bashar 

juga melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh politik yang menyebabkan 

gangguan di masyarakat, Bashar juga membatasi segala bentuk reformasi dalam 

bidang ekonomi dan politik. 
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Setelah memimpin Suriah selama 15 tahun sejak tahun 2000 sayang rencana 

Bashar tidak pernah terimplementasikan dan rakyat Suriah harus kecewa bahwa 

Bashar tidak bersifat moderat maupun demokratatis dalam menjalankan 

pemerintahannya. masyarakat Suriah harus kecewa dimana harapan tidak bertemu 

dengan kenyataan (unmeet expectation). Pada kenyataannya pada pemerintahan 

Bashar pemerintah terlalu ikut campur terhadap kepentingan bisnis di Suriah, 

ekonomi negara melemah dan tidak adanya lapangan pekerjaan untuk menyerap 

tenaga kerja sehingga menyebabkan banyak pengangguran, pembatasan informasi, 

pemonitoran terhadap penggunaan internet, hak-hak yang dibatasi
23

 

Kebijakan yang dibuat Bashar Al-Assad baik skala  domestik maupun 

internasional tidak  jauh berbeda dari Hafez Al-Assad.  Bashar menjalin hubungan 

yang sangat erat dengan 2 Aliansi lama ayahnya yaitu Iran dan Russia dan Bashar 

juga menjalin hubungan yang sangat buruk dengan Israel akibat dari isu dataran 

Golan. Akibat kedekatannya dengan Iran dan Russia, Bashar tidak mendapatkan 

banyak rasa hormat dari negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Arab Saudi, 

Oman, Qatar hal ini dianggap wajar karena negara-negara ini merupakan negara yang 

Pro terhadap Amerika Serikat dan kurang tertarik dengan segala bentuk aktifitas 

Russia maupun Iran di Timur Tengah. 

Pada 5 tahun masa pemerintahannya Bashar Al-Assad memang telah mencoba 

untuk membuat beberapa perubahan yang sangat signifikan di Suriah tapi hal ini tentu 
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saja sangat sulit dan Bashar juga belum bisa untuk melepaskan diri dari bayangan 

pemerintahan Hafez Al-Assad. Selain itu banyak para peneliti yang mengatakan 

Bahwa, jika terdapat perbedaan antara Bashar dan Hafez, hal tersebut tidak terdapat 

pada kebijakan mereka tetapi lebih kepada adanya fakta bahwa Hafez merupakan 

pemimpin yang oriter dan berkuasa penuh sedangkan Bashar masih dianggap sebagai 

pemula. Dalam pilitik domestik dan internasional, Bashar masih terlihat kurang 

memiliki kharisma serta legitimasi, begitupun juga pengalaman yang dibutuhkan 

untuk mengubah perspektif itu
24

.  

Pemerintahan Bashar Al-Assad juga dikelilingi oleh senior elit yang telah 

menjabat sejak dari masa kepresidenan Hafez Al-Assad, sehingga sangat sulit sekali 

bagi Bashar untuk mengimplementasikan idenya tentang revolusi sedangkan 

posisinya sebagai presiden masih dalam pengaruh kuat senior elit yang tidak 

menginginkan perubahan apapun. Kini dalam pemerintahannya Suriah menjadi 

negara yang terisolasi dan ketakutan. Bashar Al-Assad mengalami kegagalan dalam 

keinginan untuk melakukan reformasi dalam pemerintahannya dalam bidang 

keterbukaan politik dan lebiralisasi perekonomian di Suriah.  

Antara harapan yang ditaruh rakyat Suriah di pundak Bashar serta kenyataan 

bahwa selama 2 tahun Bashar tidak mampu mengubah kondisi Suriah, New York 
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Times pada 2003 mempertanyakan hal ini kepada Bashar, Bashar menjawab bahwa 

permasalahan tidak berasal dari world View, determinasi, dan kemampuan untuk 

membuat keputusan tetapi lebih kepada permasalahan bahwa Suriah kekurangan 

kader refomer yang memiliki pengetahuan serta pengalaman yang mengagap bahwa 

perubahan itu sanggat penting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


