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BAB III 

TEKANAN TERHADAP PEMERINTAHAN BASHAR AL-ASSAD 

 

 Pada 2011, pemerintahan di Timur Tengah di goncangan dengan adanya 

peristiwa Arab Spring. Arab Springs dilihat sebagai cikal bakal bermunculanya 

demokrasi di Timur Tengah yang akan mengakhiri pemerintahan otoriter di 

kebanyakan negara Timur Tengah. Arab Springs bermula dari Tunisia yang berhasil 

menggulingkan Ben Ali membawa efek domino terhadap pemerintahan otoriter di 

Timur Tengah. Dengan adanya Arab Spring rakyat termotivasi untuk melakukan 

protes terhadap pemerintahan sehingga menyebabkan banyak tekanan-tekanan 

terhadap pemerintahan yang dianggap otoriter dan tidak pro rakyat. 

 Suriah dibawah Bashar Al-Assad tidak terlepas dari pengaruh Arab Springs 

dimana pada awal 2012 rakyat mulai menjalankan tekanan-tekanan terhadap 

pemerintahan yang kemudian meciptakan perang berkepanjangan yang 

memyebabkan kematian rakyat Suriah serta keterpurukan perekonomian Suriah. 

Tekanan-tekanan terhadap rezim Bashar Al-Assad tidak hanya berasal dari internal 

Suriah tetapi juga berasal dari Eksternal Suriah sehingga dapat dipahami betapa 

sulitnya bagi Bashar Al-Assad untuk mempertahankan kekuasaannya. 
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A. Peristiwa Arab Springs 

 

Istilah Arab Springs (musim semi Arab) popular dikalangan barat  untuk 

merujuk pada peristiwa dimana masyarakat di Timur Tengah menyuarakan tuntutan 

demokrasi kepada pemerintah yang dianggap otoriter, peristiwa ini merupakan titik 

awal pertumbuhan demokrasi di Timur Tengah. Rakyat Arab menyebut peristiwa 

Arab Springs ini dengan sebutan al-Tsaurat al-Arabiyyah ini mengarah kepada 

revolusi yang akan mengubah tatanan menuju masyarakat dan bangsa ideal setelah 

sekian lama dipimpin secara otoriter dengan kekuasaan yang tidak dibatasi yang 

mengekang kebebasan masyarakat serta melahirkan kesenjangan antara elit 

(penguasa) yang hidup mewah dengan rakyat yang miskin. 

Arab Springs di picu oleh suatu peristiwa yang menggugah kesadaran 

masyarakat bahwa mereka dapat menentang pemerintahan yang otoriter yang selama 

ini hanya menyulitkan kehidupan rakyat. Peristiwa ini dimulai di Tunisia ketika 

Mohammed Bouazizi seorang pedagang kaki lima (PKL)  berusia 26 tahun 

melakukan aksi bakar diri pada 17 desember 2010, tindakan bakar diri ini dilakukan 

karena rasa frustrasi Bouazizi terhadap pemerintahan yang selalu bersikap sewenang-

wenang yang menyusahkan rakyat miskin. Pada 17 desember 2000 Bouazizi yang 

merupakan seorang PKL yang berjualan sayur-sayuran di Sidi Bouzid di tangkap oleh 

petugas razia, Bouazizi dianggap tidak memiliki izin berjualan serta terus berjualan 

tanpa membayar denda yang harus dibayar kepada petugas, Bouazizi yang frustrasi 

terhadap tingkah petugas yang mengambil dagangannya, menghinanya, serta 
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memperlakukan dirinya sewenang-wenang akhirnya berusaha menemui Sidi Bouzid 

tetapi laporannya ini tidak di tanggapi secara serius sampai Bouazizi mengancam 

bahwa jika gubernur tidak mendengarkan keluhannya maka dia akan membakar 

dirinya sendiri. Bouazizi yang begitu kecewa terhadap respon pemerintah atas 

pengaduan nasibnya pada hari yang sama yaitu 17 desember melakukan aksi bakar 

diri di depan gedung gubernur Sidi Bouzid.  

Tindakan bakar diri Bouazizi ini mengundang simpati rakyat Tunisia, media 

massa juga terus menerus memberitakan mengenai aksi bakar diri Bouazizi. Bouazizi 

dilarikan kerumah sakit kota Ben Arus dan presiden Tunisia yaitu Zein al-Abidin Ben 

Ali sempat menjenguknya untuk meredam kekecewaan rakyat terhadap 

pemerintahannya namun sayang pada 4 Januari 2011 Bouazizi menghembuskan nafas 

terakhir dan ini juga menjadi pertanda segera berakhirnya rezim Ben Ali. Masyarakat 

yang kecewa, frustrasi atas kepemimpinan Ben Ali termotivasi dengan peristiwa 

pembakaran diri Bouazizi, selang sehari setelah pemakan Bouazizi yang diikuti oleh 

5000 orang, hari selanjutnya rakyat Tunisia mulai melakukn unjuk rasa sampai aparat 

keamanan tidak mampu mengatasi kerusuhan rakyat Tunisia, aksi solidaritas terhadap 

Bouazizi dimulai dari 27 desember 2000, sekitar 1.000 rakyat Tunisia.demontrasi-

demontrasi terus menerus dilakukan dan mendesak pemerintahan Ben Ali kemudian 
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pada14 Januari 2011 Ben Ali menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai 

presiden
1
. 

Keberhasilan rakyat Tunisia menggulingkan rezim Ben Ali yang menguasai 

Tunisia selama 23 tahun menjadi motivasi bagi negara-negara lain untuk melakukan 

hal yang sama serta mulai menyuarakan demokrasi, peristiwa ini di ikuti oleh Mesir 

yang berhasil menjatuhkan rezim Husni Mubarak, Libya yang berhasil 

menggulingkan Moammar Khadafy yang telah menguasai Libya selama 40 tahun, 

dikuti oleh Yaman, Baharain dan Suriah. Peristiwa Arab Springs ini memicu berbagai 

gejolak dimasyarakat Timur Tengah yang telah lama terkekang dan kecewa dengan 

sistem pemerintahan yang ada sehingga peristiwa ini menjadi momentum bagi 

masyarakat untuk menyuarakan keingginan mereka, menggulingkan rezim otoriter 

yang telah ada serta mulai menyuarakan demokrasi. 

Suriah merupakan salah satu negara yang mengalami pengaruh dari peristiwa 

Arab Spring pada tahun 2011. Dimana salah satu penyebab demonstrasi di Da’raah 

adalah tindakan anak remaja di daerah Da’raah yang menulis grafi anti rezim yang 

bertuliskan “As Shaab Yoreed Eskat el Nizam” atau the people want to topple the 

regime. Tindakan remaja ini di pengaruhi oleh keberhasilan penggunlingan Rezim 

ben Ali di Tunisia.  

                                                           
1
  

Syamsul Hadi, S. M. (2015). The Arab Springs: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya. 120. 
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Tetapi tidak seperti apa yang terjadi di Tunisia, Mesir maupun Libya yang 

berhasil menggulingkan rezim pasca Arab Springs. Suriah memiliki kasus yang 

berbeda dimana Suriah dinilai masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan 

rezim melihat dari kesetiaan senior elit dan militer kepada Bashar Al-Assad namun 

meskipun begitu juga terdapat beberapa tekanan yang dapat mengguncang rezim 

Bashar Al-Assad. 

B. Tekanan Internal Terhadap Pemerintahan 

1. Tekanan FSA dan SNC 

 

Sejak demontarsi terhadap pemerintahan pada 2011 di ikuti dengan gerakan-

gerakan pemberontakan lainnya serta tindakan bom bunuh diri di Aleppo pada awal 

februari 2012  menyebabkan semakin banyak gerakan rakyat Suriah yang mencoba 

menggulingkan rezim Bashar. Hal ini dapat dilihat dari bermunculan oposisi-oposisi 

menentang pemerintahan yaitu Free Syrian Army, Syrian National Council, dan 

kelemahan ekonomi setelah revolusi yang digerakkan pada 2011.  Kebanyakan 

masyarakat Suriah percaya bahwa jika Rakyat Tunisia mampu menggulingkan Ben 

Ali yang sudah 24 tahun berkuasa maka Suriah juga dapat melakukan hal yang sama. 

Free Syrian Army (FSA) dan Syrian National Council (SNC) adalah 

merupakan oposisi di Suriah yang telah terlebaga dengan mewadahi kelompok-

kelompok yang ingin menggulingkan rezim Bashar Al-Assad. kebanyakan dari 

anggota Free Syrian Army merupakan mantan dari Syrian National Army yang 
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merupakan tentara resmi Suriah yang membelot terhadap pemerintahan dan kemudian 

bergabung dalam Free Syrian Army. Meskipun Suriah merupakan negara yang terdiri 

dari multietnis dan multi religious, golongan Sunni Arab menjadi pilar utama dalam 

gerakan menentang pemerintahan. Tetapi Free Syurian Army juga berusaha mengajak 

kelopok lain untuk bergabung menentang rezim Bashar Al-Assad. Sedangkan SNC 

(Syrian National Council) di dominasi oleh Sunni terlebih lagi dari cabang Muslim 

Brotherhood.  

FSA dan SNC merupakan oposisi di Suriah yang dipenuhi oleh golongan 

Sunni Arab hal ini tidak terlepas dari adanya fakta bahwa memang sebagian besar 

dari Tentara Nasional Suriah (Syrian National Army) di penuhi oleh orang-orang 

Alawi. Alawi membentuk sekitar 1.40.000 personel militer dari 200.000 karir militer 

di Suriah dengan 300.00 personel yang aktif
2
. Dengan banyaknya pasukan militer 

yang merupakan orang Allawi maka stidak ada kesempatan bagi golongan Sunni 

Arab untuk menggulingkan Rezim melalui SNA tetapi memang harus membentuk 

pasukan diluat SNC. 

Sampai saat ini baik FSA ataupun SNC merupakan gerakan oposisi yang 

kurang diperhitungan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan baik FSA maupun SNC 

masih memiliki kelemahan dalam masalah pengembangan, ukuran, dan struktur yang 

membuat oposisi ini kurang menakutkan bagi pemerintahan. Oposisi ini masih 

memiliki batasan dalam kontrol, komunikasi serta kelengkapan senjata berat sehingga 

                                                           
2
 Ted Galen Carpenter, Op.Cit. hlm. 4 
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oposisi tidak terlalu membawa ketakutan besar bagi pemerintahan. Selain itu juga 

oposisi ini masih berkerja sendiri-sendiri mereka tidak bersatu dan para pemimpin 

oposisi di Suriah terpencar satu sama lain
3
. 

2. Tekanan Ekonomi 

 

Selain tekanan dari oposisi, pemerintahan Bashar juga mendapatkan tekanan 

dalam bidang perekonomian dimana perekonian di Suriah semakin jatuh. Bashar Al-

Assad yang pada awal pemerintahannya menjanjikan perbaikan ekonomi serta 

kesempatan dalam berpolitik bagi masyarakat Suriah tidak menepati janjinya. Tidak 

ada suatu  kebijakan maupun undang-undang yang di sah kan untuk mencapai tujuan 

ini, masyarakat Suriah malah menjadi saksi penaikan secara signifikan para elit 

menjalankan kekuasaan, para senior elit pemerintahan membatasi pergerakan 

organisasi non-internasional dalam isu-isu sosial dan lingkungan. 

Adib Mayalah, gubernur Bank Pusat Syriah dalam Washington Post pada 14 

november 20122 tapat pada awal kekacauan di Suriah mengatakan bahwa Suriah 

berada didalam masalah yang teramat serius dimana para pengangguran meningkat, 

kegiatan import gagal, dan pendapatan negara menurun. Disetiap daerah yang 

melakukan protes, tidak ada kegiatan perekonomian sehingga orang-orang tidak 

membayar pajak. Karena mereka tidak bekerja maka mereka tidak membayar tagihan 

                                                           
3
  

Landis, J. (2012). The Syrian Uprising of 2011 : Why The Regime is Likely to survive to 2013. 3-5. 
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mereka. Sehingga Bank dalam kesulitan, dan ini semua menyebabkan perekonomian 

melemah.  

 Partai Ba’ath juga semakin meningkatkan kekuasaan dalam bidang ekonomi, 

dan mengatur jalannya pemerintahan sehinga hal ini menyebabkan gangguan dalam 

kehidupan masyarakat Suriah. Sebagai konsekuensinya Suriah tetap menjadi negara 

berkembang dengan perekonomian yang sangat lemah dan juga sangat miskin dalam 

lapangan pekerjaan. Sektor agrikultur yang merupakan penyokong 30% dalam GDP 

Suriah diperkirakan bertahun-tahun mengalami penurunan karena ketidak perdulian 

pemerintahan. 1/3 rakyat Suriah hidup dengan 2 dollar atau kurang dalam sehari, 65% 

rakyat Suriah berusiah dibawah 30 tahun kekurangan lapangan pekerjaan dan 

kekurangan makanan
4
.   

Kemiskinan di Suriah semakin meningkat dari 30.1% menjadi 33% dari 2004 

ke 2007 menurut UN poverty report pada jarak tahun 1996-1997 dan 2003-2004 

kemiskinan semakin meningkat dan kesenjangan ekonomi semakin berkembang. 

Kemiskinan yang berkembang ini juga menandakan kegagalan rezim.  

Setidaknya ada 3 penyebab dari terhambatnya perkebangan ekonomi di 

Suriah
5
, pertama kekeringan yang melanda Suriah selama 5 tahun yaitu pada 2008-

2012 dimana hal ini menyebabkan 800.000 masyarakat Suriah mengalami 

                                                           
4
  

Daoudy, M. (2011). Syriah : At A Crossroads. Chatham House, 30. 

 
5
 Joshua Landis, Op.Cit. hlm.13-14 
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kemiskinan karena tentunya kekeringan ini menganggu dan merusak sistem pertanian 

di Suriah sehingga lebih dari satu juta rakyat tinggal di daerah perkampungan yang 

kotor  dan sekitar 40% rumah dibangun tanpa izin di daerah yang tidak menyediakan 

air dan listrik. Hal yang kedua yaitu harga makanan yang melambung tinggi. Pada 

2010 harga-harga di Suriah naik sekitar 20%-30% dan harga-harga makanan ini terus 

meningkat sesuai laporan dari 2010 harga-harga ini semakin naik sebanyak 42%. 

Yang ketiga ialah meningkatnya pengangguran, dengan ekonomi yang begitu 

terpuruk tentunya Suriah tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya akan lapangan 

pekerjaan, lebih dari setengah dari populasi Suriah berusia dibawah usia 25 tahun, 

23% berusia 15-24 tahun.  

Dan sejak berkecamuknya perang di Suriah banyak negara yang memutuskan 

kerja sama untuk menekan pemerintahan. Seperti Uni Eropa menekan pemerintahan 

Bashar Al-Assad dengan meningkatkan sanksi terhadap Suriah dengan melarang 

import minyak dari Suriah, hal ini akan menyulitkan Suriah menginggat bahwa 25% 

pemasukan Suriah berasal dari ekspor minyak dan ekpor Suriah ke Uni Eropa adalah 

sebesar 95%
6
.  

Kesenjagan dalam bidang ekonomi serta tidak dilipatkanya rakyat dalam 

pembuatan keputusan serta di picu oleh peristiwa Arab Springs yang menyebabkan 

                                                           
6
  

Irdayanti. (2012). Kebijakan penolakan Russia terhadap Strategi Barat di Suriah. Jurnal 

Transnasional, 10-12. 
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demontrasi pada 2011  telah membuat Pemerintahan Bashar Al-Assad tidak jauh dari 

tekanan-tekanan terhadap rezimnya Banyak pihak-pihak yang menentang pemerintah 

merupakan pihak-pihak yang termarginalkan dalam bidang politik, ekonomi serta 

merasa sangat tidak diuntungkan dengan berdirinya rezim sedangkan pihak-pihak 

yang tidak memberontak (menginginkan bertahannya rezim) merupakan pihak-pihak 

yang memiliki kedekatan dengan rezim serta banyak diuntungkan oleh berdirinya 

rezim
7
. Keluarga dan pihak-pihak yang berada pada garis partai Ba’ath tentunya akan 

berjuang dalam bentuk apapun agar rezim dapat terus berjalan menginggat bahwa 

mereka adalah pihak yang paling diuntungkan atas bertahannya rezim. 

B. Tekanan Eksternal Terhadap Pemerintahan 

 

Tekanan terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad tidak hanya datang dari 

FSA, SNC ataupun himpitan ekonomi di Suriah tetapi juga datang dari eksternal yaitu 

desakan dari Arab Saudi, Amerika Serikat. Tekanan-tekanan dari Arab Sudi, Amerika 

Serikat juga memainkan peranan penting dalam pemerintahan Suriah. 

Arab Saudi sudah sejak lama memiliki permasalahan dengan Suriah bersama 

dengan aliansinya dalam teluk Persia yang didukung oleh Amerika Serikat,. Pihak 

Barat melakukan berbagai upaya untuk menurunkan Rezim Bashar Al-Assad 

                                                           
7
  

Macartan Humphreys, J. M. (2013). who fghts? the determinations of particiption in civil war. In S. 

Handler, international politics, klasik and contemporary readings (p. 277). united states of America: 

CQPRESS. 
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diantaranya melalui sebuah rancangan resolusi PPB pada 2012 yang bertujuan untuk 

menurunkan Rezim Basha-Al-Assad. Barack Obama bahkan membuat pernyataan 

bahwa Bashar Al-Assad “tak memiliki keabsahan” karena telah gagal memenuhi 

aspirasi masyarakat Suriah.  

Tekanan-tekanan terhadap pemerintahan berdatangan dari Arab Saudi, Uni 

Emirat Arab., Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, Jepang dan Turki negara-negara ini 

menutup kedutaan besar di Suriah disebabkan kondisi keamanan dan tindakan brutal 

pemerintahan terhadap demonstran anti pemerintahan. Arab Saudi dan Amerika 

Serikat merupakan dua negara yang kukuh melakukan tekanan terhadap pemerintahan 

Bashar Al-Assad. 

1. Arab Saudi 

 

Arab Saudi merupakan salah satu negara di Timur Tengah bersama dengan 

Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait yang sangat serius dalam upaya 

penggulingan rezim Bashar Al-Assad. Arab Saudi yang mayoritas penduduknya 

Sunni bersama negara-negara tersebut segera menutup kedutaan mereka di Suriah dan 

menangguhkan status keanggotaan Suriah di  OKI (organisasi konferensi Islam) serta 

Liga Arab. 

tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Arab Saudi berupa tekanan diplomatik, 

serta bantuan terhadap pihak oposisi Suriah. Tekanan diplomatik ini terlihat pada saat 

Arab League mengangkat isu kekerasan di Suriah kepada PBB, dimana Arab Saudi 
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meminta keterlibatan internasional untuk menyelesaikan kekerasan yang dilakukan 

oleh pemerintahan Suriah, namun sayang usulan ini di tolak oleh PBB pada februari 

2014 karena PBB tidak menyetujui proposal intervensi asing terhadap Suriah yang 

jiakukan oleh Arab Saudi.  Selain itu Arab Saudi juga memberikan bantuan terhadap 

pihak oposisi Suriah, Arab Saudi memberi bantuan 100 juta US kepada FSA untuk 

kegiatan oposisi dan senjata, Arab Saudi juga melakukan penggalangan dana demi 

membenatu pihak oposisi dan juga mengumpulkan bantuan dari seluruh aktivis dan 

masyarakat Arab
8
. 

Dalam skala internasional, tekanan diplomatik Arab Saudi terhambat oleh 

adanya Rusia dan Cina yang memegang hak veto. Namun meskipun tekanan 

diplomatic di dunia internasional terhalang Arab Saudi terus melakukan tekanan 

dalam skala domestik. Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud pada maret 2016 

Raja Salman melakukan pengiriman makanan, medis, serta memembuka pintu bagi 

rakyat Suriah yang ingin tinggal di Saudi. Pengiriman medis ini berkerjasama dengan 

federasi palang merah internasional (IFRC) dan bulan sabit merah, kerjasama ditandai 

dengan adanya kesepakan antara Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabeeah sebagai 

pengawas umum King Salman Humanitarian Aid and Relief Center dengan Elhadj 

Amadou sebagai sekjen IFRC dan bulan sabit merah.  Dengan bantuan-antuan Arab 

Saudi tercatat sebanyak 345.150 warga Suriah mendapatkan pendidikan gratis dari 

                                                           
8
  

Sulistio Hermawan, M. N. (n.d.). Konflik di Suriah pada masa Bashar Al-Assad 2011-2015. 7. 
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SMA sampai kuliah serta sejak tahun 2011 Arab Saudi menyediakan bantuan senilai 

USD100 juta untuk rakyat Suriah dan dinaikkan hingga USD 780 juta, bantuan ini 

berada langsung dibawah pengawasan Mohammed bin Nayef yang merupakan putra 

mahkota Saudi
9
.  

Raja Salma pada selasa 27 desember 2016 juga memberi bantuan kepada 

rakyat Suriah sebesar USD36 Juta atau sekitar Rp.483,6 miliar, kebijakan Raja Salma 

ini diumumkan oleh Saudi Press Agency (SPA). Pemberian bantuan ini berkoordinasi 

dengan LSM dimana bantuan ini ditujukan untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat 

Suriah. merupakan donator setia rakyat Suriah
10

.   

2. Amerika Serikat 

 

Amerika Serikat sebagai negara super power yang selalu meyuarakan dirinya 

sebagai penjaga hak asasi manusia dan demokrasi memikul tanggung jawab yang 

besar agar mampu menghentikan kebrutalan rezim Bashar Al-Assad. Amerika Serikat 

memiliki doktrin yang dikenal dengan Kewajiban untuk melindungi atau 

“Responsibility to protect”. Responsibility to protect merupakan doktrin yang di 

                                                           
9
  

(n.d.). Retrieved 1 3, 2017, from http://international.sindonews.com/read/1091109/43/kirim-makanan-

dan-bantuan-medis-raja-saudi-tolong-rakyat-suriah-1457347003 

 
10

  

(n.d.). Retrieved 1 3, 2017, from http://international.sindonews.com/read/1166010/43/raja-saudi-bantu-

korban-perang-aleppo-senilai-rp483-6-miliar-1482784831 
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pegang oleh Amerika Serikat. Doktrin ini berarti bahwa ketika terjadi kebrutalan 

rezim terhadap rakyatnya dengan cara yang sistematis maka komunitas internasional 

(international community) tidak hanya memiliki kewajiban untuk melakukan 

intervensi demi melindungi rakyat sipil tetapi jika diperlukan harus menggulingkan 

rezim tersebut.  

Amerika Serikat secara konsisten memberikan bantuan kepada FSA dan SNC 

karena Amerika Serikat beranggapan bahwa FSA dan SNC dilihat sebagai oposisi sah 

di Suriah yang merupakan bagian internal dari Suriah dan juga telah memiliki 

kelembagaan yang lebih terorganisir dibandingkan dengan kelompok-kelompok 

oposisi lain yang ada, selain itu memberikan dukungan kepada SNC merupakan cara 

yang aman untuk bertindak di Suriah mempertimbangkan bahwa anggota SNC 

berdomisili diluar Suriah sehingga dilihat dari sudut pandang internasional keduanya 

tidak dapat dinilai sebagai kelompok ekstrimis ataupun teroris yang berkemungkinan 

dikemudian hari berbalik menyerang Amerika Serikat
11

.  

Amerika juga melakukan upaya diplomatik dengan mendesak Bashar untuk 

segera meninggalkan kursi pemerintahannya. Amerika Serikat menginisiasi dengan 

rancangan resolusi DK PBB pada 2012 tetapi hal ini gagal karena mendapatkan Veto 

dari Russia dan Cina yang tidak setuju dengan rancangan resolusi DK PBB.  

                                                           
11

  

Zulman Bahar, M. N. (n.d.). Dukungan Amerika Serikat Terhadap Kelompok Oposisi Suriah. Artikel 

Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 2. 
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Menurut Michael J. Totten sudah saatnya bagi Amerika Serikat untuk 

memberikan bantuan kepada pihak oposisi untuk menjaga agar Pemerintahan Suriah 

tidak bentindak terlalu jauh dan bertindak tidak sesuai apa yang Amerika Serikat 

inginkan. Suriah merupakan sebuah kekacauan dan akan terus kacau tidak peduli 

apakah Bashar Al-Assad terus bertahan atau tidak, dan tidak peduli apakah Amerika 

ikut campur atau tidak
12

. Kekacauan di Suriah akan hadir didepan mata meskipun 

Amerika Serikat terlibat mapun tidak dalam konflik sipil Suriah.  

Pemerintahan Suriah juga berperang melawan Kelompok radikal islam yang 

sekarang ini sedang aktif di Suria, perang Suriah melawan Radikal Islam ini juga 

seharusnya menjadi perang Amerika Serikat menginggat salah satu konsentrasi 

Amerika Serikat di Timur Tengah adalah untuk mencegah berkembangnya kelompok 

radikal Islam. dan inilah adalah sebuah saatnya bagi Amerika Serikat untuk bertindak 

untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Amerika Serikat dan sudah saatnya 

untuk Amerika Serikat ikut memberikan sponsor terhadap Free Syrian Army karena 

ditakutkan jika Free Syrian Army mendapat sponsor dari pihak lain yang 

menyebabkan Free Syrian Army bentindak jauh dari apa yang Amerika Serikat 

inginkan. 

Syriah yang telah mendapatkan tekanan keras dari German, Prancis, Inggris, 

Italy, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, bahwa Bashar dituntut untuk mundur dari 
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jabatannyaPada Agustus 2011 Amerika Serikat memperlebar tekanan terhadap Syriah 

dengan sanksi ekonomi dimana juga Uni Eropa melarang impor minyak Suriah, 

embargo ini berhasil untuk mengurangi kemampuan rezim untuk membayar para 

pendukung rezim sejak sekitar 13% pendapatan negara berasal dari ekspor minyak.  
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