
BAB III

DUKUNGAN RUSIA TERHADAP SURIAH

Pada bab ini penulis akan membahas tentang awal mula konflik yang terjadi di Suriah,

pandangan dunia terhadap kepemerintahan Bashar Al-Assad yang dinilai ditaktor dan tekanan-

tekanan dari beberapa pihak yang diberikan untuk Bashar Al-Assad , serta dilema-dilema yang

dialami oleh Rusia selama menjalankan hubungan bilateral dengan Suriah.

Hubungan Rusia dengan Suriah sebenarnya sudah terjalin sejak lama.Suriah yang saat itu

belum diakui kedaulatannya oleh PBB sudah menjalin hubungan dengan Rusia.Negara pertama

yang mengakui kedaulatan Suriah adalah Rusia pada tahun 1946. Awal mula hubungan kedua

Negara ini adalah saat Rusia meletakkan “Byzantyne Army” di Suriah pada abad 10 dan 11,

setelah itu semakin banyak pedagang Rusia yang mengunjungi Suriah dalam perjalanan menuju

Palestina  termasuk di  dalamnya adalah  masyarakat  Kristen  Orthodox.1 Kekaisaran  Orthodox

memperluas pengaruhnya dan membangun sebuah pos konsuler di Aleppo, Latkia, Beirut dan

Saida hingga ke Suriah dan kekaisaran Orthodox juga membangun sekitar 70 sekolah untuk

memajukan pendidikan di Suriah pada tahun.

Hubungan Rusia dengan Suriah terjalin sejak Rusia masih berupa Uni Soviet dan Suriah

yang  dipimpin  oleh  Hafez  Al-Assad.Banyak  perjanjian  yang  mereka  buat  terutama  dalam

pemasokan senjata dari Rusia ke Suriah dan meningkat semenjak Suriah kalah dalam peperangan

Yom Kippur.Pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia merupakan Negara pewaris terbesar peninggalan

Uni Soviet dan hubungan antara Suriah dengan Rusia semakin membaik.Setelah Hafez Al-Assad

lengser kepemimpinnya dilanjutkan oleh Bashar Al-Assad dan hubungan kedua Negara tersebut

1  Andrej Kreutz, Op. Cit.
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semakin kuat dimana sangat terlihat dari bantuan dan belaan Rusia terhadap Suriah yang sedang

mengalami konflik perang antara masyarakat Suriah yang menolak kepemimpinan Bashar Al-

Assad dengan pemerintahan.

A. Awal Mula Terjadinya Konflik Di Suriah

Hafez  Al-Assad  adalah  Presiden  Suriah  dari  tahun  1971  hingga  tahun  2000.Pada

awalnya Hafez Al-Assad merupakan anggota dari  angkatan  udara  Suriah dan merupakan

anggota  pendiri  partai  Ba’ath,  kemudian  karir  Assad  semakin  bersinar  dan  membuatnya

menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Berbagai macam intrik politik baik di Timur Tengah

maupun Suriah membuat Hafez Al-Assad naik ke atas panggung kekuasaan penuh sebagai

Perdana Menteri dan pada tahun berikutnya posisinya semakin kuat saat ia diangkat menjadi

Presiden Suriah.

Kekuatan  posisi  Hafez  Al-Assad  membuatnya  menjadi  salah  satu  tokoh  paling

berpengaruh di wilayah Timur Tengah.Assad memantapkan dirinya sebagai faktor penentu

polik  dalam  negerinya  serta  di  kawasan  Timur  Tengah.Hafez  Al-Assad  meninggal  pada

tanggal 10 Juni 2000 dan kekuasaannya digantikan oleh putranya yang bernama Bashar Al-

Assad.

Sebelum Hafez  Al-Assad  meninggal  putra  tertuanya  yang bernama Bassi  Al-Assad

telah dilatih sebagai insinyur mekanik dan dalam ilmu militer guna meneruskan kedudukan

ayahnya nanti.Bassi Al-Assad dengan cepat menjadi komandan utama. Namun pada tanggal

21 Januari 1994 Bassi Al-Assad mengalami kecelakaan mobil dan tewas. Tewasnya Bassi Al-

Assad membuat  sang ayah  memutuskan  untuk melatih  Bashar  Al-Assad  yang merupakn

putra  keduanya untuk menjadi  calon  penerus kepemimpinanya.  Bashar  Al-Assad berlatar
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belakang ilmu kedokteran di Universitas Damaskus sehingga ia sama sekali tidak memiliki

latar  belakng  politik.  Semenjak  keputusan  sang  ayah  yang  menjadikan  Basar  Al-Assad

sebagai calon penerusnya maka untuk meningkatkan kreadibiltasnya dalam bidang militer

Assad masuk dalam akademi militer di Homs. Pada Januari 1999 Assad menjadi kolonel,

seiring  dengan  perkembangan  karirnya  dalam  militer  Assad  menjadi  penasihat  politik

Presiden  Hafez  dan  melakukan  kampanye  anti  korupsi  yang  pada  akhirnya  dapat

menyingkirkan lawan potensialnya sebagai presiden.2

Pada tahun 2000 Basar Al-assad resmi dilantik sebagai Presiden Suriah, Basar berjanjia

akan menjadikan Suriah lebih modern dan demokratis.  Pada pidato pelantikannya terlihat

tanda-tanba  bahwa  Assad  akan  menjadi  pemimpin  yang  berbeda  dari  ayahnya.  Assad

membuat  banyak  janji  namun  menurut  masyarakat  banyak  janji  yang  belum

terealisasikan.Menaggapi  hal  tersebut  Assad  menyatakan  bahwa  reformasi  yang

dijalankannya tersendat karena adanya kerusuhan di Negara-negara tetangga yaitu Lebanon

dan Irak.

The Arab Spring merupakan rangkaian protes yang berawal dari peristiwa Tunisia pada

tahun  2010,  yaitu  peristiwa  pembakaran  diri  yang  dilakukan  oleh  Mohammed  Bouazizi

sebagai  protes terhadap pemerintah Tusia.3Peristiwa ini  juga  merambat  ke  Negara  Timur

Tengah termasuk Suriah.Tanggal 6 Maret 2011 gelombang demontrasi menyebar keseluruh

wilayah Suriah terutama di wilayah Deraa.4

2  Historypeople94.co.id/2013/12/basher-al-assad-seorang-dokter-yang-.html?m=1, diakses pada 21 Februari 2017

3  M. Agastya ABM, Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah, Yogyakarta: IRCiSoD, 2013. Hal. 33

4  Trias Kuncahyono. Op. Cit., Hal. 114
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Penduduk Deraa turun kejalan memprotes setelah 15 anak sekolah ditahan dan disiksa.

Para anak-anak ini ditahan karena mereka mencoret-coret dinding sekolah dengan tulisan As

Shaab  Yoreed  Eskaat  el  Nizam (Rakyat  Ingin  Menumbangkan  Pemerintahan).5Penduduk

melakukan aksis anti pemerintah dengan membuat grafiti di  dinding. Pada awalnya demo

berjalan damai,  namun pemerintah merespon aksis demo dengan murka. Pada tanggal 18

Maret 2011 tentara melepaskan tembakan ke demostran dan 4 orang tewas.  Tidak hanya

dalam aksi demo, penembakan terhadap masyarakat juga terjadi saat pemakaman penduduk

yang menjadi korban penembakan saat berdemo dan menewaskan satu orang. Masyarakat

semakin marah dengan apa yang telah terjadi dan kerusuhan menyebar diberbagai tempat.

Pada awalnya demontran hanya menginginkan demokrasi  dan kebebasan yang lebih

luas, akan tetapi setelah penembakan yang terjadi masyarakat menuntut agar Presiden Bashar

Al-Assad  mengundurkan  diri,  tetapi  Presiden  menolak  untuk  turun.  Keadaan  di  Suriah

semakin  kacau  dan  Presiden  Bashar  Al-Assad  menawarkan  beberapa  perubahan  dalam

pemerintahan  yang  dijalankan,  namun  para  pengunjuk  rasa  tidak  percaya  lagi  dengan

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden.

Semua kelompok-kelompok oposisi  menginginkan  Assad untuk mundur.Namun ada

beberapa kelompok oposisi yang mencoba untuk menjauhkan diri dari aksi kekerasa.Mereka

menawarkan alternative kepada pemerintah dan mengusulkan solusi politik damai terhadap

krisis yang sedang berlangsung.

Pada  tahun  2013  diketahui  terjadi  penyerangan  menggunakan  senjata  kimia  oleh

pemerintah  Assad  di  Damaskus,  hal  ini  memicu  rekasi  keras  dari  internasional.Namun

pemerintah membantah menggunakan senjata kimia yang dilarang hukum internasional dan

5Ibid.
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mengatakan  tidak  ada  Negara  di  dunia  ini  yang  menggunakan  senjata  pemusnahan

pamungkas melawan rakyat dan pemerintah Suriah malah menyalahkan para pemberontak.

Krisis  di  Suriah  semakin  menjadi-jadi,  semakin  banyak  korban  yang  berjatuhan

sehingga  banyak  masyarakat  yang  pada  akhirnya  terpaksa  meninggalkan  tempat  tinggal

mereka dan mengungsi  ke Negara lain.  Dewan PBB mengatakan bahwa jutan anak-anak

Suriah  terpaksa  meninggalkan  Suriah.Jutaan  pengungsi  membutuhkan  bantuan,  namun

penyaluran bantuan di dalam wilayah sangat sulit dan berbahaya.6

B. Tekanan-Tekanan yang Diberikan Untuk Bashar Al-Assad

Pada abad ke-21 ini, kawasan Timur Tengah ditandai dengan gerakan rakyat memprotes

pemerintahan nasionalnya yang disebut dengan Arab Spring. Sejak Fenomena Arab Spring

muncul  di  kawasan  Timur  tengah pada  akhir  2010,  aksi  massa  yang menuntut  turunnya

penguasa  dibeberapa  negara  seperti  Tunisia,  Mesir,  dan  Libya  terbukti  berhasil

menggulingkan kediktatoran rezim yang telah berkuasa puluhan tahun. Para penguasa yang

dinilai sangat kuat dan tidak mungkin dikalahkan akhirnya berhasil dijatuhkan oleh massa

yang tidak puas dengan pemerintah yang cenderung represif dan Otoriter. Gerakan massa ini

lalu  mempengaruhi  masyarakat  Suriah.  Gerakan  yang  berhasil  diberbagai  negara  Timur

Tengah dalam menjatuhkan rezim penguasa yang otoriter, mendorong  masyarakat Suriah

untuk melakukan suatu gerakan yang sama dan mencoba melawan rezim pemerintah Suriah

dibawah  pimpinan  Bashar  al-Assad.  Namun  tampaknya  sampai  saat  ini  tindakan  yang

dilakukan  oleh  para  oposisi  dan  pemberontak  di  Suriah  belum  membuahkan  hasil,  dan

Bashar al-Assad masih mempimpin hingga saat ini.

6https://kaskus.co.id/thread/52bd66ca3c118e685a8b4609/asal-mula-munculnya-konflik-di-syiria-dan-kapan-akan-

berakhir/, diakses pada 25 Februari 2017
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Masyarakat  Suriah  kecewa dengan  pemerintahan  Assad  dan  mengininginkan  Assad

turun.  Demo pun terjadi  dan  semakin  meluas  serta  dilakukan serentak  di  14  Provinsi  di

Suriah. Demo juga terjadi di Douma, yang tertelak di pingiran Ibu Kota Damaskus. Pada

tengah malam , aparat memadamkan aliran listrik dan para demonstran di pukuli oleh aparat

dan sekitar 200 orang ditangkap oleh aparat. Demostran di wilayah Latkia dan Damaskus

mendapatkan teror dari Shabbiha yang merupakan kelompok militant dari komunitas alawite,

kelompok ini  memiliki  hubungan dengan keluarga  Al-Assad.Kelompok ini  diyakini  telah

melakukan kekerasan terhadap para demostran atas perintah rezim berkuasa.

Melihat apa yang terjadi di negaranya pada tanggal 31 Maret 2011, Bashar Al-assad

memberikan  pidato  untuk  menenagkan  warganya.  Presiden  berjanji  akan  mendengarkan

warganya dan akan segera melakukan reformasi politik serta akan mengusut tuntas pihak-

pihak yang melakukan kekerasan terhadap demonstran. Namun hal ini tidak dihiraukan oleh

masyarakat dan demo tetap berjalan di beberapa wilayah. Lalu para demostran membentuk

Dewan Nasional Suriah (FSA) untuk menyatukan pihak oposisi.

1. Tekanan Internal

Beberapa  tentara  yang  ditugaskan  untuk  memadamkan  protes  di  kota  Deraa

menolak  untuk  menembakkan  senjata  kepada  pada  demonstran  dan  mereka  memilih

untuk  melepaskan  diri  dari  tentara  sehingga  para  tentara  yanag  menolak  tersebut

dieksekui sendiri oleh tentara lainnya. Ini adalah pemberontakan tentara pertama yang

terjadi.

Sejumlah tokoh militer penting Suriah secara resmi meninggalkan pasukan tentara

dan bergabung dengan kelompok oposisi  Suriah pada tanggal 6 Januari 2012.Menurut
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mereka tugas tentara adalah bertanggung jawab untuk melindungi warga sipil yang tidak

bersenjata dari ancaman penindasan. Beberapa tokoh yang memutuskan untuk keluar dari

tentara  antara  lain  Jenderal  Mustofa  Ahmed  al-Sheikh  dan  Kolonel  Afeef  Mahmod

Sulaeman dari  angkatan udara Suriah. Mereka mengumumkan bahwa telah bergabung

dengan FSA dan mengumumkan bahwa mereka telah keluar dari tentara Suriah melalui

siaran televise serta memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melindungi demonstran

di kota Hama.7

Selain dari demostran, Bashar Al-Assad juga mendapatkan tekanan dari Liga Arab,

Uni Eropa, PBB, Amerika Serikat dan sekutunya. Suriah merupakan salah satu anggota

sekaligus salah satu Negara pencetus Liga Arab.Kekerasan yang dilakukan oleh rezim

Assad terhadap demonstran dan kelompok-kelompok oposisi  menimbulkan reaksi  dari

Liga Arab. Pembantaian yang dilakukan oleh rezim Assad tidak kunjung berhenti  dan

semakin memakan banyak korban ini membuat Liga Arab mengencam keras perbuatan

tersebut  dan  menuntut  pemerintah  untuk  mau  berdialog  dengan  pihak  oposisi

membicarakan  proses  perdamaian  di  Negara  tersebut.  Walaupun  sudah  diberikan

kencaman keras dari Liga Arab, rezim Assad tetap saja melakukan penyerangan terhadap

demonstran dan kelompok oposisi.8

Melihat  dari  respon  Presiden  Bashar  Al-Assad  yang  menunjukkan  ketidak

sepakatan, Liga Arab lalu memberikan sanksi pada November 2011 berupa pembekuan

keanggotaan dalam Liga Arab dan juga memberikan sanksi  ekonomi terhadap Suriah.

7Scores more soldier defect from Syrian army, 2012. 

www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/01/20121772734954345.html.  Diakses pada 25 Februari 2017 

8Liga Arab Minta Presiden Suriah Hentikan Kekerasan, 

http://internasional.tvonenews.tv/berita/view/50575/2011/10/30/liga_arab_minta_presiden_suriah_hentikan_kek

erasan.tvOne9 Desember 2011. diakses pada 26 Februari 2017
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Pembekuan ekonomi yang di berikan oleh Liga arab antara lain pembekuan hubungan

dengan Bank Sentral,  melarang penerbangan ke wilayah Arab lainnya serta pengenaan

status  cekal  bagi  pejabat  tinggi  Suriah.  Tahun  2012-2013  sanksi  yang  diberikan

bertambah yaitu  pembekuan seluruh asset  Suriah  di  Negara  Arab,  dan  menghentikan

bantuan ke Suriah.9

Bashar Al-Assad tetap tidak bergeming dengan sanksi-sanksi yang diberikan oleh

Liga Arab. Lagi-lagi Bashar-Al-assad diberikan kencaman dan tekanan oleh Liga Arab

dengan mengirim misi pengamat Arab ke Suriah untuk melakukan verifikasi  terhadap

informasi yang mereka terima terkait ribuan korban tewas di Suriah, terutama dari warga

sipil dan kelompok oposisi dari kekerasan yang diduga dilakukan oleh militer Suriah.10

2. Tekanan Eksternal

Konflik yang terjadi  di  Suriah sudah membuat  seluruh Negara di  dunia ini  ikut

menyimak.Beberapa Negara dan organisasi  internasional ikut adil  dalam konflik yang

terjadi  di  Suriah  ini.Beberapa  Negara  seperti  Rusia  dan  China  terus  mendukung

pemerintahan Assad namun Negara Barat yang di  ketuai  oleh Amerika menginginkan

agar Assad turun.Beberapa organisasi juga memberikan sanksi terhadap rezim Assad ini.

Uni Eropa yang merupakan organisasi persatuan Negara-negara di wilayah Eropa

Barat juga ikut memberikan sanksi terhadap rezim Assad. Uni Eropa mengencam keras

dengan apa yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap warganya. Sanksi yang diberikan

terhadap  Suriah  adalah  sanksi  ekonomi  dan  politik.Sanksi  tersebut  adalah  larangan

9  Dikutip dari skripsi: Daya Tahan Rezim Bashar Al-Assad Terhadap Tekanan Di Suriah 2011-2014, Ahmad Baidawi. 

2014, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

10  http://internasional.kontan.co.id/news/liga-arab-akan-jatuhkan-sanksi-ekonomi-pada-suriah, diakses pada 26 

Februari 2017
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ekspor  barang  mewah  dan  membatasi  penjualan  bahan  dasar  pembuatan  senjata  dari

Eropa ke Suriah.

PBB  juga  memberikan  tekanan  terhadap  Suriah.  Sekjen  PBB  Ban  Ki-Moon

menyerukan  agar  Suriah  menghentikan  kekerasan  dan  melindungi  penduduknya,

membebaskan semua tahanan, menarik semua pasukan dari wilayah kota serta menjamin

kebebasan demonstrasi.  Ban Ki-Moon juga mengatakan situasi  di  Suriah sudah mulai

tidak  terkendali  merupakan  tanggung  jawab  bagi  komunitas  internasional  dan

kemanusiaan.11

Mantan Sekjen PBB Kofi Atta Anan diminta oleh PBB dan Liga Arab untuk turut

ikut dalam proses perdamaian di Suriah. Anan diminta untuk melakukan dialog politik

dengan pihak Suriah untuk menemukan solusi politik antar kedua kubu yang bertikai.

Terdapat enam poin dari Dwewan Keamanan PBB yang disampaikan oleh Anan terhadap

Rezim Assad serta kelompok oposisi Suriah yaitu, mengadakan diskusi politik, penarikan

persenjataan berat dan tentara dari pemukiman, pemberian akses bantuan kemanusiaan,

dan menjamin kebebasan dari jurnalis asing serta mobilitas warga Suriah. Namun dialog

ini tidak mendapatkan hasil.

Selain  Uni  Eropa  dan  PBB,  Suriah  juga  mendapatkan  tekanan  dari  GCC (Gulf

Cooperation Council) yaitu gabungan dari Negara Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Arab

Saudi, dan Uni Emirat Arab. Tekana yang diberikan oleh GCC yaitu utusan dari Negara-

11http://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-pbb-suriah-tanggung-jawab-internasional.html, diakses pada 26 

Februari 2017
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negara GCC akan ditarik dan akan mengusir Duta Besar Suriah di masing-masing Negara

anggota GCC.12

Amerika  Serikat  dan  sekutunya  juga  ikut  memberikan  tekanan  terhadap  rezim

Assad. Amerika dan sekutunya mendukung aksi militer yang dilakukan oleh NATO atas

mandate dari PBB. Hillary Clinton yang merupakan Menlu As mengatakan bahwa Bashar

Al-Assad sudah kehilangan Legitimasi, sudah tidak layak dipertahankan dan seharusnya

sudah diturunkan. Presiden Amerika Serikat, Obama, mengeluarkan beberapa kebijakan

terhadap  konflik  yang  terjadi  di  Suriah  yaitu,  menuntut  adanya  transisi  politik  serta

menuntut agar Bashar Al-Assad mengundurkan diri dari  Presiden Suriah dan Amerika

memberikan  sanksi  membekukan  asset  milik  tokoh-tokoh  Suriah  dan  menutup  akses

tokoh tersebut di system keuangan Amerika.

Beberapa Negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Turki juga mengencam

aksi kekrasan yang terjadi di Suriah. Pada akhir tahun 2011 Menteri Luar Negeri Turki,

Ahmed Davutoglu, menyatakan Turki akan menghentikan semua kesepakatan keuangan

dengan pemerintah Damaskus dan membekukan semua asset Suria sampai pemerintah

Suriah berdai dengan warga. Sanksi ini tidak akan menimbulkan kerugian untuk warga

Suriah,  penerbangan  Turkish  Airlines  ke  damaskus  akan  tetap  berjalan.  Turki  juga

memberikan sanksi terhadap semua pihak yang bertanggung jawab dalam kekerasan serta

pengusaha  yang  dekat  dengan  Bashar  Al-Assad  dilarang  melakukan  perjalanan  ke

Turki.13Hubungan dengan bank-bank milik pemerintah Suriah juga dihentikan. Turki juga

12  Ahmad Baidawi. Op. Cit.

13http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/11/111130_turkey.shtml, diakses pada 26 Februari 2017
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akan  mencegah  semua  pengiriman  senjata  dari  Negara  ketiga  untuk  Suriah  memalui

Turki. 

Hingga saat  ini  Liga  Arab  dan  Uni  Eropa terus  menekan  Rezim Assad dengan

sanksi-sanki yang yang diberikannya.Namun Presiden Bashar Al-Assad masih saja tidak

bergeming dengan sanksi-sanksi tersebut dan terus melakukan kekerasan terhadap warga

sipil serta kelompok-kelompok oposisi.

C. Bentuk – Bentuk Dukungan Rusia

Suriah merupakan sekutu utama Rusia di Timur Tengah.Terjadinya konflik di Suriah

membuat hubunganny terhadap Rusia semakin dekat, Rusia selalu mendukung pemerintahan

Bashar Al-Assad.Diketahui bahwa Rusia sudah berkali-kali mengunakan hak vetonya untuk

menolak sanksi yang diberikan PBB untuk Suriah. Rusia juga memberikan pasokan senjata

untuk Suriah .

Pemerintahan  Suriah  di  nilai  oleh  internasional  merupakan  pemerintahan  yang

otoriter.Semenjak  terjadinya  konflik  di  Suriah  semakin  terlihat  bahwa pemerintah  Suriah

sangat kejam terhadap warganya. Konflik antara masyarakat yang menginginkan Bashar Al-

Assad turun dengan pemerintah sudah memakan banyak korban tewas. Beberapa Negara dan

organisasi  internasional  sudah  berkali-kali  memberikan  sanksi  terhadap  Suriah  namun

pemerintah Assad tidak bergeming.

Menurut Assad konflik yang terjadi di negaranya hanya bias diselesaikan dengan cara

perang. Dengan perang makan akan membuat kelompok oposisi  takut dan pada akhirnya

menyerah  serta  menurut  Assad  dengan  perang  maka  akan  bisa  mendapatkan  sejumlah
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wilayah di  bawah kendalinya.  Menurut Assad kelompok oposisi  adalah kelompok teroris

yang bertindak diluar perintahnya sehingga harus di musnahkan.14

Rusia  terus  memberikan  bantuannya  kepada  Suriah  sehingga  beberapa  Negara  dan

organisasi  internasional  memberikan  sanksi  terhadap  Rusia  karena  dinilai  membatu

pemerintah Suriah menyerang warganya.Namun sank-sanki yang diberikan malah merugikan

Negara-negara lain yang melakukan hubungan bilateral dengan Rusia terutama dalam bidang

ekonomi.  Sanksi  yang  diberikan  malah  membuat  Rusia  semakin  makmur  dan  malah

merugikan Negara lain terutapa wilayah Eropa.

Menanggapi  konflik-konflik  yang  trjadi  di  Suriah  pihak  PBB  tidak  tinggal  diam.

Menurut merka tindakan yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad adalah tindak kejahatan yang

harus dihentikan dan dewan keamanan mengencam tindakan tersebut  berulangkali.  Rusia

juga terus mendapatkan tekanan dari pihak Barat atas bantuan-bantuan yang diberikannya

untuk pemerintahan Assad, namun Rusia tetap terus berjanji bahwa akanterus mendukung

Suriah dengan menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi dan sangsi-sangsi yang

diberikan PBB untuk Suriah. 

Menurut  Rusia  para  oposisi  juga  telah  melakukan  tindak  kekejaman  sehigga  pihak

oposisi juga harus dikecam, selain itu Rusia juga engatakan bahwa oposisi yang dihadapi

oleh Suriah bukanlah rakyat sipil tanpa senjata, melainkan kelompok bersenjata seperti Al-

Qaeda. Pada tahun 2012 Rusia dan China kembali memveto resolusi yang diusulkan barat di

Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menjatuhkan sanksi bagi pejabat Suriah jika mereka

tidak menghentikan penggunaan senjatan  berat  untuk menghadapi  para  pemberontak  dan

14Tak Selalu Sejalan: Tiga Hal yang Tak Disepakati Rusia dan Suriah, Oleg Egorov. Indonesian.rbth.com, diakses 

pada 26 Februari 2017
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menarik  pasukannya  dari  kota-kota  di  Suriah  dan  ini  merupakan  ketigakalinya  Rusia

menggunakan hak vetonya untuk membela Suriah.

Dukungan Rusia untuk Suriah selain mengunakan hak vetonya, Rusia juga memberikan

bantuan-bantuan ke Suriah sebagi bukti dukungan Rusia terhadap Suriah, bantuan tersebut

antara lain adalah berupa intervensi militer guna memerangi kelompok terorisme di Suriah,

selain  itu  Rusia  juga  memberikan  beberapa  persenjataan  untuk  Suriah,  mengirimkan

penasehat militer Rusia ke Suriah, serta mengirimkan pasukan tentara Rusia ke Suriah. Pihak

Rusia  juga  telah  membantu  rezim Assad  untuk  merebut  kembali  wilayahnya  yang  telah

diduduki oleh kelompok oposisi dan juga kelompok teroris.Bantuan militer yang diberikan

Rusia untuk rezim Assad dapat  meredam pemberontakan di  beberapa wilayah.Rusia  juga

telah memberikan bantuan berupa bom, pesawat jet tempur, pembangunan infrastruktur di

Suriah yang memakan banyak biaya.Selain bantuan untuk Assad, Rusia juga telah beberapa

kali memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Suriah yang menjadi korban dari

konflik Suriah.
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