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Abstrak 

Konflik senjata yang terjadi di Suriah antara pemerintahan Bashar al-Assad dan juga Tentara 

Pembebasan Suriah (FSA) menyebabkan banyak jatuhnya korban. Konflik yang disebabkan oleh 

kurangnya kebebasan yang diberikan rezim Assad kepada rakyatnya serta kesengsaraan ekonomi yang 

mendorong adanya unjuk rasa yang berakhir perang saudara. Konflik Suriah selanjutnya berkembang 

menjadi ladang pertarungan bagi berbagai negara, ideologi, dan kepentingan yang terus terjadi tanpa 

diketahui kapan akan berakhir. Sebaliknya, banyak pihak juga yang berusaha untuk menyelesaikan 

konflik Suriah ini, tidak terkecuali Indonesia yang mengecam semua faksi yang terlibat dalam perang 

Suriah. Begitupula Indonesia juga melakukan serangkaian upaya dan diplomasi dalam rangka 

penyelesaian konflik yang terjadi. 

 Pembahasan berupaya menjelaskan kontribusi Indonesia sebagai negara berkembang dalam 

menyelesaikan konflik menuju perdamaian di Suriah. Penulis memiliki rumusan masalah “Bagaimana 

peranan dan diplomasi oleh Indonesia dalam penyelesaian Konflik Suriah?”. Menggunakan penelitian 

berupa metode kualitatif dan landasan konseptual berupa National Interest maupun Basic Approach of 

Foreign Policy. Tulisan ini menemukan bahwa Indonesia memiliki posisi penting sebagai sesame 

negara berkembang sekaligus negara Islam terbesar di dunia dalam menangani konflik Suriah, namun 

masih memerlukan tindakan yang lebih konkret. Meskipun Indonesia memiliki pengalaman panjang 

dalam pemberontakan dan resolusi konflik, namun terkait Suriah Pemerintah Indonesia cenderung lebih 

berfokus pada kepentingan nasional berupa penyelamatan warga negara. Sementara Indonesia belum 

melaksanakan langkah nyata dalam mewujudkan perdamaian di Suriah, selain melalui Forum PBB. 

Kata kunci: Diplomasi, Indonesia, Konflik, Penyelesaian, Suriah.  

 

Abstract 

The armed conflict that occurred in Syria between the government of Bashar al-Assad and the 

Free Syrian Army (FSA) caused many casualties. The friction caused by the lack of freedom the Assad 

regime gave its people and economic woes led to protests that ended in civil war. The Syrian conflict 

then developed into a battleground for various countries, ideologies, and interests that continued 



without knowing when it would end. On the other hand, many parties are also trying to resolve the 

Syrian conflict, including Indonesia, condemning all factions involved in the Syrian war. Likewise, 

Indonesia also carried out a series of efforts and diplomacy to resolve disputes that occurred. 

The discussion seeks to explain Indonesia's contribution as a developing country in resolving 

the conflict towards peace in Syria. The author has a problem formulation "What is the role and 

diplomacy by Indonesia in resolving the Syrian conflict?". Using research in qualitative methods and 

conceptual basis in the form of National Interest and Basic Approach of Foreign Policy. This paper 

found that Indonesia has an important position as a fellow developing country and the largest Islamic 

country in the world in dealing with the Syrian conflict but still requires more concrete actions. 

Although Indonesia has a long experience in insurgency and conflict resolution regarding Syria, the 

Indonesian government tends to focus more on the national interest in saving citizens. Meanwhile, 

Indonesia has yet to take concrete steps to bring about peace in Syria, other than through the UN 

Forum. 

Keywords: Diplomacy, Indonesia, Conflict, Resolution, Syria. 

 

 

PENDAHULUAN 

Konflik yang terjadi di Suriah antara Pemerintahan Bashar al-Assad dan Tentara 

Pembebasan Suriah (Free Syrian Army / FSA) membuat negara tersebut terjebak dalam perang 

suadara. Hal tersebut terjadi akibat pemerintahan yang kurang demokratis dari rezim Assad 

dan kesengsaraan ekonomi yang mendorong adanya unjuk rasa. Selain itu, terjadi juga 

fenomera Arab Spring (Kebangkitan Arab) pada tahun 2011 yang ditandai keberhasilan 

Tunisia dan Mesir yang menggulingkan Presidennya. Fenomena tersebut turut membuat aktivis 

Pro-Demokrasi Suriah terpicu untuk ikut serta menggulingkan rezim asad yang dinilai otoriter.  

Para demonstran yang menginginkan pergantian kekuasaan dari Bashar al-Assad yang 

telah lama menjad Pemimpin Suriah tidak mendapatkan respon yang baik dari Presiden Assad. 

Menanggapi aksi para demonstran tersebut Assad justru membunuh dan memenjarakan para 

demonstran dalam jumlah yang banyak. Pasca adanya penangkapan dan pembunuhan yang 

dilakukan oleh rezim Assad terhadap para demonstran, lahirlah FSA pada Juli 2011 yang berisi 

para pembelot dengan mempunyai tujuan untuk menggulingkan rezim Pemerintahan Suriah. 

Akibatnya, pecahlah perang saudara di Suriah hingga membuat jatuhnya korban lebih dari 

370.000 jiwa (Purwanti, 2010). Para korban jiwa mayoritas merupakan adalah non-kombatan, 

yakni: para perempuan dan anak-anak menjadi korban pembantaian dalam konflik senjata ini. 



Perang saudara ini membuat dunia mengecam tindakan Pemerintahan Assad yang 

dinilai telah melakukan pembantaian membabi buta terhadap rakyat yang tidak bersalah. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berulangkali mengeluarkan kecaman terhadap 

praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah. 

Kecaman yang sama juga disampaikan oleh berbagai negara yang tergabung koalisi negara-

negara barat (Tirto, 2016).  

Selama konflik Suriah terjadi, Dewan Keamanan (DK) PBB melahirkan beberapa 

kebijakan,guna melakukan penyelesaian konflik Suriah, seperti: pemberian bantuan yang 

dilakukan melalui The United Nations Supervision Mission In Syria (UNSMIS), mengutus 

negosiator untuk melakukan negosiasi, dan penyusunan draft resolusi oleh negara-negara DK 

PBB (Widodo, 2019). Sementara Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di 

dunia berusaha mendukung usaha mewujudkan perdamaian sebagaimana upaya PBB. 

Indonesia secar garis besar meminta dilakukan dialog bersama guna menghasilkan pandangan 

yang sama dari komunitas internasional terkait konflik Suriah ini. Selain itu, Indonesia secara 

aktif melakukan berbagai kebijakan lainnya, tidak hanya terkait penyelesaian perang saudara, 

melainkan juga tentang warga negara Indonesia.  

Dari penjelasan dan permasalahan yang begitu kompleks membuat kami sebagai 

penyusun tertarik untuk menganalisis politik luar negri Indonesia termasuk tanggapan dan aksi 

PBB dalam menangani permasalahan konflik di Suriah, untuk itulah kami mengambil judul “ 

Penyelesaian Konflik Suriah oleh Indonesia dan PBB tahun 2017-2020” dalam penyusunan 

tulisan ini. 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Teori National Interest 

Kepentingan nasional suatu negara  sangat penting bagi politik luar negerinya. 

Kepentingan nasional, atau hak yang ada dalam istilah Prancis, adalah tujuan dan ambisi 

nasional, baik ekonomi, militer, atau budaya. Menurut ahli hubungan internasional, teori ini 

penting sebagai landasan bangsa dalam menyelenggarakan urusan internasional. Sebagaimana 

pemikiran Machiavelli tentang kepentingan nasional banyak digunakan dalam praktik dan 

pengembangan teoritis sebagai pembenaran atas kepentingan utama zaman kuno, perilaku 

internasional negara, yang mengabaikan  agama dan moralitas. Kepentingan nasional terkait 

erat  dengan kekuasaan negara sebagai tujuan dan sarana, apalagi jika bersifat destruktif (hard 

power). Ketika kepentingan nasional dimaksudkan untuk memperebutkan kekuasaan dan 

kekuasaan digunakan sebagai sarana untuk menegakkan kepentingan nasional, maka 



konsekuensi dalam sistem internasional adalah anarki. Akan tetapi, kekuasaan itu sendiri 

adalah persaingan yang kemudian menyebabkan munculnya hubungan kekuasaan, konflik, dan 

perang (Rachman, 2018).  

Teori ini dapat digunakan dalam membahas kasus ini mengingat beberapa kebijakan 

Indonesia tentang mengatakan bahwa Indonesia netral secara penuh mendukung PBB dan 

mengecam tindakan Suriah atas konflik yang berkepanjangan. Akan tetapi, Indonesia 

cenderung tetap melakukan hubungan diplomatik dengan Suriah, bahkan melakukan kerjasama 

ekonomi secara bilateral. Apalagi pada saat yang bersamaan Indonesia memberikan bantuan 

kepada Suriah. Hal tersebut pada satu sisi menunjukkan kebijakan semacam ini 

membingungkan, namun pada sisi lainnya cenderung rasional karena terdapat unsur 

kepentingan nasional di dalam penentuan kebijakan Indonesia. 

Bassic Approach of Foreign Policy Approach 

Basic Approach of Foreign Policy adalah pendekatan dasar sebuah negara mengambil 

sebuah langkah dalam kebijakan luar negrinya. Terdapat tiga dasar yang dapat dilihat ketika 

suatu negara mengambil sebuah langkah untuk mengambil kebijakan luar negeri, diantaranya 

(Tayfur, 1994): 

1) Ideological/Political System Approach, berarti kebijakan luar negeri sebuah negara bergantung 

pada ideologi dan sistem politik yang dijalankan mengingat kebijakan luar negeri suatu negara 

sudah sepatutnya sejalan dengan arah, prinsip, atau yang selama ini dikenal dengan politik luar 

negeri suatu negara. 

2) Analytical Approach, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh kepentingan-

kepentingan domestik dan nasional negara itu sendiri. Bahwa kebijakan suatu negara dapat 

dianalisis berdasarkan apa yang ingin dicapai oleh negara tersebut. 

3) The Influence of Foreign Policy, dimaknai hal-hal yang mempengaruhi pembuatan kebijakan 

luar negeri dan hal ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandan, diantaranya: kepentingan 

nasional, keamanan nasional, perlindungan warga negara, menjalankan amanat konstitusi, 

tekanan masyarakat, merespon dinamika sosial, dan bisa juga hal-hal yang berkaitan dengan 

keinginan pemimpin negara. 

4) The Decisions Making Process, merupakan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri 

suatu negara dapat dilihat dari beberapa hal yaitu Struktur Konstitusi, Komposisi Elit, dan 

Nilai/Kepribadian Pembuat Kebijakan. 

5) The Implementation of Foreign Policy, bahwa setelah pembuatan kebijakan telah dilakukan 

pendekatan dasar yang harus dilakukan oleh suatu negara maka harus dilihat pula pelaksanaan 



kebijakan politik luar negeri seperti melihat tindakan, implikasi, reaksi aktor internasional, dan 

kesesuaian dengan prinsip. 

Dalam pendekatan Basic Approach of Foreign Policy dapat dipakai dalam pembahasan 

mengingat ada beberapa pendekatan yang relevan dengan  pembahasan seperti  Indonesia 

menggunakan Politik Bebas Aktif. Bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang bergantung 

pada kepentingan nasional dalam sistem politik yang dijalankan.  

METODE PENELITIAN 

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang memberikan 

gambaran, keunikan, dan pemahaman terhadap masalah yang  diteliti. Penggunaan penelitian  

kualitatif dipilih untuk memperoleh jawaban yang jelas melalui penjelasan rinci dari individu, 

kelompok dan organisasi  yang akrab dengan realitas  lapangan. Penelitian kualitatif 

memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara dan analisis data secara mendetail dan 

mendetail, sehingga tidak bisa objektif dan digeneralisasikan (Krisyantono, 2014). Penulis 

dalam melakukan penelitian melalui empat (4) tahapan.  

(1) Dimulai dengan penelitian kepustakaan, penulis mengumpulkan data berdasarkan 

berbagai literatur dan publikasi resmi yang diterbitkan sehubungan dengan penelitian ini, dan 

kemudian membuat representasi time-series sehingga dapat dipahami sebagai  kasus yang 

konsisten dan lengkap.  

(2) Studi dokomen dilakukan mengunjungi perpustakaan Yogyakarta, fasilitas 

penelitian dan sumber online untuk menyelidiki dokumen, laporan dan publikasi terkait dengan 

diplomasi Indonesia-Suriah. Pendalaman sumber data sekunder juga berasal dari laporan resmi 

yang diterbitkan oleh kementerian terkait seperti DPR RI, Kementerian Luar Negeri dan media 

massa.  

(3) Eksisting statistik yang ada dilakukan dalam bentuk proses pemilahan data-data 

yang diperlukan yang berkaitan langsung dengan studi penelitian ini. Ini dapat dianggap 

sebagai tautan atau benang merah antara  data dan data lain yang terkait dan tidak konsisten.  

(4) Terakhir, penulis melakukan analisis kritis dengan membandingkan data yang 

diperoleh dengan dasar konseptual yang diperoleh sehingga dapat dianalisis secara objektif. 

Untuk melihat kesesuaian antara teori dan kenyataan di lapangan, penting untuk 

menghubungkan  berbagai aspek dengan konsep-konsep yang terkait dengan studi kasus yang 

dibahas. Analisis kritis ini penting untuk dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan serta 

menarik kesimpulan yang tepat dan logis (W.C, 2012). 

PEMBAHASAN 



Konflik Suriah 

Sebagai sebuah negara yang terletak di wilayah timur tengah, Suriah berbatasan dengan 

langsung dengan Lebanon, Irak, Yordania, dan Turki. Suriah dipimpin oleh seorang Presiden 

bernama Bashar Al-assad yang telah memimpin sejak tahun 2000. Assad merupakan putra dari 

Hafez Al-assad yang menjadi Presiden Suriah periode 1971-2000. Sejak awal kepemimpinan 

Assad sebagai kepala negara ternyata tidak mampu menarik hati rakyat Suriah. Perbedaan gaya 

kepemimpinan dengan sang ayah menjadi sorotan utama beberapa tokoh politik Suriah. 

Apalagi terjadinya berbagai permasalahan sosial, seperti: korupsi, kurangnya kebebasan dalam 

politik, dan pengangguran selama masa Presiden Assad menyebabkan keluhan utama rakyat 

Suriah (Sari, 2021). 

Sebuah pendapat mengatakan, hal lain yang menjadi pemicu konflik di Suriah adalah 

adanya perbedaan mazhab dalam beragama. Sekitar 74% warga Suriah beragama muslim 

Sunni, 13% beraliran Syi’ah, dan sisanya Kristen, Druze, juga Yahudi dalam jumlah yang 

sangat kecil. Pemimpin Suriah berasal dari kaum minoritas sekte Alawi, salah satu sekte dalam 

Syi’ah yang berarti Bashar al-Assad adalah salah satu penganutnya (Hidayatullah, 2016). 

Selama 40 tahun Suriah hidup di bawah kepemimpinan tirani minoritas. Keselarasan 

yang dipaksakan dengan kekejaman birokrasi partai tunggal, antara etnis dan agama tidak dapat 

lagi dipertahankan. Berlangsungnya konflik di Suriah yang melibatkan militer hingga non-

kombatan, telah banyak memakan korban jiwa. Berdasarkan sebuah lembaga nirlaba Syirian 

Observatory for Human Rights (SOHR) merilis data yang erhitung sejak Januari 2020, konflik 

yang terjadi telah memakan korban jiwa lebih dari 380.000 orang, termasuk 115.000 warga 

sipil, 22.000 di antaranya adalah korban anak-anak dan 13.000 orang adalah korban 

perempuan. Total korban yang tewas tersebut tidak termasuk 88.000 orang yang tewas akibat 

penyiksaan di penjara pemerintah dan ribuan orang yang dinyatakan hilang (Minanews.com, 

2020). 

Konflik di Suriah terjadi bermula ketika sekelompok remaja Suriah termotivasi dari 

kisah kejayaan The Arab Spring, yang kala itu berhasil menggulingkan presiden Tunisia dan 

Mesir. Kemerosotan rezim dua negara tersebut mendorong para aktivis dari kalangan remaja 

untuk melakukan unjuk rasa dalam upaya menuntut Bashar mengundurkan diri dari jabatan 

presiden. Sekelompok remaja yang berjumlah 15 orang ini menuliskan slogan anti-pemerintah 

di tembok-tembok kota, hingga aksi mereka diketahui oleh aparat setempat yang berujung pada 

penangkapan dan penyiksaan terhadap sekelompok remaja tersebut (Sulaeman, 2013). 

Dua minggu pasca penangkapan, lahirlah gelombang protes yang menuntut kebebasan 

dan keadilan bagi sekelompok remaja korban penyiksaan. Sebuah demonstrasi besar yang 



dilakukan oleh ratusan masyarakat Suriah dihalau oleh serangan dari aparat bersenjata. 

Demonstrasi yang kala itu terjadi, mengakibatkan tertangkapnya 51 orang termasuk seorang 

anak lelaki berusia 13 tahun bernama Hamzah. Orang tua Hamzah memohon kepada aparat 

untuk membebaskan anaknya. Permintaan orang tua Hamzah tersebut mulanya ditolak. Namun 

beberapa hari kemudian ketika Hamzah di kembalikan kepada pihak keluarga, keadaannya 

sudah dalam kondisi tak bernyawa dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Kematian Hamzah 

ini menjadi awal pergolakan yang kemudian memicu konflik Suriah antara masyarakat sipil 

dengan pendukung rezim Assad (Syiah Indonesia, 2017). 

Respon Dunia Internasional 

Untuk mencapai perdamaian dalam konflik di Suriah, DK PBB memiliki tiga upaya 

untuk dilakukan, diantaranya (Zein, 2019).  

1. Pembentukan Badan PBB bernama The United Nations Supervision Mission In Syria 

(UNSMIS) guna membantu evakuasi korban, pemberian bantuan operasional, dan mencegah 

bertambahnya korban jiwa. 

2. Mengirimkan negosiator DK PBB untuk melakukan negosiasi perdamaian. 

3. Pembuatan draft resolusi oleh negara-negara anggota DK PBB. 

Dimulai sejak awal pecahnya konflik di Suriah, PBB juga telah  mengeluarkan tiga draf 

resolusi demi mewujudkan perdamaian antara militer Assad dengan oposisi. Draft resolusi 

tersebut pernah dikeluarkan pada Oktober 2011, Februari 2012, dan Juli 2012. Akan tetapi, 

resolusi yang dibentuk gagal disepakati karena dilakukan Veto oleh Rusia dan Tiongkok yang 

merupakan sekutu Assad. Kegagalan resolusi ini menyebabkan dibubarkannya UNSMIS 

(Kumparan, 2018). Berikutnya pada tahun 2015, PBB dan negara-negara di dunia 

menghasilkan Resolusi 2254 DK PBB yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik 

berkepanjangan di Suriah. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan 

perdamaian hingga kini tak kunjung tercapai (Edy, 2017).  

Lalu, pada 25 Januari 2018, DK PBB menyetujui sebuah resolusi yang menyerukan 

gencatan senjata 30 hari di Douma, Ghouta timur, Damaskus. Wilayah Douma kala itu secara 

tiba-tiba mendapat serangan kimia melalui udara dari pasukan pemerintah Suriah. Gencatan 

senjata dilakukan agar para penduduk sipil yang menjadi korban serangan mendapatkan 

bantuan pangan, obat-obatan dan evakuasi medis (BBC.com, 2018). Terkait serangan udara 

yang terjadi, Dewan Keamanan PBB kembali merancang draft resolusi tentang pembentukan 

badan ahli untuk menyelidiki dugaan pemakaian senjata kimia selama konflik. Resolusi ini 

diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) selaku pihak pendukung oposisi. Mulanya, resolusi ini 



mendapat dukungan dari 12 negara angota Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi, lagi-lagi Rusia 

memveto resolusi tersebut. Alasannya karena Rusia menilai bahwa resolusi yang dibentuk 

hanya akan menempatkan pihak Assad sebagai pihak yang bersalah dan bertanggungjawab atas 

serangan yang terjadi. Sementara Rusia membantah telah terlibat dalam serangan tersebut 

(Republika, 2019). 

Diplomasi dan Peranan Indonesia Terhadap Suriah  

Dalam upaya menyelesaikan konflik, banyak negara-negara yang melibatkan diri 

membantu Suriah mencapai titik perdamaian. Beberapa negara mengambil peran bukan demi 

kepentingan, tetapi lebih karena negara-negara ini lebih ingin mewujudkan perdamaian dunia. 

Salah satunya negara Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim 

terbesar di dunia berusaha memberikan kontribusi dalam menangani dan mencegah semakin 

besarnya Konflik Suriah.  

Selama konflik berlangsung, Indonesia banyak berperan dalam membantu dan 

menangani konflik Suriah, diantaranya (Wibowo, 2014): 

1. Menyetujui Resolusi DK PBB tentang pengalihan dan pemusnahan senjata biologis. 

2. Mendukung bantuan kemanusiaan dalam bentuk obat-obatan, asistensi medis, dan 

pangan. 

3. Menyerukan perdamaian dengan solusi kontruktif bagi para pihak. 

4. Mendorong penghentian penggunaan senjata dan persenjataan kimia. 

Berpedoman pada UUD 1945, Indonesia sangat menjunjung tinggi perdamaian. Hal ini 

sejalan dengan prinsip politik Indonesia yang bersifat bebas aktif. Di samping itu, posisi 

Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB Periode 2019-2020 memudahkan Indonesia 

andil dalam menjaga stabilitas dan keamanan dunia. Dalam pertemuan DKK PBB tahun 2019 

di New York, Pemerintah Indonesia menyerukan pembaruan mekanisme terkait konflik di 

Suriah. Seperti, akses masuk wilayah dengan aman tanpa hambatan untuk memungkinkan 

masuknya pengiriman bantuan kemanusiaan. Hal ini ditujukan agar PBB dapat menjangkau 

seluruh korban konflik Suriah yang membutuhkan bantuan. Indonesia juga memberikan 

penekanan kepada seluruh negara anggota DK PBB agar mengutamakan pada penyelamatan 

masyarakat sipil dan bantuan kemanusiaan kepada para pihak (Liputan6.com, 2019). 

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mendukung keputusan 

PBB dalam upaya penghentian konfik dan menghasilkan perdamaian secara inklusif terhadap 

komunitas internasional untuk memiliki pemikiran yang sama terkait masalah Suriah. 



Pemerintah Indonesia juga selalu berkoordinasi kepada Perwakilan Tetap Indonesia di PBB 

untuk mendesak PBB agar segera menyelesaikan masalah di Suriah.  

Meski konflik Suriah terus berkepanjangan, Pemerintah Indonesia menekankan  

pentingnya menyelesaikan konflik  Suriah secara komprehensif melalui negosiasi dan cara 

damai. Bagi Indonesia, perdamaian dan stabilitas di Suriah bersifat komprehensif dengan 

menekankan bahwa semua pihak harus menahan diri dari dan mencegah segala tindakan 

kekerasan, menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta menyelesaikan perselisihan 

melalui negosiasi dan diplomasi. Pemerintah Indonesia mendukung proses politik agar akses 

tetap terbuka dan bantuan kemanusiaan dapat dikirimkan ke Suriah (Kontan, 2018). Indonesia 

mendesak semua pihak untuk mencegah  memburuknya situasi di Suriah dan mengutuk keras 

penggunaan senjata kimia di Suriah oleh masing-masing pihak. Indonesia meminta semua 

pihak untuk menjaga keamanan  masyarakat sipil, khususnya bagi perempuan dan anak-anak 

harus selalu diprioritaskan (VOA Indonesia, 2017). Indonesia secara konsisten mendukung 

upaya untuk menemukan solusi politik dan damai untuk konflik Suriah dan terus menegaskan 

kembali posisi politik dan dukungan  Indonesia untuk Suriah (Liputan 6, 2018). 

Guna membuktikan keseriusan Pemerintah Indonesia sempat menarik perwakilan 

diplomatik dari Suriah sebagai perwujudan tindakan kecaman dari negara Indonesia agar 

konflik Suriah segera diselesaikan. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama Pemerintah 

Indonesia selanjutnya mengirimkan kembali perwakilan diplomatiknya bersama dengan TNI 

dan POLRI  sebagai tim peninjau PBB di Suriah (Pujayanti, 2012). Keputusan tersebut 

sebagaimana Politik Luar Negeri Indonesia  yang memiliki prinsip Bebas Aktif, bahwa bebas 

berarti tidak berpihak pada pihak manapun yang terlibat dalam konflik dan aktif yang 

bermakna berkontribusi aktif mewujudkan ketertiban dunia. Meskipun Indonesia pada 

akhirnya tetap mempertahankan perwakilan diplomatiknya, namun mengecam semua pihak 

yang terlibat dalam konflik. Melalui keputusan tersebut Pemerintah Indonesia hendak 

memberikan pesan kepada seluruh pihak agar dapat menghentikan seluruh tindakan kekerasan, 

menahan diri, dan mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).  

Pemerintah Indonesia berada pada posisi bahwa Indonesia akan menyalahkan semua 

pihak jika baik pemerintah Bashar al-Assad maupun faksi-faksi lain yang didukung oleh semua 

negara yang terlibat dalam perang di Suriah terlibat dalam pelanggaran hukum internasional. 

Indonesia melihat konflik di Suriah sebagai masalah kemanusiaan yang percaya bahwa 

rekonsiliasi adalah jalan terbaik untuk konflik Suriah. Bahwa fokus Indonesia adalah pada 

ranah penyelesaian krisis kemanusiaan dengan berusaha untuk netral dan tidak menyatakan 

dukungannya. Indonesia tetap mencoba membuka saluran diplomatik dengan pemerintah 



Bashar al-Assad, tetapi tidak mendukung pemberontak Suriah ataupun organisasi oposisi 

lainnya. Pembahasan di atas dapat ditarik bahwasannya Indonesia mendukung penuh PBB 

dalam menangani konflik Suriah. Hal ini terlihat dari Indonesia juga mendukung upaya PBB 

dalam mencari solusi damai dan menekankan bahwasanya sebagai anggota tidak tetap DK 

PBB. Merupakan menjadi sebuah keharusan Indonesia secara nyata untuk meminta seluruh 

pihak menghentikan pertumpahan darah di Suriah. Apalagi Pemerintah Indonesia memiliki 

kepentingan nasional terhadap perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal 

di Suriah, baik sebagai mahasiswa maupun TKI. Selain itu, terdapat juga WNI yang diketahui  

bergabung dengan kelompok teroris Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).  

Dapat dipahami bahwa konflik dan perang saudara di Suriah terus berkepanjangan 

diakibatkan oleh campur tangan pihak-pihak lain pun menjadi salah satu hal yang 

memperkeruh konflik Suriah ini. Telah diketahui bahwa Konflik Suriah menjadi tempat 

pertempuran bagi AS yang berpihak kepada pemberontak, Russia yang berpihak kepada rezim 

Assad, Turki yang melawan Pemerintahan Assad, dan keberadaan kelompok ISIS. Hal tersebut 

membuat konflik ini menjadi semakin sulit untuk diselesaikan yang justru semakin 

menyebabkan terus terjadi pelanggaran HAM dan banyaknya korban jiwa. Seperti yang terlihat 

pada 2017 ketika serangan rudal AS ke Suriah  membuat Indonesia khawatir. Alasannya, 

serangan rudal  tersebut merupakan tindakan sepihak tanpa persetujuan DK PBB dan tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional tentang penyelesaian konflik secara damai. 

Pemerintah Indonesia mendesak semua pihak untuk  menahan diri, mencegah segala tindakan 

kekerasan, dan melindungi dan menghormati hak asasi manusia sejalan dengan sikap politik 

luar negeri yang bebas aktif. Pemerintah Indonesia tidak hanya prihatin dengan perkembangan  

Suriah, tetapi juga mengecam  penggunaan senjata kimia di Suriah oleh pihak manapun. Sikap 

Indonesia tersebut seharusnya bentuk nyata penolakan atas intervensi pasukan AS di Suriah 

maupun tindakan sekutunya (Koran Sulindo, 2018). 

Menurut Duta Besar RI untuk Suriah menyebutkan Jumlah WNI yang ada di Suriah 

mencapai  110 orang dan jumlah tersebut yang tercatat dan sekitar 1800 orang perkiraan jumlah 

WNI yang tidak tercatat dengan sebagian besar mereka adalah pekerja migran hingga Mei 

2019. Namun seiring berjalan nya waktu dan konflik yang cenderung memburuk membuat 

negara Indonesia mengambil sebuah langkah untuk melakukan repatriasi atau memulangkan 

kembali WNI yang ada di Suriah. Telah terjadi beberapa gelombang pengevakuasian atau 

repatriasi yang dilakukan Indonesia terkait WNI di Suriah. Pada tahun 2019 terhitung dari 

periode Januari-Oktober 2019 KBRI Damaskus sampai saat ini merepatriasi sebanyak 168 TKI 

dari Suriah dalam 10 gelombang. Pekerja migran yang kembali telah berhasil menyelesaikan 



semua masalah dan hak-hak mereka. dengan majikan pada 12 Oktober 2019 (Kemlu, 2019). 

Lalu, Indonesia telah melakukan repatriasi sekitar 2 gelombang, dimana gelombang ke-2 

terjadi pada 26 Februari 2020. Repatriasi kembali dilaksanakan dibantu oleh KBRI Beirut, 

melalui jalur udara via Bandara Internasional Beirut Lebanon sebanyak sembilan belas (19) 

orang pekerja migran Indonesia dan 1 (satu) jenazah WNI ke Indonesia (Kemlu, 2020).  

Sejauh ini, masih ada belasan pekerja migran Indonesia yang memperjuangkan haknya 

dan menyelesaikan masalah di shelter KBRI Damaskus. KBRI  terus berupaya memberikan 

pelayanan dan perlindungan kepada WNI di Suriah, terlepas dari berbagai pembatasan dan 

situasi konflik yang melanda Suriah. Dengan perkembangan terkini di tengah merebaknya 

COVID-19, KBRI Damaskus memulangkan hingga 104 WNI sebagai TKI yang menjadi 

korban imigrasi tidak bertanggung jawab (Kemenlu, 2020). Namun, KBRI akan terus berupaya 

semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI  di Suriah, 

terlepas dari berbagai pembatasan dan situasi konflik yang melanda Suriah. WNI yang berada 

di Suriah diwajibkan untuk segera melapor dan selalu menghubungi KBRI  Damaskus (Kemlu, 

2019) . KBRI Damaskus terus membuka kontak hotline dan memberikan nomor Kementerian 

Luar Negeri yang dapat dihubungi bagi para WNI di Suriah untuk mendapatkan perlindungan 

(Tirto, 2018). Dalam hal ini sikap pemerintah Indonesia untuk memulangkan WNI dan tetap 

melindungi WNI yang masih berada di Suriah, meskipun tetap menolak bagi mantan WNI yang 

dianggap terafiliasi dengan ISIS.  

Selain WNI di Suriah berstatus sipil, ternyata terdapat pula WNI yang menjadi 

kombatan dan tergabung dengan kelompok jaringan terorisme. Pada tahun 2017, The Soufan 

Center mengumumkan sebanyak 600 WNI diduga di ISIS di Suriah. Diantaranya adalah 113 

wanita, 100 anak-anak dan sisanya pria dewasa. Selanjutnya, pada tahun 2018, BNPT 

menyebutkan ada 1.321 WNI yang ingin bergabung dengan ISIS di Suriah. Sekitar 600 mantan 

warga negara Indonesia masih berada di luar negeri karena terafiliasi dengan ISIS. Lalu dari 

jumlah tersebut, terdapat 47 narapidana dan sebagian besar dari 553 WNI lainnya berada di 

kamp pengungsian. Tidak semua  dari mereka telah tiba di Suriah. Beberapa dari mereka, 

dideportasi dari negara-negara transit seperti Turki, dan banyak  yang dapat memasuki Suriah 

dan berpartisipasi dalam ISIS. Sebagai perbandingan, saat ini jumlah WNI yang mendukung 

ISIS di Suriah dan sekitarnya berjumlah 600 orang. Dari  600 WNI yang mendukung ISIS di 

Suriah, diperkirakan sebagian besar  adalah pengungsi anak-anak dan perempuan. Namun, 

tidak semua  600 warga negara Indonesia adalah pejuang teroris asing (Foreign Terrorist 

Fighters / FTF), akan tetapi beberapa hanya simpatisan karena mengikuti suami dan keluarga. 



Pemerintah saat ini mendaftarkan Warga Negara Indonesia (WNI), mantan anggota Negara 

Islam Irak dan Suriah (ISIS). 

Selain itu, ada migran ilegal Indonesia yang berpartisipasi dalam ISIS dan banyak WNI 

yang masih  tinggal di Suriah yang tidak terkait dengan ISIS dan konflik domestik di Suriah. 

Sejauh ini, sekitar 600 warga negara Indonesia telah dikonfirmasi sebagai mantan ISIS, dan 

1.800 belum dikonfirmasi. Para WNI yang diketahui sebagai eks-ISIS telah mengajukan 

permohonan untuk kembali ke Indonesia, tetapi  ini  masih kontroversial karena Pemerintah 

Indonesia menolak untuk mengizinkan mereka kembali. Pemerintah Indonesia telah 

membentuk tim untuk  secara resmi menentukan nasib mantan warga negara ISIS Indonesia, 

namun nasib mereka menjadi tidak jelas akibat adanya kekhawatiran terhadap ideologi mantan 

warga negara ISIS Indonesia dapat mengancam keselamatan warga negara Indonesia. 

Akan tetapi, upaya penyelesaian konflik Suriah oleh Indonesia tidak hanya dilakukan 

melalui jalur diplomatik. Hal ini ditunjukkan dengan Dubes RI yang bertemu dengan beberapa 

menteri Suriah di Damaskus untuk mengembangkan berbagai opsi kerja sama ekonomi  kedua 

negara pada tahun 2018. Pemerintah Suriah menghendaki menurunkan tarif beberapa produk 

yang bisa diekspor ke Indonesia. Kementerian Ekonomi dan Perdagangan  Suriah juga 

berencana bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah (UKM) melalui pelatihan kepemimpinan di Indonesia. Dubes RI juga 

menyambut baik dan mendukung upaya pemerintah Suriah  untuk meningkatkan volume 

perdagangan bilateral dengan cara menata kembali beberapa dewan bisnis, diantaranya Dewan 

Bisnis Indonesia Suriah (SIBC) (Liputan 6.com, 2018). Sebagai contoh, pada tahun 2019 

volume dan neraca perdagangan bilateral Indonesia-Suriah telah mencapai USD 44,87 Juta. 

Dalam perdagangan tersebut Indonesia mengalami surplus sebesar USD 45,85 juta. Sementara 

pada tahun 2020, jumlah neraca perdagangan kedua negara melonjak menjadi USD 62,22 Juta. 

Dalam perdagangan kedua negara Indonesia melakukan ekspor berupa komoditas utama 

berupa minyak kelapa sawit, kertas dan karton, dan bumbu masakan, sementara Indonesia 

mengimpor ketumbar dan produk makanan (Kemlu, 2018). 

Lebih lanjut, relawan kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam Golden Future 

Foundation (GFF/Bandung) bersama Duta Besar Indonesia untuk Lebanon memberikan 

kontribusi kemanusiaan kepada pengungsi Suriah di kamp pengungsi Aarsal di Lebanon pada 

tahun 2020. Donasi yang diberikan berupa paket sembako kepada 200 keluarga pengungsi; 400 

box berisi bahan-bahan seperti baju musim dingin, beras, minyak dan gula untuk anak-anak 

dan dewasa; dan donasi untuk pembangunan Pendidikan Al Quran (Madrasah) Al Quran 

maupun di salah satu klinik kesehatan (Kemlu, 2020). Selain itu, terdapat juga Aksi Cepat 



Tanggap (ACT) saat ini memiliki 400 dapur  di seluruh Suriah dengan biaya USD 600.000 per 

bulan.  ACT juga telah membangun Indonesian Humanitarian Center (IHC) di Reyhanli, 

Provinsi Hatay, yang merupakan sebuah kota di perbatasan antara Turki dan Suriah dengan 

separuh dari penduduk kota tersebut merupakan pengungsi dari Suriah.  Sementara  ACT telah 

membuka gudang IHC menggunakan 100 ton bahan  yang terdiri dari 1.500 varietas. IHC juga 

memiliki program pemberdayaan pengungsi Suriah. Dengan mendukung komunitas ACT dan 

IHC lainnya, Indonesia juga memberikan kesempatan kerja bagi warga Suriah (Republika, 

2018). 

Berkaitan dengan kejadian perang sipil Suriah 

saat ini, Indonesia telah mendorong semua partai di Suriah menghentikan 

kekerasan29,sambil berjanji menyediakan US$500.000 senilai bantuan 

kemanusiaan negara Suriah yang dilanda konflik pada 2014. Sebelumnya 

Indonesia telah mendonasikan dengan jumlah yang sama ke Suriah pada 2012 dan 

2013 di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

 

- Melakukan dialog dengan banyak pihak: 

- Pertemuan dengan Ketua Parlemen  

- Pertemuan dengan Ketua Komisi Pertahanan Nasional Parlemen Suriah 

- Pertemuan dengan Menteri Pertahanan Suriah 

- Pertemuan Delegasi Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Surih, Walid al-

Moalem 

- Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI Ke Negara Golan Mesir, Yordania, 

Suriah Dan Lebanon Tanggal 28 Juni –4 Juli 2010 

- Pertemuan dengan Jajaran Staf KBRI dan Masyarakat Indonesia di Suriah 

Rasionalisasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Suriah  

Kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia atas Suriah dapat dilakukan analisis melalui 

dua pendekatan, yakni: pendekatan National Interest dan Basic Approach of Foreign Policy 

dengan penjelasan sebagai berikut:  

Pertama, kepentingan nasional Indonesia dalam kasus ini menjadi tonggak utama 

dalam kebijakan luar negerinya. Mengutip bahwa Kepentingan Nasional adalah yang paling 

utama dan menjadi tujuan negara seperti ungkapan Prancis yaitu raison d'État bahwa 

Kepentingan nasional adalah tujuan dan ambisi nasional, baik ekonomi, budaya, dan militer. 

Dalam hal ini terlihat dari beberapa kebijakan Indonesia tentang mengatakan bahwa Indonesia 

netral secara penuh mendukung PBB dan mengecam tindakan Suriah atas warga negaranya 



akan tetapi hubungan diplomatik berupa ekonomi antara Suriah-Indonesia masih tetap berjalan 

yang pada satu sisi membingungkan. Pemerintah Indonesia dalam kebijakan luar negerinya 

tetap memperhatikan adanya keuntungan ekonomi yang dibuktikan dengan kerja sama 

ekonomi yang terjalin antara Indonesia dan Suriah. Dapat dipahami bahwa dalam keikutsertaan 

Indonesia untuk membantu dan mendukung Suriah karena Indonesia dapat dikatakan 

memprioritaskan pada kepentingan nasional dalam hubungan bilateral kedua negara. Dapat 

terlihat Indonesia tidak hanya mengutamakan citra politik, melainkan juga kepentingan 

ekonomi.  

Keuntungan ekonomi berupa kerjasama bilateral ekonomi seperti perdagangan, namun 

dengan tetap melakukan bantuan humanitarian sebagai bentuk nyata penyelesaian sengketa. 

Meskipun begitu, nama baik Indonesia tetap dipertaruhkan. Apabila terus melakukan 

hubungan diplomatik, maka Indonesia dapat dikatakan tidak serius menyerukan kecamannya 

atas Suriah dan mendukung PBB akibat bagian dari DK PBB. Dari hal tersebut dapat dianggap 

sebagai terlalu mengutamakan kepentingan domestik. Jika Indonesia mengecam tindakan 

Suriah, sudah sepatutnya mengesampingkan ekonomi dan berfokus terhadap humaniter. Dapat 

dikatakan dalam hal ini selama menguntungkan maka Indonesia akan ikut larut di dalamnya 

dan mengambil keuntungan, walau harus mengorbankan anggapan komunitas internasional. 

Nampak jelas kepentingan nasional adalah yang utama sebagaimana ambisi Indonesia dalam 

menyelesaikan konflik Suriah dengan tetap memperoleh keuntungan dalam negeri. Apalagi 

Indonesia juga melakukan pemberian berbagai bantuan dari Indonesia, baik oleh Pemerintah 

Indonesia maupun lembaga nirlaba asal Indonesia yang menunjukkan bahwa hal tersebut tetap 

mengutamakan pada national interest. Selain itu, apabila melihat berbagai upaya yang 

dilakukan oleh Indonesia dalam membuat kebijakan luar negerinya dilihat pada konflik Suriah 

ini karena dipengaruhi kepentingan nasional berupa keamanan nasional dan perlindungan 

warga negara seperti melakukan pemulangan WNI di Suriah. Sebagaimana yang telah 

dilaksanakan oleh KBRI Damaskus yang memulangkan WNI atau TKI dalam tiga tahun 

terakhir.  

Kedua, terkait Ideological/Political System Approach sendiri bisa diartikan kebijakan 

luar negeri sebuah negara yang bergantung pada ideologi dan sistem politik yang dijalankan 

mengingat kebijakan luar negeri suatu negara sudah sepatutnya sejalan dengan arah, prinsip, 

atau yang selama ini dikenal dengan politik luar negeri suatu negara. Indonesia menggunakan 

Politik Bebas Aktif sebagai Ideological/Political System Approach yakni, kebijakan luar negeri 

Indonesia yang bergantung pada kepentingan dalam negeri dalam sistem politik yang 

dijalankan. Dapat dikatakan bahwa dalam Politik Bebas Aktif, Indonesia harus menghindari 



aliansi dengan kekuatan besar dan mencari peran  konstruktif dan proaktif dalam masalah 

kebijakan luar negeri. Indonesia secara teoritis seharusnya tidak menerima pihak-pihak yang 

berkonflik Suriah dengan politik luar negeri yang “bebas” dan “proaktif”, tetapi harus mampu 

berdiri secara positif untuk perdamaian  konflik tersebut. Dalam ideologi Indonesia yang bebas 

aktif, Indonesia berkewajiban untuk terlibat aktif memulai resolusi perdamaian di Suriah, 

dalam prisip bebas aktif tersebut maka Indonesia dapat mencairkan komunikasi dalam 

diplomasinya di antara berbagai negara yang terlibat. Indonesia sangat menentang adanya 

senjata pemusnah masal dengan berdasarkan pada pembukaan UUD 1945, selain Indonesia 

telah menjadi bagian dari keanggotaan Dewan Eksekutif Organisasi Pelarangan Senjata Kimia 

(OPCW) periode 2018-2020.  

SIMPULAN 

Kesimpulan 

Konflik di Suriah yang hingga saat ini masih terjadi membuat banyak negara di dunia 

mengecam konflik tersebut, pasalnya banyak terjadi pelanggaran HAM saat konflik itu 

berlangsung. Pembantaian dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak, bahkan orang yang 

berstatus non-kombatan pun ikut dihabisi dengan bengis oleh militer Assad. Pihak oposisi juga 

semakin kuat dalam menurunkan Assad dari kursi kepemimpinan. Banyaknya dukungan 

terhadap pihak oposisi dan mempersenjatai oposisi tersebut, seperti contohnya AS dan 

sekutunya yang mengecam tindakan Assad dan malah mendukung oposisi. Namun disisi lain, 

pihak Assad juga di dukung oleh negara seperti Russia dan China yang sudah menjadi musuh 

AS sejak lama. Dengan adanya pihak-pihak yang bergabung konflik menjadi semakin sulit di 

selesaikan. Banyak upaya yang dilakukan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik tersebut, 

namun upaya tersebut kerap kali gagal karena ketika PBB mengeluarkan keputusan, keputusan 

tersebut selalu di tolak oleh pihak Russia, atau Russia menggunakan hak Vetonya untuk 

membatalkan keputusan tersebut.  Begitu pula berbagai kecaman dari dunia tidak kunjung 

membuat konflik itu mereda. Indonesia yang sempat menarik perwakilan diplomatiknya pun 

tidak berpengaruh apapun pada konflik tersebut. 

Indonesia yang sudah mengeluarkan begitu banyak kebijakan terhapad konflik yang 

terjadi di Suriah betujuan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat yang terjadi disana. 

Selain itu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Indonesia serta ditujukan kepada konflik 

Suriah tersebut, bukan semata-mata untuk menghentikan Konflik tersebut, melainkan untuk 

melindungi para WNI yang menjadi TKI di Suriah, yang menjadi Mahasiswa di Suriah, dan 

juga melindungi TNI dan POLRI yang sedang bertugas untuk PBB di Suriah. Indonesia juga 



terus mendesak PBB agar segera menghentikan konflik terebut. Langkah-langkah yang diambil 

oleh Indonesia ini adalah langkah yang tepat, selain Indonesia mengecam semua pihak yang 

terlibat untuk konflik agar melakukan gencatan senjata serta tidak setuju dengan konflik 

tersebut, disisi lain Indonesia juga memiliki tujuan untuk menyelamatkan warganya yang 

terjebak di Suriah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia pun berdasarkan dengan UUD 

45 dan juga prinsip politik nya yang bebas aktif, yang mana Indonesia menjaga perdamaian 

dunia dan juga tidak berpihak ke pihak manapun. Namun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 

Indonesia tidak tegas dan juga tidak konsisten, pasalnya kebijakan yang dibuat Indonesia itu 

juga adalah upaya Indonesia melindungi kepentingan nya. Pada akhirnya kebijakan-kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Indonesia ini tidak efektif dalam menyelesaikan Konflik yang terjadi di 

Suriah. 

Rekomendasi 

1. Sebagai negara yang menggunakan Politik Internasional yang bebas aktif dan juga 

sebagai anggota DK PBB seharusnya Indonesia lebih tegas dalam mengeluarkan 

kebijakan dan menyikapi konflik yang terjadi di Suriah, agar Indonesia benar-benar 

dalam menjaga perdamaian di dunia seperti yang tertera dalam UUD 1945. 

2. Indonesia juga harus konsisten dalam mempertahankan prinsip bebas-aktif nya, dengan 

begitu arah politik internasional Indonesia akan jelas dan tidak menimbulkan 

kecurigaan bagi setiap negara di dunia. Lagi pula Indonesia di posisi nya sebagai DK 

PBB lebih memilik power untuk menghentikan konflik dan pelanggaran HAM yang 

terjadi di Suriah. 

3. Pendataan dan bantuan pemerintah Indonesia terhadap WNI yang terjebak di Suriah 

juga seharusnya lebih serius, pasalnya banyak WNI yang tidak terevakuasi pada saat 

KBRI di Damaskus melakukan evakuasi terhadap WNI, bahkan banyak WNI yang 

masih terlantar dan belum di pulangkan ke Tanah Air dalam situasi Suriah yang kian 

memburuk. Jika KBRI serius dalam mendata WNI mungkin tidak akan ada WNI yang 

terlantar di shelter KBRI di Damaskus. 

4. Hendaknya pemerintahan Indonesia memperketat seleksi para WNI sebagai pekerja 

migran di Timur-Tengah. Dengan semakin maraknya pekerja migran Indonesia yg 

menjadi korban pemberangkatan non prosedural oleh oknum yang tidak 

bertanggungjawab. Apabila para pekerja migran Indonesia diberangkatkan sesuai 

prosedur, tentunya akan terdata jelas dan diketahui keberadannya. Hal ini 



mempermudah evakuasi WNI jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam ataupun konflik 

di sebuah negara tujuan. 

5. Untuk menjaga persahabatan Indonesia dengan negara-negara di timur tengah juga 

seharusnya Indonesia lebih serius, tegas dan konsisten dalam menyelesaikan konflik 

yang terjadi di Suriah ini. 
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Backgroud

❑Fenonema Arab Spring 2011

❑Demontrasi yang represif ➔ Kelahiran FSA

❑Konflik senjata menjadi perang saudara hingga saat ini

❑Adanya The United Nations Supervision Mission In Syria (UNSMIS),
namun kemudian dibubarkan
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Theory & Research Methods

Bassic Approach of Foreign Policy 
Approach

National Interest

Basic Approach of Foreign Policy is the basic approach of a country to decide its foreign
policy. There are three basics to explain the foreign policy process, including:
Ideological/Political System Approach, Analytical Approach, The Influence of Foreign Policy,
The Decisions Making Process, The Implementation of Foreign Policy. (Tayfur, 1994).

The national interest of each country is to pursue power, that is, anything that can form and

maintain control of a State over another. National interests are goals to be achieved to the

needs of the nation-state or in relation to things that are aspired to. In this case, the

national interest which is relatively fixed and the same among all nations is security and

welfare. (Hans. Morgenthau)

2

❑Qualitative Research: Descriptive
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Result and Discussion

❑ Konflik Suriah terjadi akibat: pemerintahan yang terlalu lama, perbedaan aliran keagamaan,

penyiksaan 15 demontrasi remaja, dan unjuk rasa nasional.

❑ Komunitas global merespon: Pembentukan UNSMIS, Mengirimkan Negosiator, dan

pembuatan draft resolusi DK PBB.

❑ Adanya Veto Rusia & RRT: Pembubaran UNSMIS dan berulang kali resolusi DK PBB.

❑ Rencana pembentukan badan penyelidik senjata kimia: Kembali di-veto Rusia.

3
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❑ Mendukung Keputusan DK PBB
❑ Mendorong PBB dan Masyarakat Internasional memiliki

persepsi yang sama terkait Suriah guna tercipta Perdamaian
Inklusif

❑ Bahwa rekonsiliasi adalah jalan terbaik untuk konflik Suriah
dan ranah penyelesaian krisis kemanusiaan sebagai fokus
utama

❑ Indonesia mengutuk keras penggunaan senjata kimia dan
sempat menarik perwakilan diplomat di Suriah

❑ Melakukan evakuasi WNI (pelajar dan TKI) di Suriah dan
menolak ex-WNI mantan ISIS

Diplomasi
Indonesia
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❑ Pelatihan UMKM Suriah dan penurunan bea masuk produk
Suriah

❑ Bantuan Kemanusiaan kepada Pengungsi Suriah di Lebanon
❑ Pembangunan Indonesian Humanitarian Center (IHC) di

Reyhanli, Provinsi Hatay, Turki

❑ Aktif menggaungkan Solusi Diplomatik:
menyelesaikan konflik dengan damai,
gencatan senjata dan penyelesaian masalah
pengungsi Suriah

Kontribusi
Indonesia
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Conclusions

Konflik di Suriah membuat banyak negara di dunia mengecam konflik tersebut akibat pelanggaran HAM.

Banyaknya dukungan terhadap pihak oposisi dan mempersenjatai oposisi tersebut. Sebaliknya, pihak Bashar

didukung oleh negara seperti Rusia dan RRT. Sementara Indonesia yang sempat menarik perwakilan

diplomatiknya.

Indonesia mengeluarkan banyak kebijakan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat untuk kepada konflik

Suriah, diantaranya: Indonesia juga aktif memberikan kontribusi berupa bantuan dan mendorong penyelesaian

konflik secara damai, gencatan senjata, dan penyelesaian masalah pengungsi. Namun, Indonesia tetap berfokus

untuk melindungi para WNI: TKI, Mahasiswa, TNI, dan POLRI di Suriah.
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❑Each country must prioritize its respective national interests.

❑If every country wants to participate in any economic
cooperation, each country needs to learn more deeply the
advantages and disadvantages of each of every cooperation.

❑Each developing country as a member of AIIB needs to be
careful in utilizing the AIIB mechanism to meet their national
infrastructure development needs.

❑There is a potential disadvantage that AIIB could harm
member countries not only for debtors but also creditors,
especially when referring to many countries that have
trapped in the China debt trap.

Suggestions
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Thank you..
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