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BAB VI 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Dalam aliansi yang dilakukan oleh suriah dengan Rusia dapat dilihat 

faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kedua negara tersebut melakukan 

aliansi diantaranya ialah ideologi,kepentingan/musuh Bersama, sampai 

dengan bantuan luar negeri yang diberikan oleh Rusia kepada Suriah. 

Dalam mencapai tujuan aliansi tersebut dalam menangani musuh 

mereka strategi yang dilakukan ialah rusia mengirimkan bantuan di bidang 

3 matra: laut, udara dan darat. 

 Hal ini dapat dilihat dari pengiriman armada rusia yang berada di 

pangkalan tartus dimana tentunya pangkalan tersebut berfungsi untuk 

sebagai pengamanan Kawasan suriah bagian barat.  

Serta penggunaan pangkalan udara suriah yang dilakukan oleh rusia 

untuk melakukan air support dalam medan pertempuran darat. Dan juga 

rusia turut melakukan pengiriman personil, persenjataan, alutsista darat 

lainnya seperti T90 dan S-300. Selain itu rusia juga turut membantu militer 

suriah agar dapat terkordinir lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, Rusia 

juga membentuk korps ke 5 dimana anggotanya ialah para warga sipil yang 

ingin membantu mempertahankan pemerintahan Suriah. 

Dalam menggapai tujuan mereka yaitu mengalahkan pasukan 

pemberontak dan ISIS Rusia juga turut aktif melakukan kampanye-

kampanye di wilayah suriah, seperti penyerangan kota Raqqa yang 

merupakan pusat kekuasaan ISIS dan penyerangan terhadap Aleppo yang 

merupakan wilayah kekuasaan pemberontak. 

Bantuan yang dilakukan Rusia terhadap pemerintahan Suriah 

tergolong efektif, hal ini dikarenakan dalam kurun waktu 2 tahun pihak 

pemerintah beserta Rusia dapat membalikkan keadaan. Dimana pada tahun 

2015 sebelum Rusia membantu, kondisi pemerintahan  bisa dikatakan 

terpuruk karena pemerintahan suriah telah kehilangan sebagian besar 

wilayah mereka. Hal ini dikarenakan pada saat itu ISIS menguasai sebagian 
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besar wilayah suriah dan pemberontak juga menguasai sebagian wilayah 

suriah. 

Namun pada tahun 2017 kondisi mulai terbalik dimana 

pemerintahan suriah telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah suriah 

serta berhasil membuat ISIS mundur serta kehilangan sebagian besar 

wilayah mereka sehingga mereka pun di anggap sudah kalah oleh Rusia. 

Karena melihat kondisi Suriah sudah mulai stabil, dimana 

pemerintahan sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayahnya 

kembali. Maka pada bulan desemberpun presiden Vladimir Putin telah 

memutuskan untuk melakukan penarikan mundur pasukan mereka dari 

Suriah. 

Dengan mundurnya Rusia dari suriah maka bisa dikatakan bahwa 

misi Rusia di Kawasan Suriah tersebut sudah selesai. 

 

5.2. Saran 

Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat 

mencoba untuk mengambil sudut pandang yang berbeda seperti dari pihak 

teroris atau dari pihak pemberontak, serta peneliti juga dapat turut serta 

melakukan penelitian dari sisi pengaruh amerika dan hubungan amerika 

dengan pihak pemberontak tersebut. 

Atau apabila ingin mengambil dari sisi yang sama, maka peneliti 

selanjutnya dapat juga mengambil dari sisi Suriah dengan irak karena dalam 

konflik ini irak juga turut bermain. 

Terdapat satu lagi sisi yang dapat diteliti yaitu federasi suriah utara, 

dimana sisi ini juga cukup bermain peran penting dalam penyerangan 

terhadap kota raqqa karena pada akhirnya kota raqqa itu sendiri masuk 

kedalam wilayah negara tersebut.  
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