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SINGKATAN 
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1 
PENGAWALAN 

 

 

 

Berhentilah sejenak, dan coba bayangkan Osama bin Laden berfoto selfie dengan warga 

Afghanistan. Atau Abu Bakr al-Baghdadi menyajikan hidangan makanan panas (kacang fava 

rebus) untuk penduduk setempat di sebuah restoran di Irak. Ini tidak mudah, mengingat low 

profilnya setiap figur tetap dijaga. Namun pada awal Agustus 2020, Abu Muhammad al-Jawlani, 

pemimpin kelompok jihad Hayat Tahrir al-Sham (HTS), melakukan keduanya secara terbuka di 

Idlib dan tanpa mengkhawatirkan keamanan operasional dari potensi drone di atasnya.1 Ini 

melebihi bahkan dari Media rilisan awal Jawlani sendiri pada akhir Januari 2012, yang saat itu dia 

tidak menunjukkan wajahnya. Situasi berubah pada akhir Juli 2016, ketika dia mengumumkan 

bahwa kelompoknya saat itu, Jabhat al-Nusra (JN), menjadi Jabhat Fatah al-Sham (JFS), sebuah 

kelompok yang tidak terhubung dengan “entitas luar.” Dengan demikian dia secara lahiriah 

memutuskan hubungan dengan al-Qaeda (AQ).2 

 

Makalah ini berusaha menganalisis status HTS saat ini dan memberikan pandangan yang 

beragam pada pertanyaan apakah itu harus dihapus dari daftar Organisasi Teroris Asing (FTO) 

Departemen Luar Negeri, seperti yang disarankan beberapa orang. Ini juga akan memeriksa 

bagaimana transisi HTS dalam beberapa tahun terakhir cocok dengan lintasan yang lebih luas dari 

gerakan jihad. Makalah ini akan mengeksplorasi evolusi penampilan publik Jawlani dan fokus 

retorikanya yang berkembang, yang menyoroti bagaimana aksi HTS menampilkan perubahan itu 

lebih dari sekadar pembicaraan. Dari sana, ia akan mengeksplorasi evolusi kelompok dari 

kelompok teroris tradisional menjadi entitas yang lebih mirip dengan kepemimpinan otoriter 

lainnya di wilayah tersebut. Ini juga akan menyoroti pandangan bermasalah yang terus dipegang 

kelompok tersebut, meskipun tidak lagi mengidentifikasi atau berhubungan dengan Negara Islam 

Irak (ISI) atau AQ. Kesimpulannya, kembali ke pertanyaan apakah HTS harus tetap ada atau 

dikeluarkan dari daftar terorisme. 

 

Sementara banyak yang masih melihat HTS melalui sudut pandang JN, kelompok tersebut 

sebenarnya telah beroperasi lama sebagai HTS  daripada JN—yaitu, bukan bagian dari AQ dan 

tidak lagi tertarik pada jihad global. Oleh karena itu, masuk akal untuk mempertimbangkan 

tindakannya sejak 2017 sebagai lebih mewakili pandangan aktual dan status operasinya saat ini. 

Pernyataan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai dukungan kelompok atau mengesampingkan 

pelanggaran masa lalunya. Namun, tantangan yang dihadirkan HTS saat ini berbeda dan lebih 

kompleks dengan tantangan yang dihadirkan saat masih menjadi bagian dari ISI atau AQ. 
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Fakta bahwa Jawlani dapat dengan bebas bergerak di sekitar Idlib untuk bertemu dengan 

berbagai tokoh dan penduduk adalah bukti dari tahap baru dalam kemajuan gerakan jihadis menuju 

tujuannya untuk pemerintahan yang berkelanjutan, dan dalam banyak hal menandakan penerimaan 

de facto oleh tokoh internasional tertentu. Pada musim semi 2021, mantan Perwakilan Khusus AS 

untuk Keterlibatan Suriah, Duta Besar James Jeffrey, mengakui bahwa Washington telah berhenti 

secara langsung menargetkan Jawlani pada Agustus 2018.3 Ini tetap menjadi kebijakan AS hingga 

hari ini. HTS sekarang menimbulkan dilema kebijakan yang sama yang telah membuat pemerintah 

Barat jengkel vis-à-vis dengan kelompok-kelompok Islam lainnya yang berkuasa, seperti 

Hizbullah, Hamas, dan Taliban. Namun (HTS) tidak seperti Hizbullah dan Hamas (Iran), tetapi 

seperti Taliban dengan Pakistan dan Qatar, HTS memiliki pendukung asing (Turki) yang 

merupakan sekutu AS, yang semakin memperumit teka-teki kebijakan. 

 

Dalam beberapa tahun terakhir, HTS memutuskan hubungan dengan AQ dan mendukung 

“Syrian Salvation Government” (SSG) yang dipimpin oleh sipil di Idlib utara dan Aleppo barat. 

Akibatnya, beberapa peneliti yang telah menghabiskan waktu di wilayah HTS dan telah bertemu 

Jawlani menyarankan bahwa, melalui keterlibatan dan dengan asumsi perubahan yang 

berkelanjutan dalam perilaku Jama’ah, HTS harus dipertimbangkan untuk dihapus dari daftar 

teroris yang ditetapkan AS.4 Mereka berpendapat bahwa Pendekatan ini bisa menjadi model untuk 

berurusan dengan kelompok jihad lainnya di seluruh dunia dan bisa membantu mengakhiri “War 

on Teror” yang tampaknya tak ada habisnya. Sebaliknya, beberapa peneliti Suriah—serta banyak 

aktivis lokal di wilayah yang dikuasai HTS—telah menolak seruan ini, dengan mengatakan bahwa 

“pengalaman para korban lokal di Suriah harus diperhitungkan dalam definisi teror politik” dan 

bukan murni dibingkai "dalam kaitannya dengan kebutuhan keamanan Barat"5 

 

Adapun HTS sendiri, Jawlani telah menyatakan bahwa ia menginginkan dua hal dari 

Amerika Serikat dan Barat: “Tidak perlu bagi Anda untuk mengklasifikasikan orang sebagai 

teroris dan mengumumkan hadiah untuk membunuh mereka... Apa yang mungkin kita miliki 

bersama adalah mengakhiri krisis kemanusiaan dan penderitaan yang terjadi di kawasan, dan 

mengakhiri massa pengungsi yang melarikan diri ke Turki atau ke Eropa.”6 Lebih lanjut, menurut 

Taqiuddin Omar, kepala Humas HTS, keputusan Washington untuk menghapus Partai Islam 

Turkestan (TIP) yang dipimpin Uyghur7—sekutu HTS di Idlib—dari daftar terorisme akan 

memberikan kesempatan bagi Amerika Serikat untuk juga mempertimbangkan kembali 

penunjukannya sebagai HTS.8 Namun keputusan untuk menghapus list TIP (dari Teroris) 

mungkin lebih berkaitan dengan manuver persaingan kekuasaan vis-à-vis China daripada dengan 

Suriah. 

 

Berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam makalah ini, HTS masih layak untuk 

ditetapkan sebagai kelompok teroris, meskipun kasusnya sekarang tidak sesederhana sebelumnya. 

Awalnya, HTS terdaftar sebagai alias dalam penunjukan JN.9 Pada awal Mei 2014,10 Departemen 

Luar Negeri mulai memisahkan daftar JN yang sebelumnya pada Desember 2012 di cap sebagai 

alias al-Qaeda di Irak.11 Dengan kata lain, sejak Mei 2014, Penunjukan JN sebagai FTO (Foreign 

Terrorist Organization) telah terlepas dari hubungan formal apa pun dengan kelompok lain. Jadi, 
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tidak perlu disimpulkan sekarang, karena tidak menyebutkan apapun yang berhubungan dengan 

al-Qaidah, meskipun jama’ah saat itu masih bagian dari AQ. Dengan demikian, keterpisahan HTS 

dari AQ menghindari masalah karena keanehan pembaruan penunjukan JN pada Mei 2014. 

 

HTS tetap bermasalah karena terus mendukung keyakinan ekstremis yang mengagungkan 

terorisme di luar negeri dan menembakkan roket ke wilayah sipil yang dikendalikan oleh rezim 

Assad, bahkan jika mereka telah berhenti melakukan serangan Istisyadiyah. Selain itu, wilayah 

yang dikuasai HTS adalah wilayah tempat jama’ah-jama’ah lain yang ditunjuk berafiliasi 

beroperasi dengan HTS, seperti Jamaat Ansar al-Islam, Katibat Imam al-Bukhari, dan Katibat al-

Tawhid wal Jihad, serta kelompok-kelompok pejuang asing yang tidak ditunjuk.11 HTS juga 

menembak Pasukan Khusus AS ketika mereka melakukan operasi terbaru mereka, pada awal 2022, 

untuk menangkap dan membunuh Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, pemimpin Islamic State—

kelompok yang juga dipandang HTS sebagai musuh. 

 

Oleh karena itu, tindakan yang paling bijaksana bagi Amerika Serikat adalah 

mempertahankan status quo dan memantau perkembangan HTS untuk menentukan apakah HTS 

berada di bawah ambang batas hukum untuk dianggap sebagai organisasi teroris. Secara hukum, 

Departemen Luar Negeri diharuskan untuk meninjau penunjukan FTO setidaknya setiap lima 

tahun.12 Proses ini dapat memberikan HTS jalan untuk dihapusnya dari daftar di beberapa titik di 

masa depan jika membuat perubahan tertentu, yang dibahas dalam kesimpulan dari kertas. Dalam 

tinjauan tersebut, Amerika Serikat dapat mempresentasikan temuannya tentang kegiatan teroris 

yang sedang berlangsung atau hubungannya dengan kelompok teroris lainnya. Namun, jika HTS 

tidak lagi secara hukum dianggap sebagai kelompok teroris, itu masih dapat dikenakan sanksi oleh 

otoritas lain terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam perang Suriah, karena 

kecenderungan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia. 

 

Makalah ini tidak secara khusus membahas bagaimana HTS bertahan dalam beberapa 

tahun terakhir; melainkan terbatas pada pembahasan status dan penunjukan jama’ah saat ini. 

Namun, masalah ini tidak akan relevan jika Turki tidak mengirim pasukan ke Idlib dan 

menciptakan penghalang garis depan bagi rezim Assad dan Rusia, serta menggunakan kekuatan 

pesawat tak berawaknya untuk mencegah rezim (Assad) lebih lanjut dan tindakan Rusia terhadap 

wilayah di mana HTS beroperasi. Pada Agustus 2018, Turki menetapkan HTS sebagai kelompok 

teroris,13 yang menggambarkan hubungan rumit negara itu dengan kelompok itu bahkan ketika 

Turki telah menjadi pelindung de facto-nya. 
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2 
PERKEMBANGAN POLITIK JIHAD 

 

 

Meskipun rezim Suriah, yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad, mendukung tujuan 

untuk merebut kembali semua wilayah yang dikuasai oleh Hayat Tahrir al-Sham, jama’ah tersebut 

telah bertahan dan menguasai wilayah tanpa menimbulkan tingkat kecemasan internasional yang 

sama seperti ketika Harakat al-Shabab al-Mujahedin (HSM) merebut bagian selatan Somalia, al-

Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP) mengambil alih bagian selatan Yaman, al-Qaeda di Maghrib 

(AQIM) mengambil bagian utara Mali, atau Islamic State mengambil alih bagian barat Irak, utara-

tengah Libya, dan Suriah timur. Penting untuk memahami mengapa demikian, dan sebuah analisis 

membuka kembali perdebatan tentang perbedaan antara “ahli strategi” dan “doktrin” jihadis. 

Seperti yang dicatat oleh cendekiawan Norwegia Brynjar Lia, perdebatannya adalah tentang 

“dilema umum tentang bagaimana mencapai keseimbangan antara kemurnian ideologis dan utilitas 

politik.”1 Manuver HTS selama beberapa tahun terakhir bisa menjadi kasus jihad terkuat dan 

paling sukses yang terlihat sejauh ini. untuk pendekatan yang lebih pragmatis terhadap politik 

sehari-hari, menunjukkan apa yang bisa menjadi tren jihadis politik di atas Salafi Jihadi yang lebih 

maju secara teologis. Seharusnya tidak mengherankan bahwa perang Suriah melahirkan varian lain 

dalam camp jihad yang lebih luas. Seperti yang diungkapkan oleh cendekiawan Inggris Shiraz 

Maher dalam bukunya Salafi-Jihadism: The History of an Idea, “Semua pergeseran ide utama 

[dalam gerakan jihadis] telah datang sebagai tanggapan terhadap perang.”2 

 

Dalam beberapa hal, HTS dan Jawlani mengikuti jalan yang ditempa oleh sesama jihadis 

Suriah, Abu Musab as-Suri, lebih dari lima belas tahun yang lalu dalam risalahnya setebal 1.600 

halaman, The Global Islamic Resistance Call (Dakwah al-Muqawammah al-‘Alamiyah). Teks ini 

membahas keberatan as-Suri terhadap Salafisme seperti yang dianut oleh banyak jihadis dan 

menyebutnya sebagai teologi yang merugikan diri sendiri karena penekanannya yang berlebihan 

pada kemurnian doktrinal dan kegagalan untuk menyatukan barisan dalam menghadapi perang 

melawan Muslim oleh apa yang disebut pada era Mongol Empire (yaitu, Amerika dan "Zionis"). 

“Dalam bentuk definitifnya,” teks itu menjelaskan, “apa yang merupakan pintu perpecahan, 

faksionalisme, dan keberpihakan yurisprudensi yang pada gilirannya merupakan gerakan 

ideologis, serta penyebab perang internal di dalam jajaran Muslim dan di tengah perlawanan.”3 

Meskipun tidak ada bukti publik bahwa HTS mengambil panduan dari karya as-Suri di masa lalu,4 

Jawlani menyinggung beberapa poin ini dalam wawancara Frontline pada Februari 2021 dengan 

Martin Smith, di mana Dia menyatakan bahwa, “untuk membatasi deskripsi HTS hanya menjadi 

[jama’ah] Salafi atau jihad, saya percaya, perlu diskusi panjang. Dan saya tidak ingin 

mengomentari itu sekarang, karena itu akan membutuhkan banyak penelitian dan studi.”5 Namun 

dalam video HTS yang dirilis pada Februari 2022 yang menunjukkan kepemimpinan jama’ah itu 

menghormati siswa terbaik dalam kursus kepemimpinan batalyon militernya, Pejabat kepala 

militer HTS, Abu al-Hassan al-Hamawi, mengatakan, “Pertempuran, saudara-saudaraku, adalah 
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garis pertahanan lanjutan dari Sunni…tidak ada solusi kecuali melalui jihad, dan berperang di 

jalan Allah.”6 Ini menggambarkan pentingnya mendengarkan apa yang Jawlani dan HTS katakan 

kepada audiens lokal mereka dan tidak hanya mengikuti pernyataan publik mereka yang ditujukan 

ke Barat. 

 

Melalui penelitian lapangan yang dilakukan di Idlib dalam beberapa tahun terakhir, Jerome 

Drevon dan Patrick Haenni menemukan bahwa, tidak seperti AQ atau ISIS—yang hanya mencoba 

menerapkan aqidah Salafi di wilayah yang mereka kuasai—di masjid dan di fakultas syariah. di 

Universitas Idlib, “aqidah Salafi diajarkan, tetapi mazhab [lain] yurisprudensi juga ditekankan, 

dengan peran khusus mazhab Syafi'i (mazhab hukum), karena ini adalah yang paling umum di 

Idlib.”7 Menariknya, Ansar al-Islam, jama’ah jihad yang bersekutu dengan HTS, mendukung 

Institut Imam Syafi'i di Idlib.8 Plus, pada 19 April 2022, Universitas Idlib menyelenggarakan 

kuliah Zoom dengan pemateri seorang ideolog jihadis Yordania Iyad Qunaibi.9 Meskipun 

demikian, ada risiko menemukan terlalu dalam dikotomi antara Salafi dan mazhab tradisional. 

Selain itu, di tingkat pendidikan dasar, sekolah Al-Qur'an Dar al-Wahi al-Sharif yang dikelola 

HTS adalah gratis—dan juga menyediakan seragam sekolah gratis—yang merupakan 

perbandingan yang menguntungkan dengan sekolah dasar negeri, yang sebenarnya membutuhkan 

biaya, dan memberikan kelompok keuntungan dalam membentuk bagaimana anak-anak tumbuh 

untuk melihat dunia berdasarkan interpretasi HTS tentang Islam.10 

 

 

 
Anak-anak sekolah di sekolah Al-Qur'an Utsman bin Affan, Oktober 2021. 
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Anak-anak sekolah di sekolah Al-Qur'an Khalid bin al-Walid, Oktober 2021. 

 

 

 

Komentar Jawlani terkait dengan Salafi dan jihadis menggemakan pernyataan sebelumnya 

oleh ideolog jihad terkemuka Abu Qatada al-Filistini pada Oktober 2018, setelah ideolog 

saingannya Abu Muhammad al-Maqdisi mengkritiknya karena (Abu Qatada) berkabung atas 

pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi oleh para jihadis karena terkait dengan Muslim. 

Persaudaraan dan oleh karena itu musuh ideologis: “Saya bukan jihadi, atau salafi, dan mereka 

yang ingin membungkus saya dengan jubah ideologis mereka meskipun cara itu tidak akan berhasil 

untuk saya.”11 Intinya, konteks tanggapan Abu Qatada adalah seruan untuk gerakan yang lebih 

inklusif, berbeda dengan apa yang dianggap sebagai gerakan yang lebih kaku yang diilhami oleh 

gagasan Abu Muhammad al-Maqdisi. 

 

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa setelah penghancuran HTS terhadap cabang 

Suriah al-Qaeda yang dirubah, Huras al-Din, pada Juni 2020,12 HTS menolak Maqdisi: “Kami 

mengingkari dia dan manhajnya [metodologi], dia bukan dari kami dan kami bukan dari dia dan 

kita tidak dalam thariqahnya ... ini membebankan kepada kita kewajiban menasihati untuk 

meninggalkan buku-buku dan fatwanya, dan tidak mengadopsi dia sebagai referensi untuk fatwa, 

apalagi dia menjadi ahli teori dalam suatu kasus jihad. Dan telah menjadi jelas bagi semua esensi 

jalan yang ditempuhnya, dan fakta bahwa ia paling dekat dengan jalan khawarij,13 manhaj, 

interpretasi, dan pernyataan mereka.”14 

 

 

Bagaimana Gerakan Jihadis Sampai Pada Titik Ini 

 

Sejak kristalisasi awal ideologi jihadis kontemporer dan mobilisasi selanjutnya di berbagai 

jama’ah dari waktu ke waktu, harakah pada dasarnya berusaha untuk memperbaiki penghapusan 

Khilafah oleh Republik Turki pada tahun 1924 dengan membangun kembali dan menerapkan 
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hukum Islam (menurut interpretasinya). Dalam istilah retoris yang lebih umum, kelompok jihad 

cenderung berbicara tentang penghinaan yang seharusnya dilakukan terhadap umat Islam 

(nations), supremasi yang diperoleh musuh atas umat dan upayanya untuk menghapus identitas 

Islam umat, dan kebutuhan untuk menghidupkan kembali masa lalu umat. kemuliaan dan kekuatan 

melalui jihad. Bahkan jika HTS telah meremehkan gagasan mendirikan negara Islam dan retorika 

tentang menghidupkan kembali kejayaan umat dalam pesannya ke Barat, tema-tema ini masih 

dapat dengan mudah ditemukan dalam propaganda yang diarahkan secara internal jama’ah 

tersebut. Dalam satu video yang dirilis oleh kelompok Amjad Media pada Agustus 2021, Jawlani 

berbicara kepada sekelompok lulusan dari kursus pasukan khusus dan menyatakan bahwa saat 

HTS menaklukkan Damaskus, kelompok itu akan menerapkan “aturan Islam.” Ini 

menggarisbawahi harapan negara Islam sebagai tujuan akhir kelompok.15 Dalam video yang 

dirilis pada Februari 2022, Jawlani berbicara tentang penghinaan terhadap umat di era sekarang, 

upaya untuk menghapus identitasnya, dan harapan untuk kebangkitan kejayaan masa lalunya 

melalui mujahidin.16 Selain itu, salah satu ideolog senior HTS, Yahya bin Tahir al-Farghali (Abu 

al-Fatah al-Farghali), memproduksi serial video dari 2019–20 berjudul The Road to the Caliphate: 

History of the Jihadist Movements from the Muslim Brotherhood to the Shami Jihad.17 

Pembentukan HTS digambarkan sebagai tahap dan babak baru dalam generasi kelima dari mereka 

yang bekerja untuk menghidupkan kembali kekhalifahan,18 menunjukkan bahwa kebangkitan 

kekhalifahan adalah proyek yang HTS inginkan bahkan jika itu tidak dimaksudkan untuk menjadi 

jama’ah yang mewakili Khilafah. Ini berbeda dengan asumsi ISIS sendiri tentang otoritas ini. 

 

Sejak 1960-an dan 1970-an, gerakan jihadis telah maju dalam kemampuan dan 

kapasitasnya. Ini telah memungkinkannya melewati berbagai tahap yang telah dibangun satu sama 

lain dari waktu ke waktu. Tahapan tersebut belum tentu saling eksklusif begitu tahap berikutnya 

telah dimulai. Tahapan tersebut dapat dibagi sebagai berikut: 

 

• Pertengahan 1960-an: kelompok teroris klandestin berfokus pada penggulingan rezim Arab 

lokal 

• Pertengahan 1980-an: awal dari fenomena dan pemberontakan pejuang asing transnasional 

• 1990-an: terorisme internasional 

• 2000-an: pengumpulan antara terorisme lokal dan global 

• 2010-an: pertumbuhan proyek dakwah (penjangkauan) dan pemerintahan 

 

Masuk akal bahwa tahun 2020-an akan menyaksikan elemen diplomatik yang muncul 

dalam repertoar gerakan jihad. Negosiasi Taliban yang berhasil tentang keluarnya Amerika Serikat 

dari Afghanistan pada Agustus 2021 dan pembicaraan sebelumnya yang terjadi di Doha, Qatar, 

memberikan contoh potensial dari strategi baru yang mungkin digunakan kelompok jihad untuk 

memajukan tujuan akhir mereka.19 Sudah ada tanda-tanda bahwa Cabang AQIM di Mali, Jamaat 

Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), mulai melakukan negosiasi tingkat tinggi setelah 

sebelumnya terlibat dalam pembicaraan tingkat komunal.20 HTS menyinggung kemungkinan ini 

dalam kuliah baru-baru ini yang diberikan oleh seorang dari ideolog seniornya, Abdul Rahim Atun 



 16 

(Abu Abdullah al-Shami) di Idlib pada 15 September 2021. Menganalisis persamaan dan 

perbedaan antara HTS dan Hamas dan Taliban dalam satu bagian kuliah, ia mencatat bahwa 

keduanya telah “mengembangkan jaringan dengan kekuatan asing untuk mencapai tujuan 

mereka.”21 

 

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa, menurut Duta Besar Jeffrey, HTS telah 

berusaha memberi tahu Washington melalui saluran belakang bahwa “kami ingin menjadi teman 

Anda. Kami bukan teroris. Kami hanya melawan Assad...Kami bukan ancaman bagi Anda.”22 

Namun pemerintahan Biden telah menghentikan kebijakan pemerintahan Trump untuk 

berkomunikasi dengan HTS melalui saluran belakang. Namun, dengan penguatan tangan HTS dan 

kelompok jihad lainnya di teater regional yang berbeda, di samping fokus kebijakan Amerika dan 

Barat yang lebih besar pada persaingan kekuatan besar dan publik yang tertarik untuk bergerak 

melampaui perang era 9/11, potensi dialog, negosiasi, dan upaya diplomatik kemungkinan akan 

meningkat di beberapa sudut kebijakan.23 Mengingat perkembangan ini, ada baiknya memeriksa 

bagaimana HTS dan Jawlani telah berubah selama dekade terakhir. 

 

 
Abdul Rahim Atun memberikan kuliah di Idlib, September 2021. Ceramahnya berjudul “Jihad dan Perlawanan di Dunia Islam: 

Taliban Sebagai Teladan.” 
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3 
JALAN JUWLANI MENUJU POLITIK JIHADIS 

 

 

Meskipun Abu Muhammad al-Jawlani awalnya memimpin Jabhat al-Nusra—jama’ah 

pendahulu Hayat Tahrir al-Sham—sebagai proyek Negara Islam Irak dan kemudian sebagai 

cabang resmi al-Qaeda di Suriah,1 Jawlani telah membangun alternatifnya sendiri pandangan 

jihad. Sebagian dari ini mungkin dianggap berasal dari fakta bahwa Jawlani memiliki “pemahaman 

yang lebih baik tentang lingkungan Suriah jika dibandingkan dengan ISIS” atau AQ, seperti yang 

diduga oleh Yassin al-Haj Saleh dalam memoarnya tahun 2017 tentang revolusi Suriah.2 

 

Berbeda dengan modus operandi khas jihadis saat itu, Jawlani pada 2012 mulai 

membangun JN di Suriah sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar organisasi klandestin; kelompok 

itu juga berusaha untuk bekerja dengan griliyawan lain yang berperang melawan rezim Assad. 

Dengan membela orang-orang dari Assad, menyediakan layanan sosial, dan menahan diri dari 

menargetkan saingan ideologis di tahun-tahun awal perang, JN berhasil memasukkan dirinya ke 

dalam tatanan sosial lokal. Buah awal dari keberhasilan ini terlihat ketika oposisi Suriah dan 

pemberontak terus mendukung JN bahkan setelah Amerika Serikat menetapkan kelompok itu 

sebagai FTO dan perpanjangan ISI pada Desember 2012.3 

 

Sebagai konsekuensi dari popularitas JN, dan karena Jawlani mengabaikan permintaan 

pemimpin ISI Abu Bakr al-Baghdadi untuk mulai melikuidasi aktivis oposisi dan faksi 

pemberontak yang dianggap tidak Islami—artinya sebagian besar, jika tidak semua, dari sudut 

pandang ISI—Baghdadi mengumumkan Negara Islam Irak dan Syam pada April 2013 untuk 

menunjukkan bahwa dia berada di balik kesuksesan JN dan untuk mengakhiri apa yang dia lihat 

sebagai pembangkangan Jawlani.4 Alih-alih menyerah pada upaya Baghdadi untuk memasukkan 

JN di bawah otoritasnya, Jawlani berputar dan seolah-olah “diperbarui” baiatnya (sumpah setia 

kepada otoritas agama/politik yang lebih tinggi) kepada pemimpin AQ Ayman al-Zawahiri.5 

Melalui langkah ini, Jawlani memindahkan JN keluar dari orbit ISIS, karena ia berharap 

mendapatkan keputusan dari Zawahiri yang akan mencap. Kemerdekaan JN dari ISIS—

penguasaan yang diberikan Zawahiri. Perselisihan ini pada akhirnya menyebabkan salah satu 

keretakan terbesar dalam gerakan jihad ketika pertikaian muncul antara pemberontak dan ISIS 

pada awal 2014, dan AQ secara resmi menolak ISIS.6 Sudah pada 2013, sebelum pertikaian 

dimulai, sejumlah anggota lokal garis keras lebih banyak. JN dan pejuang asing telah membelot 

ke ISIS. 

 

Untuk bagiannya, JN terus bekerja dengan orang lain dalam pemberontakan anti-rezim 

Assad, terutama faksi Islamis dan Salafi seperti Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyah (HASI), yang 

telah menjadi pendukung terbesar JN dalam pemberontakan yang lebih luas. Perpecahan JN 

dengan ISIS, juga, memberikannya lebih banyak gravitasi di antara para pemberontak, meskipun 
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sekarang JN mengumumkan afiliasi AQ secara terbuka. Namun untuk mengamankan masa 

depannya—sebagian karena Amerika Serikat membantu faksi yang lebih nasionalis di kubu anti-

Assad untuk mendelegitimasi JN dan mengubah arus menuju elemen non-ekstremis—di musim 

panas dan musim gugur 2014, JN mulai mengejar kekuatan-kekuatan ini untuk mengambil kendali 

yang lebih besar dari perang anti-Assad dan menghilangkan masalah internal. Kasus yang paling 

menonjol adalah penghapusan JN dari Front Revolusioner Suriah pada Oktober 2014 dan Harakat 

Hazm pada Maret 2015.7 Ini menandai awal dari kebijakan JN dan kelompok penerusnya untuk 

membongkar atau secara paksa menyerap musuh, pesaing, atau mata-mata. 

 

Pada akhir Maret 2015, JN bekerja sama dengan sejumlah pasukan Islam dan Salafi lokal 

lainnya di ruang operasi gabungan yang disebut Jaish al-Fatah untuk mengambil alih provinsi 

Idlib,8 yang telah menjadi pusat pemberontakan melawan rezim Assad. Karena JN dan faksi-faksi 

ini sekarang menguasai wilayah, muncul seruan untuk persatuan.9 Satu ide di balik Jaish al-Fatah 

adalah untuk menciptakan administrasi militer dan politik terpadu yang akan menghapus 

perbedaan faksi. Namun, status JN sebagai cabang resmi AQ di Suriah terbukti menjadi masalah 

yang lebih besar,10 dan hambatan bagi upaya penyatuan yang lebih luas, terutama setelah Rusia 

secara terbuka memasuki konflik pada musim gugur 2015.11 Pada akhir 2015 dan sepanjang 2016, 

ada perasaan yang berkembang bahwa jika pemberontakan ingin bertahan, upaya penyatuan yang 

lebih serius harus dilakukan. 

 

Pada Juli 2016, JN memutuskan untuk secara terbuka dengan AQ tanpa berkonsultasi 

terlebih dahulu dengan Zawahiri tentang hal itu.12 Sebagai gantinya, wakil Zawahiri di Suriah, 

Ahmad Hasan Abu al-Khayr, menyetujui tindakan tersebut dalam konteks lebih lanjut 

menanamkan JN dalam lingkungan lokal, bergantung pada Zawahiri kemudian menyetujuinya.13 

Atun menjelaskan pemikiran di balik langkah tersebut sebagai tahap transisi di mana Jabhat Fatah 

al-Sham (JFS) akan mempertahankan hubungan rahasia dengan Zawahiri, membuka jalan untuk 

merger yang lebih besar dengan faksi lain yang akan membentuk sebuah pemutusan hubungan 

sepenuhnya, tetapi juga dapat diterima oleh Zawahiri.14 Sebagai bagian dari tahap transisi ini, JN 

mengubah namanya menjadi Jabhat Fatah al-Sham. 

 

Namun, ketika Zawahiri mengetahui tentang rencana ini, dia menolaknya.15 Bahkan 

sebelum Zawahiri menunjukkan penolakannya terhadap JFS, beberapa veteran AQ dalam JN—

terutama, Abu Julaybib dan Abu Khadijah dari Yordania—tidak senang dengan kurangnya 

konsultasi dengan Zawahiri pada pembentukan JFS, dan mereka memisahkan diri dari aliansi.16 

Jika akun Atun dapat dipercaya, beberapa veteran AQ yang menentang pembentukan JFS telah 

mempengaruhi pandangan pemimpin AQ Saif al-Adel tentang JFS, dan pada gilirannya Saif al-

Adel memberi Zawahiri kesan yang salah tentang JFS sebagai proyek yang dimaksudkan untuk 

memutuskan hubungan dengan AQ. Selanjutnya, menurut Atun, komunikasi berikutnya terjadi di 

mana Zawahiri menunjukkan penolakannya terhadap gagasan kesetiaan rahasia karena 

pengalamannya dengan IS, dan bahwa setiap resolusi nyata yang melibatkan pemutusan hubungan 

akan memerlukan penggabungan yang tepat dengan faksi lain. Tampaknya di antara faksi yang 
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harus menandatangani merger untuk pertimbangan pengesahan oleh Zawahiri adalah sekutu 

JN/JFS HASI tersebut. 

 

Jadi, selama periode JFS, tampaknya merger dengan HASI menjadi tujuan utama Jawlani 

dan kepemimpinan JFS. Namun, kepemimpinan arus utama HASI pada akhirnya menghindar dari 

penggabungan dengan JFS, kemungkinan karena kekhawatiran bahwa penggabungan tersebut 

akan secara efektif dimasukkan di bawah kepemimpinan Jawlani dan bahwa hal itu akan 

membahayakan hubungan dengan Turki. Pada bulan Desember 2016, sebuah faksi yang 

memisahkan diri dari HASI bernama Jaish al-Ahrar dan dipimpin oleh Hashem al-Sheikh 

dibentuk,17 bersama para jama’ah lain, akan membentuk tulang punggung dari apa yang menjadi 

Hayat Tahrir al-Sham pada Januari 2017.18 Langkah balasan ini membantu mempertahankan 

masa depan JFS. Dalam upaya untuk menunjukkan kedewasaan dan kelonggarannya terhadap 

kritik, al-Sheikh menjadi pemimpin pertama HTS.19 Keputusan ini dibalikkan pada Oktober 2017 

kembali ke Jawlani, karena HTS membatalkan kepura-puraan memiliki al-Sheikh sebagai 

pemimpin efektif jama’ah.20 

 

Dalam pandangan para pendukung dan pengkritiknya, pembentukan HTS menandai 

pemutusan hubungan terakhir dengan AQ. Setiap elemen AQ yang tersisa telah memutuskan untuk 

tetap bersama JFS demi menjaga persatuan dan menolak untuk masuk ke HTS. Contoh yang paling 

menonjol adalah Sami al-Uraydi, yang mencela apa yang dilihatnya sebagai pembangkangan 

terhadap Zawahiri.21 

 

Ideolog jihad Abu Muhammad al-Maqdisi juga mengkritik langkah HTS menjauh dari AQ. 

Dia memandang keputusan mereka sebagai melemahkan manhaj (metodologi) asli kelompok 

tersebut karena berkaitan dengan kepatuhan ketat terhadap AQ dan pandangan tradisional gerakan 

jihad tentang tauhid.22 Pada akhir musim gugur 2017, HTS menangkap beberapa AQ veteran yang 

mengeluhkan manuver Jawlani.23 Setelah pembebasan mereka, beberapa tokoh ini terlibat dalam 

pembentukan cabang AQ baru di Suriah yang disebut Huras al-Din (HD), yang keberadaannya 

pertama kali diumumkan kepada publik pada Februari 2018.24 Pada bulan Oktober 2018, HD 

mendirikan Ruang Operasi Wa Harid al-Mukminin (Menghasut Orang-orang Beriman) bersama 

dengan dua kelompok jihad yang lebih kecil, Jabhat Ansar al-Din (yang telah memisahkan diri 

dari HTS) dan Jamaat Ansar al-Islam (kelompok Irak yang sekarang terutama beroperasi di barat 

laut Suriah). 

 

Bagaimanapun, karena HTS menguasai wilayah operasi HD, HTS berharap HD tidak 

melanggar otoritas dan kebijakan HTS, sebagai imbalannya HTS menoleransi kelompok tersebut 

dan bahkan mungkin memberikan dukungan logistik untuk beberapa posisi garis depan yang 

dipertahankan oleh HD. Menurut Abu al-Laith al-Halabi, yang menggambarkan dirinya sebagai 

pejuang HTS dan telah menjalankan salah satu saluran pro-HTS yang lebih terkenal di Telegram, 

“HTS menyediakan pengeluaran makanan dan amunisi untuk [HD] setiap hari .”25 Dengan cara 

ini, HTS pada awalnya berusaha membentuk aktivitas HD untuk mencegah HD keluar dari batas 

yang coba dicapai oleh HTS. Seperti yang ditulis penulis ini pada September 2019, “Jika [HD] 
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tumbuh secara signifikan lebih kuat, HTS dapat mencoba menekannya dan menangkap para 

pemimpinnya untuk mempertahankan basis kekuatannya sendiri. Dalam hal ini, potensi 

pertumbuhan lokal HD agak terbatas.”26 

 

Dalam banyak hal, inilah yang terjadi. Pada 12 Juni 2020, HD, bersama dua mitranya di 

Ruang Operasi Wa Harid al-Mukminin, mendirikan ruang operasi baru yang disebut “Fath-butu” 

yang juga mencakup kelompok Tansiqiyat al-Jihad dan Liwa al -Muqatilin al-Ansar.27 Para 

pemimpin dari dua kelompok terakhir, Abu al-Abd Ashida dan Abu al-Malik al-Talli, masing-

masing, berselisih dengan HTS mengenai arah jihad, hubungan dengan Turki, dan masalah 

korupsi. Demikian pula, menjelang pengumuman ini, Abu Salah al-Uzbeki, pemimpin Katibat al-

Tawhid wal-Jihad Uzbekistan yang bersekutu dengan HTS, mengalihkan kesetiaannya dari HTS 

ke Jabhat Ansar al-Din, sehingga menambah kekuatan lebih lanjut untuk alternatif blok jihad. 

 

Sebagai konsekuensi dari pergeseran aliansi ini dan penguatan jihad alternatif yang 

dipimpin HD, HTS menangkap Uzbeki pada 17 Juni dan Talli pada 22 Juni 2020. Hal ini 

menyebabkan Ruang Operasi Fath-butu yang baru untuk memperingatkan HTS bahwa mereka 

akan “menanggung akibatnya di dunia dan di akhirat” jika tidak membebaskan pemimpinnya atau 

mengajukan ke pengadilan agama.28 HTS secara surut menyatakan, dalam surat edaran oleh 

Komite Tindak Lanjut dan Pengawasan Tinggi, bahwa individu memerlukan otorisasi untuk 

meninggalkan kelompok atau bergabung dengan kelompok lain.29 HTS melihat pembentukan 

ruang operasi baru ini dan pembelotan sebagai tantangan yang tidak dapat diterima otoritasnya. 

Alasan yang sama untuk menegaskan otoritas dan kontrolnya telah mendorong kelompok tersebut 

untuk menindak saingan nonjihadis pada 2017–19. Ini termasuk HASI, yang akhirnya setuju untuk 

menerima otoritas HTS di barat laut Suriah, dan Harakat Nour al-Din al-Zinki, yang memisahkan 

diri dari HTS setelah awalnya bergabung dengan kelompok itu dan mempertahankan wilayah 

kekuasaannya sendiri di pedesaan Aleppo barat yang kemudian dibongkar oleh HTS. 

 

Penangkapan Uzbeki dan Talli oleh HTS dan kurangnya transparansi di belakang mereka 

menyebabkan pertikaian antara HTS dan Ruang Operasi Fath-butu di komunitas Arab Said, al-

Hamamah, al-Yaqubiyah, Jday-dah, Armanaz, Kuku, dan Sheikh Bahar selama beberapa hari 

berikutnya sampai gencatan senjata ditengahi ketika HTS mengalahkan HD dan sekutunya.30 Hal 

ini menyebabkan HTS pada 26 Juni 2020, mengumumkan larangan pendirian faksi baru atau ruang 

operasi militer baru, dan bahwa satu-satunya upaya militer yang dapat dilakukan adalah melalui 

ruang operasi militer al-Fatah al-Mubin (The Clear Conquest) miliknya sendiri.31 Akibatnya, HTS 

menutup pangkalan militer HD, dan ruang operasi Fath-butu secara efektif dibubarkan. Sejak saat 

itu, tidak ada bukti secara publik bahwa HTS terus memberikan dukungan operasional apa pun 

kepada HD. Satu-satunya operasi HD sejak itu adalah serangan rahasia yang dilakukan di tempat 

lain di Suriah jauh di luar Idlib dan sekitarnya. Dari faksi-faksi lain di ruang operasi Fath-butu, 

hanya Jamaah Ansar al-Islam yang mencapai kesepahaman dengan HTS yang mengizinkannya 

untuk terus melakukan operasi militer di garis depan. 
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Penghapusan cabang de facto AQ di Suriah menyoroti perbedaan antara HTS dan Taliban. 

Yang terakhir secara efektif mengabaikan masalah AQ di Afghanistan dan mencoba untuk menipu 

semua orang tentang kehadiran AQ dan/atau hubungannya dengan Taliban. Sebaliknya, HTS telah 

mengejar AQ di Suriah, meskipun motif utamanya untuk menegaskan otoritas HTS sendiri 

daripada keinginan untuk membuktikan kontraterorisme yang bonafid kepada Barat. Oleh karena 

itu, sementara beberapa orang mungkin mencoba menarik kesimpulan serupa tentang kedua 

kelompok tersebut, pendekatan mereka terhadap AQ sangat berbeda. 

 

Sejak penumpasan HD, HTS juga mengejar pejuang asing independen lainnya dan 

kelompok terkait yang tidak tunduk pada otoritasnya. Terutama, HTS membongkar Junud al-Sham 

independen yang dipimpin oleh Muslim Shishani dan Jundallah yang dipimpin oleh Abu Fatimah 

al-Turki pada Oktober 2021.32 Muzamjir al-Sham, seorang pengkritik Islam Suriah terhadap HTS, 

menyebut sistem penjara kelompok saat ini sebagai “Guantanamo Idlib” setidaknya sejak 170 

pejuang asing diduga dipenjara oleh kelompok tersebut.33 

 

Pada saat yang sama, ada pejuang asing lainnya dan kelompok teroris asing yang ditunjuk 

yang telah menyerahkan surat perintah HTS.34 Ini menunjukkan bahwa pejuang asing dan 

kelompok asing tetap menjadi masalah bagi Amerika Serikat, bahkan jika HTS telah menantang 

pejuang asing dan teroris asing lainnya. kelompok yang merupakan musuh Amerika. 
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4 
SEBUAH RAHASIA SAMPAI KETERLIBATAN MASYARAKAT 

 

 

“Daerah-daerah yang dibebaskan telah dimulai dengan izin Allah SWT, dengan rencana 

strategis pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang dibebaskan. Ini dimulai pada tahap 

pertama dalam pelestarian sumber daya manusia, dan dengan demikian universitas didirikan di 

daerah-daerah yang dibebaskan, dan prioritas daerah-daerah yang dibebaskan dalam hal 

kepentingan sekolah dan pendidikan adalah untuk melestarikan sumber daya manusia karena 

mereka adalah fondasi utama. pilar di mana setiap pertumbuhan ekonomi muncul.” 

 

—Hayat Tahrir al-Sham, “Partisipasi Pemimpin Abu Muhammad al-Jawlani dalam Sidang 

Darurat Dewan Syura Umum,” Amjad Foundation for Media Production, 24 November 

2021, https://bit.ly/3qTAUGt.  

 

Membaca kata-kata di atas, mungkin ada yang mengira kata-kata tersebut diucapkan oleh 

pejabat Kementerian Keuangan suatu negara. Faktanya, ini adalah pidato pembukaan Abu 

Muhammad al-Jawlani pada sesi darurat Dewan Syura Umum Pemerintah Keselamatan Suriah 

HTS pada November 2021, di mana ia mengomentari setelah krisis lira Turki dan dampaknya 

terhadap harga roti di Idlib. 

 

Kata-kata ini jauh berbeda dari pidato berapi-api Jawlani ketika dia mengumumkan 

penciptaan Jabhat al-Nusra pada akhir Januari 2012 untuk “mengembalikan otoritas Tuhan ke 

Bumi dan membalas dendam atas pelanggaran kesucian dan pertumpahan darah, dan membawa 

senyum kepada anak-anak dan janda.”1 Namun, sementara Jawlani sekarang berfokus pada isu-

isu yang lebih luas, dalam hal pertempuran, dia masih menggunakan nada yang cocok dengan nada 

seorang pemimpin Negara Islam atau al-Qaeda. Pada Februari 2020, misalnya, dia mengatakan ini 

kepada sekelompok elit pejuang HTS: 

 

Musuh-musuh Allah (Yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi) berjuang melawan 

kaum Sunni, untuk memusnahkan mereka, menggusur mereka, dan menghapus mereka 

dari negeri ini. Dan akibat dari kekalahan perang di negeri Syam ini sangat besar, tidak 

hanya bagi warga Syam, tetapi juga bagi seluruh Sunni di seluruh wilayah. Oleh karena 

itu, saudara-saudaraku, Anda tidak hanya membela 12 juta orang terlantar dan pengungsi, 

dan satu juta martir, dan darah, dan tanah, dan para wanita yang dilanggar di penjara-

penjara rezim ini. Tidak. Sebaliknya, Anda membela umat secara keseluruhan.2 
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Jawlani membahas krisis yang terkait dengan harga roti dengan Dewan Syura Umum Pemerintah Keselamatan Suriah. 

 

 

Oleh karena itu, meskipun HTS telah beralih dari penggunaan takfir (penetapan murtad) 

dan berfokus pada jihad lokal daripada global,3 cara pandang para pemimpin dan anggotanya tetap 

ekstrem. Namun tidak seperti sebelumnya, ketika HTS lebih murni dan sangat setia pada hal-hal 

kecil dalam ideologinya, hari ini jama’ah dan Jawlani mengakui batasan untuk mengikuti jalan 

entitas seperti AQ atau IS. Bagi Jawlani, cita-cita penerapan syariah adalah proyek administrasi 

yang menyeluruh dan bukan semata-mata soal menjalankan sanksi pidana “Hudud.” Seperti yang 

Jawlani nyatakan dalam sebuah video yang dirilis pada Mei 2020 yang ditujukan kepada para 

pejuang HTS, “Beberapa orang membatasi masalah penerapan aturan syariah hanya dengan 

memberlakukan beberapa hukuman Hudud, potong tangan, rajam, cambuk seseorang yang minum 

alkohol, dan seterusnya. Tapi ini adalah bagian yang sangat mendasar dari konsep yang sangat 

besar dari penerapan aturan syariah.”4 

 

Jawlani jelas bukan lagi sekadar pemimpin kelompok teroris atau faksi pemberontak; dia 

hanya kepala pemerintahan yang belum dewasa. Dengan itu muncul tanggung jawab dan 

pendekatan yang lebih beragam di luar ranah bela diri. Tentu saja, Jawlani tidak boleh dipuji atas 

pidatonya sendiri, terutama karena jama’ahnya telah mengembangkan monopoli atas ekonomi 

Idlib, dan kebanyakan orang di wilayah yang dikuasainya miskin dan nyaris tidak mampu bertahan 

hidup. dan penekanan retoris pada topik-topik ini menggambarkan sifat Jawlani dan HTS yang 

lebih kompleks. Sejak dia muncul di Suriah satu dekade lalu, Jawlani beralih dari kerahasiaan, 

menjadi melibatkan penduduk setempat, untuk melibatkan wilayah Arab, dan sekarang mencoba 

untuk melibatkan penonton Barat. 

 

Pernyataan publik Jawlani yang paling awal hanyalah audio saja, dan dimanipulasi untuk 

menyamarkan suaranya. Ini adalah subjek kritik utama dari seorang ideolog jihad Suriah yang 

berbasis di London, Abu Basir al-Tartusi, yang telah terlibat dalam jihad melawan rezim Hafiz al-

Assad pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Pada tanggal 24 Januari 2012, sebagai tanggapan 

atas pertanyaan beberapa “saudara” tentang pemikiran Tartusi sebagai reaksi atas pesan video 

pertama Jawlani dan JN di halaman Facebook-nya “al-Muardah al-Islamiyah lil-Nizam al-Suri” 
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(Oposisi Islam terhadap Rezim Suriah), Tartusi memiliki keraguan tentang kelompok tersebut.6 

Salah satu kritik terkuat Tartusi adalah tentang fakta bahwa orang-orang dalam video, dan 

khususnya Jawlani, semuanya bertopeng, sementara warga Suriah telah menghilangkan ketakutan 

mereka terhadap rezim Assad dengan menentang taghut (berhala palsu dan tiran). Berdasarkan 

pengalaman hidup, Tartusi menyiratkan bahwa rezim mungkin menggunakan JN sebagai cara 

untuk menyesatkan dan menjebak orang, mengingat bagaimana tampaknya menggunakan 

kemiripan Adnan Uqla—seorang pemimpin Pejuang yang berperang melawan Hafiz al-Assad di 

akhir 1970-an. dan awal 1980-an—untuk menangkap lusinan orang. Oleh karena itu, kewajiban 

bagi mereka yang mengaku sebagai mujahidin yang mendukung rakyat Suriah adalah untuk 

meyakinkan mereka tentang identitas mereka yang sebenarnya. Tartusi mengerti bahwa demi 

keselamatan para mujahidin ada yang harus menutupi wajah mereka, tetapi mereka yang mewakili 

kelompok harus menunjukkan diri dan mengungkapkan identitas mereka—sesuatu yang 

diharapkan akan membantu massa bersimpati dengan tujuan jama’ah. Namun, modus operandi 

Jawlani akan tetap utuh sampai ia muncul tanpa kedok saat mengumumkan disaffiliasi JN dengan 

AQ dan menjadi JFS, sebelum akhirnya menjadi HTS.7 

 

Pada saat Amerika Serikat menetapkan JN sebagai kelompok teroris, keberatan Tartusi 

tentang kelompok tersebut tidak relevan dengan aktor di lapangan. Dewan Nasional Suriah (SNC), 

yang saat itu menjadi wajah revolusi, mengeluarkan pernyataan yang menolak penunjukan AS. 

SNC, yang pada saat itu memiliki pengaruh yang cukup besar dalam politik oposisi, membantah 

bahwa pembantaian rezim Assad adalah terorisme yang sebenarnya di Suriah.8 Wakil pemimpin 

Ikhwanul Muslimin Suriah juga menyatakan bahwa keputusan untuk menunjuk Jabhat al-Nusra 

adalah “sangat salah.”9 Kepala staf Free Syrian Army saat itu, Brig. Jenderal Salim Idris, 

menambahkan bahwa Jabhat al-Nusra bukanlah organisasi teroris, dan bergantung pada pemuda 

Suriah yang berpendidikan untuk upayanya.10 Lebih dari seratus halaman Facebook revolusioner 

yang berbeda mengeluarkan pernyataan yang mengecam penunjukan Amerika atas Jabhat al-

Nusra sebagai sebuah kelompok teroris. Pernyataan itu menyerukan penamaan hari Jumat 

berikutnya—hari di mana kaum revolusioner Suriah akan memprotes setiap minggu—sebagai 

“penolakan untuk intervensi Amerika—kita semua adalah Jabhat al-Nusra.”11 

 

Setelah mengumpulkan dukungan dari penduduk setempat pada tahun 2012, wawancara 

Jawlani dengan Frontline pada musim semi 2021 dapat dilihat sebagai pembuka untuk 

mempengaruhi lebih banyak publik Barat. Ini adalah perpanjangan alami dari diplomasi publiknya 

untuk mendapatkan penerimaan dalam lingkup Arab di luar Suriah dengan penampilannya di Al 

Jazeera antara tahun 2013 dan 2016. Wawancara ini memberikan platform yang lebih besar dan 

bentuk legitimasi lainnya untuk perjuangan Jawlani. Dalam penampilan pertamanya pada bulan 

Desember 2013, orang dapat melihat gaung visinya meskipun dia masih berada dalam orbit IS dan 

AQ: “Ini bukan hanya tentang pengadilan syariah, tetapi juga visi syariah untuk distribusi layanan 

kota ... untuk negara yang berfungsi yang menjalankan fungsi negara normal secara efektif: 

memberikan listrik, membangun rumah sakit, mengeluarkan surat nikah, dll.”12 
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Tonggak lain dalam upaya Jawlani untuk mengambil hati dirinya dan kelompoknya dengan 

konstituen lokalnya terjadi pada Desember 2015, ketika ia mengkooptasi bahasa revolusi selain 

jihad dalam pengiriman pesan pada konferensi pers dengan dukungan jurnalis.13 Pada Agustus 

2017, HTS syariah pejabat Anas al-Khatab menulis sebuah risalah yang melegitimasi penggunaan 

istilah "revolusi", menolak Abu Muhammad al-Maqdisi, yang telah mengkritik anggota jama’ah 

karena menggunakan bahasa seperti itu.14 Kelompok itu telah melangkah lebih jauh sejak saat itu, 

mencoba membingkai dirinya sebagai bagian intrinsik dari revolusi, bahkan jika kelompok itu 

tidak ada hubungannya dengan gerakan protes revolusioner yang asli pada tahun 2011. Jawlani 

menunjukkan kesadarannya akan keterbatasan jama’ahnya yang memonopoli revolusi ketika dia 

mengatakan pada Januari 2019 bahwa, “kita adalah bagian dari revolusi ini, tetapi kami bukanlah 

keseluruhan revolusi.”15 Tindakan kelompok tersebut terhadap elemen-elemen revolusioner 

menunjukkan catatan yang buruk, bahkan hingga hari ini. Jadi, sementara Jawlani mungkin 

menyatakan bahwa, “kita bukanlah seluruh revolusi,” banyak aktivis revolusioner, terutama 

mereka yang telah dipenjarakan atau dibunuh oleh HTS dan kelompok pendahulunya, akan 

berpendapat bahwa ini hanyalah omong kosong. 

 

Inilah sebagian mengapa Jawlani baru-baru ini tampil di depan umum dengan berbagai 

aktor di wilayah yang dikontrol HTS untuk menggalang lebih banyak dukungan dan simpati dan 

untuk menunjukkan bahwa kelompoknya mendengarkan apa yang diinginkan atau dibutuhkan 

warga. Kampanye diplomasi publik ini dapat ditelusuri hingga Idul Fitri pada Juni 2018, ketika 

Jawlani membagikan hadiah di sebuah pesta untuk anak-anak syuhada dan mengunjungi yang 

terluka akibat perang.16 Menariknya, periode ini bertepatan dengan masa Amerika Serikat. 

Negara-negara berhenti secara aktif menargetkan Jawlani dalam kampanye drone-nya. Pada tahun-

tahun berikutnya, Jawlani juga akan secara terbuka bertemu dengan para pemimpin militer dan 

prajurit, pejuang asing dari Arab Saudi dan Kurdistan, tetua suku, elit dan tokoh, penduduk biasa, 

dan individu di kamp pengungsi internal (IDP). Ia juga pernah mengikuti lomba untuk para 

penghafal Al-Qur'an. 

 

Banyak pertemuan yang dihadiri Jawlani adalah bagian dari upaya dan jama’ahnya untuk 

menunjukkan bahwa mereka responsif terhadap masalah dan masalah tata kelola. Pada Agustus 

2020, misalnya, dalam pertemuan dengan para pengungsi dari Halfaya, Jawlani mengakui bahwa 

HTS bukanlah “negara besar” dan memiliki kemampuan terbatas untuk membantu orang, tetapi 

akan mengarahkan sumber dayanya ke mana pun ia bisa. Salah satu caranya, menggunakan tema 

yang beberapa kali diangkat, adalah swasembada.17 Pada Mei 2021, saat bertemu dengan delegasi 

kesepuhan, Jawlani menyatakan bahwa, “tahap saat ini adalah salah satu persiapan dan 

pembangunan institusi” yang akan membuka jalan bagi kemenangan akhirnya. “Setiap institusi 

yang kami bangun di wilayah yang dibebaskan mewakili langkah menuju 

Damaskus…Pertempuran kami ada di setiap level. Ini bukan hanya pertempuran militer, karena 

konstruksi lebih sulit daripada perang. Ada banyak kesulitan.”18 Oleh karena itu, tidak 

mengherankan melihat Jawlani muncul pada peresmian jalan pelebaran pada Januari 2022 yang 

menghubungkan Bab al-Hawa ke Aleppo, menjelaskan bahwa proyek-proyek ini merupakan 

landasan bagi kehidupan yang lebih baik bagi penduduk setempat. “Kebebasan datang dari 
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kekuatan militer…dan martabat datang dari proyek-proyek ekonomi dan investasi, yang 

melaluinya rakyat dan warga negara menjalani kehidupan yang bermartabat sebagaimana layaknya 

umat Islam.”19 

 

 
Jawlani membagikan bingkisan pada acara anak syuhada, Idul Fitri, Juni 2018. 

 

 

Keterbatasan 

 

Tidak ada keraguan bahwa HTS dan badan pemerintahan sipilnya, Pemerintah 

Keselamatan Suriah, sedang melaksanakan proyek pekerjaan umum untuk meningkatkan 

kehidupan orang-orang yang tinggal di wilayah mereka. Namun, ada keterbatasan pada apa yang 

dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat karena aset ekonomi yang 

terbatas di wilayah HTS (berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika JN memiliki pengaruh 

di provinsi Deir al-Zour yang kaya minyak), tetapi juga karena nilai pound Suriah dan lira Turki 

telah turun drastis dalam beberapa tahun terakhir.20 Sementara beberapa orang mengklaim bahwa 

SSG “tidak dapat dianggap sebagai cabang dari manajemen HTS,”21 lainnya seperti Nisreen Al-

Zaraee dan Karam Shaar mencatat bahwa SSG “tidak lebih dari sebuah alat untuk menyediakan 

kerangka kerja 'hukum' dan administratif untuk pengambilalihan ekonomi dan sumber daya 

kawasan oleh HTS.”22 
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Jawlani meresmikan perluasan Jalan Aleppo–Bab al-Hawa dengan perdana menteri SSG Ali Keda. 

 

Fakta bahwa Jawlani semakin sering muncul sebagai bagian dari pekerjaan SSG—

misalnya, pada akhir Januari 2022 pada sesi darurat terkait dengan kondisi musim dingin di kamp-

kamp IDP untuk mengumumkan kampanye “Your Warmth Is Our Duty”23—menggarisbawahi 

sifat daun ara (buah tin) dari SSG, yang awalnya dibuat untuk mengaburkan peran HTS sebagai 

pemilik kendali tertinggi atas segalanya. Meskipun HTS tidak mengatur secara mikro semua tugas 

SSG, pemerintah tidak akan diizinkan untuk mengeksekusi keputusan yang bertentangan dengan 

HTS.24 Maka, tidak mengherankan, bahwa setelah pidatonya memperkenalkan “Your Warmth Is 

Our Duty” di kamp-kamp pengungsi di Sarmada dan Deir Hassan, Jawlani menyatakan bahwa 

HTS akan memimpin kampanye bersama SSG.25 

 

Demikian pula, tokoh-tokoh kunci seperti Mazhar al-Ways dan Anas Ayrut, mantan 

ideolog utama HTS dan terakhir anggota Dewan Fatwa Tertinggi yang didukung HTS, adalah 

anggota Komite Kehakiman Tertinggi Kementerian Kehakiman SSG dan Kementerian 

Kehakiman SSG. Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan lainnya.26 Ada juga rumor bahwa saudara laki-

laki Jawlani sendiri, Hazim, pernah menjadi hakim di Sarmada, kepala keuangan Komisi Zakat 

Umum, dan pemimpin di kantor berita HTS ketika masih aktif.27 Kemungkinan ada banyak 

individu lain yang kurang dikenal di dalam HTS yang juga aktif di dalam SSG. 

 

Sebagai konsekuensi dari dinamika ini, alih-alih memberikan kebebasan ekonomi kepada 

masyarakat lokal yang berusaha mencari nafkah, HTS semakin memonopoli berbagai sektor.28 

HTS dan anggota jama’ahnya mengendalikan entitas berikut di sektor-sektor ini: 

 

• Keuangan: Badan Moneter Umum untuk Pengelolaan Kas dan Perlindungan Konsumen 

dan Bank Palsu29 

• Perbatasan: Badan Pengelola Perlintasan dan Administrasi Umum Perlintasan 

• Energi: Watad Petroleum, Kaf Business Company, dan al-Shahba 

• Internet: Perusahaan Telekomunikasi Umum SG dan SYR Connect 

• Media dan Periklanan: Creative Inception 
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• Telekomunikasi: Telepon Suriah 

 

 

Selain itu, penduduk setempat mengeluhkan HTS yang merebut wilayah di bawah versinya 

sendiri dari eminent domain untuk mengambil properti dan membuat daerah untuk kepentingan 

pemimpin mereka.30 Pada Juli 2021, misalnya, HTS dan SSG diduga memutuskan untuk 

menghancurkan bazaar di Darat Izza dan mengubahnya menjadi pusat perbelanjaan, lalu memicu 

protes lokal.31 Akhirnya, bazaar dihancurkan dan sebuah mal dibangun di lokasi tersebut. 

Pimpinan HTS juga terlibat dalam sejumlah proyek konstruksi. Karena SSG sipil adalah 

komponen dari tata negara HTS, mereka yang berada di posisi kunci dapat memanfaatkan 

hubungan itu dengan mengorbankan penduduk biasa di wilayah yang dikendalikan oleh HTS. 

“Mayoritas operasi dan proyek investasi yang dimiliki oleh para pemimpin HTS dilakukan melalui 

perantara sipil yang dekat dengan para pemimpin, yang bertindak sebagai garda depan tempat para 

investor sebenarnya bersembunyi.”32 

 

Menurut International Crisis Group, hal ini telah menyebabkan “aktivitas ekonomi 

HTS...menciptakan jaringan warga Suriah di seluruh barat laut yang bergantung pada kelompok 

tersebut dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.”33 Inilah sebabnya meskipun di Jawlani 

pidato tentang situasi ekonomi di Idlib setelah jatuhnya lira Turki pada November 2021, di mana 

dia berjanji bahwa roti akan disubsidi,34 ini tidak menyelesaikan masalah jangka panjang dan 

semakin menurunkan kualitas hidup orang-orang di Idlib. Karena daerah mereka menjadi semakin 

bergantung pada HTS untuk bertahan hidup. 

 

Monopoli industri yang berbeda ini telah menimbulkan protes, karena HTS dapat 

mengendalikan harga komoditas yang berbeda. Misalnya, pada pertengahan Oktober 2021, setelah 

perusahaan bahan bakar Watad yang berafiliasi dengan HTS menaikkan harga tabung gas untuk 

kelima kalinya dalam sebulan, penduduk setempat keluar di Al-Saa Square di Idlib tengah untuk 

berdemonstrasi menentang penipuan harga.35 Salah satu slogan sarkastik di antara banyak yang 

diteriakkan selama protes adalah “Kami tenggelam dalam keselamatanmu!” mengacu pada 

administrasi sipil HTS.36 

 

Demikian pula, langkah-langkah yang seolah-olah akan membantu SSG, HTS mendanai 

berbagai proyek di wilayah operasinya menjadi hukuman sampai dapat membatasi mata 

pencaharian masyarakat. Misalnya, Ditjen Perhubungan SSG mengeluarkan keputusan di awal 

2018 yang mewajibkan semua sepeda motor didaftarkan dalam waktu satu bulan, dengan denda 

dua kali lipat biaya pendaftaran dan penyitaan sepeda motor.37 Sebagai tindak lanjut, pada 4 April 

2021 , SSG memutuskan bahwa kendaraan yang tidak terdaftar akan disita.38 Hal ini 

menyebabkan orang-orang seperti Dioub, seperti dilaporkan oleh Jalal Suleiman, untuk 

mendaftarkan sepeda motor [mereka] dan membayar denda, tetapi untuk melakukannya dia “harus 

meminjam uang” dan oleh karena itu ia berutang.39 Ini adalah kesulitan bagi orang-orang seperti 

Dioub, yang situasinya khas lagi banyak di wilayah HTS, karena sepeda motornya adalah satu-
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satunya alat transportasi dan tanpa itu dia tidak akan bisa bekerja dan menghidupi istri-istrinya 

beserta enam anak.40 

 

Situasi di wilayah HTS begitu mengerikan sehingga sudah menjadi hal yang biasa melihat 

anak-anak bekerja di jalanan.41 Beberapa dari mereka dipaksa melakukan kegiatan 

penyelundupan, sementara yang lain menjual serbet, permen karet, permen, jagung, dan hummus 

di jalan. trotoar kota, desa, dan kamp-kamp pengungsi.42 Selain tekanan ekonomi, HTS juga 

memaksa anak-anak untuk mengikuti kamp pelatihan untuk menjadi tentara anak. Sebuah video 

berjudul “Generation of Conquerors,” kemungkinan hanya dimaksudkan untuk penggunaan 

internal, yang diakses oleh penulis ini, menunjukkan anak-anak melakukan latihan militer di 

sebuah kamp pelatihan HTS pada akhir November 2020.43 Video tersebut juga menyertakan 

pidato di sekitar api unggun oleh ideolog HTS Sharih al-Himsi. Ini bukan sekadar propaganda. 

Pada akhir Mei 2020, pada kesempatan Idul Fitri, Jawlani menyapa sekelompok anak-anak untuk 

merayakan berakhirnya hari raya. Selama pidatonya, dia memberi tahu anak-anak, “kita semua 

berada di jalan menuju kesyahidan.” Dalam video yang sama, di antara hadiah lain untuk anak-

anak, dia memberi seorang anak kecil pistol mainan.44 Di akhir pidatonya, Jawlani mengatakan 

bahwa para syuhada telah “mendahului kita ke surga,” tetapi dia dan penonton lainnya adalah, 

“Insya Allah, tepat di belakang mereka.”45 Pernyataan ini menggambarkan pendekatan militer 

yang dilakukan Jawlani dan HTS dengan anak-anak di wilayah yang dikuasainya. 

 

Secara keseluruhan, semakin Jawlani beralih fokus pada wilayah pemerintahan di samping 

aktivitas militer yang telah dilakukan HTS, semakin besar kemungkinan dia terlibat dalam 

pertempuran lokal untuk legitimasi jika HTS tidak mampu meningkatkan kehidupan masyarakat 

dalam jangka panjang. . Akibatnya, HTS tampak semakin menyerupai pemerintah Arab tradisional 

dalam hal aktivitasnya di antara penduduk lokal. 

 

 

Otoritarianisme 

 

Di luar bidang ekonomi, ada batasan sejauh mana masyarakat lokal dapat bertindak tanpa 

pelecehan atau dipenjara. SSG HTS bukanlah demokrasi, suatu bentuk pemerintahan yang ditolak 

oleh jama’ah tersebut.46 Tidak ada pemeriksaan yang benar atas kekuasaan HTS atau Jawlani. 

Meskipun SSG mengadakan pemilihan untuk kementerian teknokratis dan Dewan Syura, daftar 

kandidat yang memenuhi syarat telah dipilih sebelumnya, dan hanya orang-orang tertentu yang 

diizinkan untuk memilih. Tidak ada perempuan yang diizinkan untuk memilih atau memegang 

posisi tingkat senior di SSG.47 Akibatnya, proses elit dan didorong oleh laki-laki, dan sebagian 

besar penduduk di wilayah HTS tidak memiliki peran di dalamnya atau siapa yang memutuskan 

aturan masyarakat. Penduduk setempat hidup sesuai keinginan jama’ah kecil ini. 

 

Lebih jauh, sistem ini menguntungkan penduduk Sunni setempat, dengan merugikan 

minoritas yang tinggal di wilayah kontrol HTS. Sebagian besar pesan Jawlani adalah tentang 

ancaman eksistensial yang dihadapi Sunni dan peran jama’ahnya dalam melindungi mereka. 
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Dalam salah satu penampilan pertama Jawlani setelah mengumumkan bahwa kelompoknya telah 

meninggalkan AQ pada tahun 2016, dia mengatakan kepada Al Jazeera, "Penyebab orang-orang 

al-Sham ... adalah tujuan Islam, agama dan melestarikan Sunni." Dia menambahkan, “Hari ini, 

kami telah memasuki tahap mempertahankan keberadaan kami. Itulah keadaan orang-orang Sunni 

di al-Sham. Jika, Tuhan melarang, proyek rawafidh [penghinaan untuk Syiah] yang memusuhi 

Sunni berhasil, jika berhasil di al-Sham, ini akan meluas ke pelanggaran terhadap Sunni di seluruh 

wilayah.”48 Selanjutnya, selama Idul Adha pada tahun 2018, Jawlani menyatakan, “Ketahuilah 

bahwa kepentingan kaum Sunni, melindungi mereka, memberi mereka keamanan dan kehidupan 

yang bermartabat, di bawah perlindungan syariah yang baik hati: hal ini memang prioritas utama 

kami.”49 Bahkan setelah pembentukan HTS, Jawlani terus mengaitkan pertempuran di Suriah 

dengan nasib semua Sunni di wilayah tersebut, seperti yang dia gambarkan ketika dia berbicara 

dengan anggota pasukan elit militer HTS pada Februari 2020: “Anda tidak hanya membela 12 juta 

orang terlantar. Orang-orang [Sunni] dan pengungsi, dan satu juta syuhada, dan darah, dan tanah, 

dan para wanita yang dilanggar (kesuciannya) di penjara-penjara rezim ini. Tidak. Sebaliknya, 

Anda membela ummat secara keseluruhan.”50 

 

 

 
Pemungutan suara konfirmasi untuk perdana menteri SSG Ali Keda, Desember 2021. 

 
Sejalan dengan itu, pada Juni 2021, ideolog senior HTS Abu al-Fatah al-Farghali merilis 

serangkaian fatwa di Telegram sebagai jawaban atas pertanyaan dari peneliti Inggris Aymenn 

Jawad al-Tamimi tentang pemahaman kelompok tersebut terhadap berbagai minoritas yang tinggal 

di wilayahnya .. Nasrani dianggap mustamin (non-Muslim yang dianggap tinggal wilayah Islam 

dengan jaminan keamanan meskipun tidak membayar jizyah), sedangkan Alawi dan Druze 

dianggap murtad.51 Sementara hukum kepada Kristen mungkin terlihat jinak dibandingkan 

kepada pihak Alawi dan Druze, HTS masih menyita setidaknya 550 properti dari umat Kristen, 

termasuk rumah dan toko, yang belum dikembalikan sejak praktik dimulai pada 2015.52 Lebih 

buruk lagi, HTS telah secara paksa mengubah Druze dari desa-desa di wilayah Jabal al-Summaq 

dari pedesaan Idlib utara ke Islam Sunni. HTS juga telah menyita properti orang-orang di luar 

daerah tersebut.53 Pada Juni 2015, setidaknya dua puluh orang Druze dibantai di tengah 
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perselisihan tentang penyitaan tanah di desa Qalb Lawzah.54 Hari ini, anggota Uyghur dari sekutu 

HTS, Uyghur - kelompok pejuang asing yang dipimpin Katibat al-Ghuraba al-Turkestan 

menempati banyak properti di Qalb Lawzah yang dimiliki sebelumnya oleh Druze yang berada di 

luar daerah tersebut, dan penduduk setempat mengklaim bahwa orang-orang Uyghur ini 

bermusuhan dan kasar terhadap penduduk asli Druze.55 Selain itu , HTS dan kelompok bersenjata 

lainnya telah menyita properti di desa al-Fua dan Kefraya, yang penduduknya adalah Syiah 

Imamiyyah dan dievakuasi dari desa tersebut pada tahun 2018.56 

 

Sementara situasinya mengerikan bagi minoritas, banyak di antara populasi Sunni juga 

mengungkapkan ketidakpuasan tentang sifat terbatas dari proses politik. Beberapa memiliki 

pandangan ideologis yang berbeda dari HTS dan sekutunya tentang bagaimana masyarakat harus 

dijalankan. Menurut laporan Maret 2021 oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang 

pemenjaraan dan penahanan sewenang-wenang di Suriah, ada tujuh puluh tiga kasus penahanan 

aktivis, jurnalis, dan pekerja media yang didokumentasikan yang mengkritik HTS.57 Laporan 

tersebut juga mengidentifikasi enam puluh empat kasus individu yang “dihilangkan” oleh 

kelompok tersebut.58 Misalnya, Samer al-Salloum hilang pada 25 Desember 2017, dan menurut 

saudaranya Mohamed, HTS mengeksekusi Samer pada 2019 bersama sembilan belas orang 

lainnya karena mengkritik jama’ah tersebut.59  

 

Banyak penduduk di wilayah HTS telah mengkritik kurangnya transparansi dalam proses 

ini karena gagal memberikan alasan untuk penangkapan, mengadakan holding kangaroo, dan 

untuk perlakuan terhadap tahanan.60 Menurut seorang pengacara di Idlib, “Hukuman mati 

dilakukan di penjara rahasia tanpa pengadilan...Para tahanan tidak dapat diadili di depan umum 

atau mengetahui bukti yang menjadi dasar keputusan yang dijatuhkan terhadap mereka.”61 

Gambaran tentang kurangnya transparansi hukum ini dikuatkan dalam sebuah artikel oleh Abu al-

Yaqdhan al -Masri, seorang ulama Mesir yang sebelumnya berada di HTS, yang juga membahas 

penyiksaan di penjara.62 Salah satu dari banyak protes oleh penduduk setempat diadakan di kamp 

IDP Mashhad Ruhin di pedesaan Idlib pada 20 Agustus 2021, di mana pengunjuk rasa menyerukan 

pembebasan tahanan yang ditahan oleh kelompok tersebut.”63 Protes serupa terjadi di kamp IDP 

Atarib dan al-Baraka pada akhir Oktober 2021, dan di Deir Hassan pada akhir Januari 2022.64 

Sebagai tanggapan, individu yang terlibat dalam protes atau komentar online telah diduga dipaksa 

untuk mempublikasikan video mereka sendiri yang meminta maaf kepada HTS dan pemimpinnya 

Jawlani.65 

 

Sementara Jawlani mengklaim bahwa “tidak ada penyiksaan” dalam sistem penjara 

HTS,66 Dewan Hak Asasi Manusia PBB menunjukkan bukti bahwa kelompok tersebut telah 

“menargetkan warga sipil yang berbeda pendapat dan secara rutin menyiksa dan menjadikan 

mereka perlakuan buruk di fasilitas penahanan.”67 Yang paling terkenal karena perlakuan buruk 

dan penyiksaan menurut laporan itu adalah bagian Shahin dari penjara pusat Idlib, penjara pusat 

Harem, dan penjara al-Uqab, yang terdiri dari gua-gua dan sel-sel bawah tanah di wilayah Jabal 

al-Zawiya.68 Berdasarkan 113 laporan langsung tentang penyiksaan atau perlakuan tidak 

manusiawi, “para korban menggambarkan penahanan di sel yang penuh sesak dan tidak higienis 
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yang, ditambah dengan kurangnya perawatan medis, memungkinkan penyebaran penyakit 

menular.”69 Selain itu, metode penyiksaan termasuk “pemukulan parah, menempatkan tahanan di 

'peti mati,' di dulab (ban), atau menggantung mereka dengan anggota badan mereka.”70 Bahkan 

yang lebih mengganggu lagi, beberapa mantan tahanan laki-laki, menurut laporan itu, 

“digambarkan sebagai pelecehan seksual, dipaksa telanjang, alat kelaminnya disetrum dan 

diperkosa di fasilitas HTS.”71 Pelaporan lain juga memberikan bukti kuat bahwa perempuan 

diculik, disiksa, dan diperkosa di penjara HTS.72 Berdasarkan ini dan data lain dari PBB dalam 

laporannya, Dewan Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa tindakan HTS dalam sistem 

penjaranya merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penyiksaan.”73 

 

Di luar aktivistas biasa, HTS juga melakukan aktivitas semacam citra kepada saingan 

jihadnya AQ dan IS. Menurut Muzamjir al-Sham, penjara al-Badiyah di kota Idlib mengkhususkan 

diri dalam menangani tahanan AQ, sementara penjara al-Zanbaqi di provinsi Idlib barat adalah 

tempat para anggota ISIS ditahan.74 Mereka yang dipenjara di fasilitas ini diduga mengalami 

berbagai jenis penyiksaan : “menghantui” (dibiarkan menggantung di langit-langit atau kusen 

pintu selama berhari-hari), mematahkan anggota badan, menggunakan listrik, dan mencabut 

paku.75 Salah satu tahanan ini, Bilal Abd al-Karim dari Amerika, yang telah dibebaskan, telah 

menerbitkan serial video tentang bagaimana penyiksaan itu dilakukan.76 HTS juga diduga telah 

menyiksa istri para tahanan jihad.77 

 

Berkaitan dengan perempuan di luar gerakan jihad, salah satu instrumen yang digunakan 

HTS untuk mengontrol atau menghambat kehidupan perempuan adalah aparat hisbah (polisi 

moral). Tentu saja, hisbah dapat dilakukan terhadap laki-laki juga, tetapi sebagian besar terdiri dari 

mengawasi perempuan di depan umum. Entitas hisbah HTS telah melalui berbagai fase, dari 

Sawaid al-Khayr yang dibentuk pada Juni 2017,78 hingga al-Falah Center pada Mei 2020.79 Sejak 

Agustus 2021, telah dimasukkan ke dalam Kementerian Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan SSG . 

Sebagai bagian dari pergeseran ini, Kementerian meluncurkan kampanye yang disebut “Penjaga 

Kebajikan,” yang menyebabkan berbagai acara, kompetisi, dan berbagai papan iklan dipasang di 

jalan-jalan untuk memperkuat pesan yang mendefinisikan penampilan dan perilaku wanita secara 

sempit dan misoginis.80 Gambar-gambar di bawah ini mengilustrasikan garis tembus antara 

berbagai era, karena jenis pesan tidak berubah bahkan jika HTS ingin memberikan tampilan yang 

dimilikinya, karena sekarang berada di bawah badan pemerintahan sipilnya. 
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Anggota Sawaid al-Khayr menggunakan papan reklame untuk mempromosikan  

aturan tentang penampilan wanita, termasuk perlunya niqab penuh. 
 

 

 
Spanduk dari kampanye “Guardians of Virtue” SSG, September 2021. Pemberitahuan tersebut berisi konten Alquran 

yang mendesak wanita untuk berpakaian sopan dan menghindari memakai riasan. 

 

Menurut jurnalis Suriah Mohammed Hardan, beberapa tugas hisbah adalah untuk 

“mencegah ikhtilat di tempat umum dengan mendirikan titik kontrol di universitas dan di taman, 

mencegah pria menjual pakaian wanita, melarang tampilan manekin di toko, memantau aula 

pernikahan, dan melarang musik dan rokok. Selain itu, diketahui pakaian mengganggu dan 

aksesori wanita dan memaksa organisasi kemanusiaan untuk memisahkan staf mereka berdasarkan 

gender.”81 Hal ini memberikan kebebasan bagi patroli hisbah HTS untuk memukul, mencambuk, 

atau memenjarakan para pelanggar. Dalam laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB tersebut di 

atas, mendokumentasikan banyak kasus perempuan ditahan oleh HTS karena bepergian tanpa 

anggota keluarga (mahram) laki-laki atau karena berpakaian tidak pantas.82 Ini hanya beberapa 

contoh: 

 

• Serangan terhadap anak perempuan di pasar kota Idlib terjadi pada Juni 2017.83 

• Seorang anggota hisbah wanita memukuli direktur ujian wanita di 

Universitas Idlib karena perselisihan tentang pakaiannya.84 
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• Sopir bus yang berafiliasi dengan LSM bernama Violet Organization ditangkap, 

sementara guru dan siswa di SMA al-Oruba, Institut Pythagoras, dan Pusat 

Pengembangan dan Teknologi dipukuli dengan dalih percampuran gelap antara pria dan 

wanita. 85 

• Pasukan hisbah mengajukan tuntutan moral terhadap seorang wanita dan seorang 

pedagang pria karena berada di dalam toko sendirian, tanpa seorang mahram. Mereka 

juga menyalahkan pedagang karena tidak mempekerjakan asisten toko wanita untuk 

situasi seperti itu.86 

• Patroli hisbah menghentikan seorang wanita yang berjalan di sekitar Taman Umum Idlib 

karena dia mengenakan pakaian ketat yang diduga “menarik perhatian”. Agen Hisbah 

kemudian memarahinya selama lebih dari sepuluh menit di depan semua orang di 

taman.87 

 

Jenis tindakan ini diterima bahkan di antara mereka yang tidak terlalu ekstrem dalam 

beragama karena budaya maskulinitas yang toxic, menurut peneliti dan profesor pedagogi Suriah, 

Raymond al-Maalouli. “Otoritas di utara bergantung pada keputusan fatwa ketat yang tidak ada 

hubungannya dengan esensi Islam tetapi sejalan dengan maskulinitas toxic masyarakat,” jelasnya. 

“Mereka menghasilkan pembatasan dari yurisprudensi yang salah, kebiasaan sosial lama, dan 

standar budaya maskulin yang membantu pria merasa benar dan memegang kendali atas wanita 

dalam hidup mereka.”88 Inilah sebabnya mengapa wanita mengalami kesulitan melakukan fungsi 

paling dasar seperti mengemudi. Meskipun, berdasarkan laporan dari Hadia Mansour, “tidak ada 

undang-undang atau surat edaran yang mencegah perempuan mengemudi di barat laut Suriah, 

masyarakat terus memberlakukan pembatasan pada perempuan, mengklaim mengemudi sebagai 

hak laki-laki saja.”89 Asma al-Mahmoud, seorang pekerja LSM di wilayah tersebut, menjelaskan 

bahwa dia “mengalami banyak pelecehan oleh elemen keamanan di pos pemeriksaan dan sering 

ditanyai tentang mengapa dia mengemudi tanpa pendamping pria yang sah.”90 

 

Frustrasi seputar perlakuan HTS terhadap penduduk lokal telah menyebabkan perbedaan 

pendapat oleh media oposisi dalam berbagai tingkat dari waktu ke waktu. Yang paling terkenal 

adalah kasus Radio Fresh, sebuah stasiun radio yang dijalankan oleh aktivis lokal di kota Kafr 

Nabl, yang dibuat pada tahun 2013 setelah pemberontakan revolusioner. Pada Januari 2016, 

jama’ah pendahulu HTS yaitu JN, menyerbu fasilitas Radio Fresh atas dugaan “kecenderungan 

sekuler dan dukungan terhadap orang-orang murtad.”91 Hal ini mengakibatkan penangkapan 

pendiri Radio Fresh, Raed Fares dan Hadi al-Abdullah, serta penyitaan stasiun tersebut. onair, 

peralatannya disita, dan arsipnya dibersihkan.92 Akibat Fares yang terus mengkritik HTS, dia dan 

rekannya Hamoud Junaid, dibunuh oleh HTS pada November 2018. Menurut Fares, setahun 

sebelum pembunuhannya, Bilal al-Shawashi, seorang pejuang asing Tunisia dan kepala pejabat 

syariah HTS di Kafr Nabl, mengganggunya dan mencoba mengasingkannya dari kampung 

halamannya.93 Ini terjadi setelah banyak upaya gagal oleh HTS dan kelompok pendahulunya 

untuk membunuh Fares di tahun-tahun sebelumnya. 94 
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Seseorang menerima kartu pers dari Direktorat Jenderal Penerangan SSG, Juni 2021. 

 

Tidak begitu ada kekerasan tetapi sama relevannya, pada 24 Agustus 2021, HTS menutup 

kantor saluran berita oposisi Orient TV di Idlib karena alasan yang tidak jelas tentang “bias saluran 

dan kebijakan bermusuhan terhadap faksi-faksi lokal.”95 Hal ini dalam beberapa kasus merupakan  

puncak dari kebijakan HTS untuk mencoba mengendalikan perbedaan pendapat dengan 

mewajibkan semua jurnalis yang bekerja di wilayahnya untuk mendapatkan kartu pers.96 

Meskipun keputusan ini tidak diragukan lagi merupakan cara untuk memformalkan struktur 

pemerintahan HTS yang mungkin terlihat di negara mana pun, keputusan ini juga merupakan alat 

birokrasi untuk memblokir aktor tertentu dari mendapatkan akses ke kartu pers. Sebaliknya, jika 

individu tersebut mencoba untuk melaporkan tanpa laporan, HTS dapat menghukum individu 

tersebut dengan denda atau penjara, sehingga membungkam jurnalis yang dianggap mengganggu 

HTS. Tentu saja, banyak orang yang masih dapat menerima kartu pers,97 tetapi orang lain seperti 

yang masih berafiliasi dengan Radio Fresh, seperti kepala eksekutif stasiunnya saat ini, Abdullah 

Klido, berada dalam lubang hitam birokrasi. “Kami membutuhkan 100 persetujuan.” 98 

 

Terakhir, ada kasus kritikus HTS pro-AQ pseudonim, bernama Radd Udwan al-Bughat di 

Telegram, yang dijalankan oleh individu yang menyebut dirinya Abu Abd Allah al-Shami. Pada 

16 November 2021, dia mengumumkan bahwa dia menutup akun Telegramnya karena pesan 

intimidasi yang dikirim dari pejabat HTS, yang diduga mengancam akan mengungkapkan identitas 

dan lokasi kerabat Radd Udwan al-Bughat yang tinggal di wilayah yang dikuasai rezim Assad di 

Suriah.99 Ini berarti menempatkan mereka dalam bahaya penangkapan atau lebih buruk lagi. 

Kasus ini menggambarkan seberapa jauh HTS akan melemahkan kritik aktifnya. Tindakan tersebut 

diresmikan pada akhir Februari 2022 melalui pembentukan entitas cyber resmi HTS yang disebut 

Electronic Jihad Army.100 Tidak mengherankan jika HTS juga menggunakan taktik serupa 

terhadap aktivis nonjihad. 

 

Mengingat hal di atas, jelaslah bahwa sementara Jawlani dan HTS berusaha menjauhkan 

diri dari asosiasi masa lalu mereka dengan AQ dan IS, mereka telah berubah dalam banyak hal 

menjadi rezim lokal yang bertindak seperti negara-negara otoriter regional lainnya. Pertanyaan 
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bagi pembuat kebijakan adalah apakah Washington harus mengabaikan hal ini seperti halnya 

dengan sekutunya di kawasan. 

 

Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya menelusuri kembali tindakan yang diambil 

oleh HTS dan kelompok pendahulunya. Akan menjadi kebijakan yang buruk bagi Washington 

atau ibu kota Eropa mana pun untuk sepenuhnya mengabaikan pelanggaran besar oleh Jawlani dan 

HTS. Jika HTS serius ingin terlibat dengan Amerika Serikat dan Barat, itu harus dimintai 

pertanggungjawaban serta memberikan ganti rugi kepada mereka yang telah dirugikan. 
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5 
BAGASI BERSEJARAH HAYAT TAHRIR AL-SHAM 

 

Bab sebelumnya menyoroti banyak cara di mana Hayat Tahrir al-Sham dan kelompok 

pendahulunya memaksakan kehendak mereka, termasuk dengan memaksa Druze memeluk Islam 

Sunni, menyita properti dari orang-orang Kristen, dan membunuh ikon revolusioner Suriah Raed 

Fares. Bab ini akan mengidentifikasi tindakan tercela lainnya yang dilakukan oleh kelompok 

pendahulu HTS. Khususnya yang patut diperhatikan adalah penyediaan ruang awal bagi ISIS 

untuk beroperasi dan entah menjadi seperti apa mereka nantinya, pelaksanaan kampanye militer 

mereka yang berusaha untuk membersihkan etnis Alawiyin (termasuk warga sipil) dari bagian 

pedesaan Latakia, dan penculikan terhadap mereka, pemenjaraan, dan penyiksaan terhadap dua 

jurnalis Barat. 

 

Bagaimana Jabhat al-Nusra Membantu Memfasilitasi Kebangkitan Negara Islam 

 

Secara umum diketahui di antara para ahli bahwa Jabhat al-Nusra, kelompok pendahulu 

HTS, pada awalnya dibentuk sebagai cabang dari pendahulu Negara Islam itu sendiri, Negara 

Islam Irak. Bahkan ketika pemimpin HTS Abu Muhammad al-Jawlani menolak pengumuman Abu 

Bakr al-Baghdadi tentang Negara Islam Irak dan Syam pada April 2013, dia memuji Baghdadi 

karena telah membantu menyediakan sumber daya penting ketika JN dibentuk, dengan 

menyebutnya “Syaikh yang terhormat. yang memberi orang-orang Syam hak mereka...dia 

membantu kami...meskipun hari-hari sulit yang [ISI] alami.”1 Pada pertengahan Desember 2013, 

sebelum ISIS diusir dari banyak kantong pemberontak Suriah akhir bulan itu dan pada awal Januari 

2014, Jawlani menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera bahwa situasi antara JN 

dan ISIS adalah “konflik antara individu dalam rumah yang sama.”2 Ini menggambarkan kerangka 

di mana Jawlani masih memandang ISIS. 

 

Sementara JN awalnya mencoba untuk tetap berada di luar pertikaian pemberontak dengan 

ISIS, perbedaan menjadi tidak dapat didamaikan setelah al-Qaeda merilis pernyataan pada 2 

Februari 2014, memisahkan diri dengan ISIS dan kemudian, pada 23 Februari, dengan 

pembunuhan penghubung utama AQ dan Pemimpin senior HASI Abu Khalid al-Suri.3 Mengenai 

yang terakhir, Jawlani tampaknya mengecam ISIS karena kemunafikan, menyamakan pembunuh 

Abu Khalid dengan sahawat ("dewan kebangkitan Iraq") di Irak yang berpaling dari AQ demi 

Amerika Serikat. “Para sahawat di Irak adalah mereka yang meninggalkan perang Amerika dan 

rafidah (Syiah), dan menukarnya dengan memerangi mujahidin dengan musuh. Dan di Syam, siapa 

yang telah meninggalkan peperangan dengan Nusayriyah [istilah untuk Alawiyin], dan mulai 

memerangi mereka yang melawan Nusayriyah?”4 Demikian juga, dua hari setelah pembunuhan 

Abu Khalid, JN merilis sebuah esai mengklarifikasi manhajnya (metodologi perjuangan) yang 

bertentangan dengan ISIS.5 
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Namun demikian, saat itu sudah terlambat, karena ISIS telah berhasil membangun dirinya 

sendiri dalam sepuluh bulan sebelumnya di Suriah. Tidak hanya akses yang diberikan JN kepada 

ISIS yang dimana diberikannya pejuang baru, senjata, dan stabilitas keuangan yang lebih besar; 

hal itu yang membantu melemahkan perjuangan pemberontak nonjihadis dalam rangka melawan 

rezim Assad. Sebagian besar wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali pemberontak 

nonjihadis akan jatuh di bawah ISIS dan kelompok penerusnya, Daulah Islamiyah, dalam beberapa 

bulan dan tahun mendatang. Demikian juga, sebagian besar kampanye ISIS dan perselisihan awal 

dengan JN adalah karena Jawlani dan penolakan JN untuk melakukan perintah Baghdadi dan 

membunuh aktivis kunci Suriah dan ISIS memandang mereka semua telah murtad.6 Sejak saat itu, 

ISIS mampu menggunakan sumber daya barunya untuk mengambil wilayah di Irak, yang pada 

gilirannya membantunya mengkonsolidasi kendalinya di Suriah timur. 

 

 
Para anggota ISIS dan JN silaturahmi dalam acara Idul Adha, Oktober 2013 

 

Dalam banyak hal, pintu masuk awal JN ke dalam konflik Suriah, yang pada gilirannya 

memberikan ruang bagi ISIS untuk masuk, membantu menutup nasib oposisi dan pemberontakan 

Suriah, mengakhiri setiap kemungkinan yang mungkin terjadi untuk menggulingkan rezim Assad. 

Masuk akal bahwa oposisi dan kaum revolusioner pada akhirnya akan gagal karena kebiadaban 

rezim, tetapi masuknya para jihadis dan kelompok pejuang asing yang datang ke Syam mengurangi 

kemungkinan bantuan dari luar yang dapat memfasilitasi jatuhnya rezim Assad, jangan sampai 

negara jatuh ke tangan JN atau ISIS. 

 

 

Kampanye Melawan Alawiyin 

 

Dimulai pada tanggal 4 Agustus 2013, hari pertama Idul Fitri, yang menandai akhir 

Ramadhan, JN, ISIS, dan kelompok pemberontak Salafi lainnya memulai kampanye melawan 

wilayah Alawiyin di pedesaan Latakia. Kampanye ini aktif hingga 18 Agustus 2013. Pada hari 

pertama, menurut Human Rights Watch, 190 warga sipil dibantai saat kelompok-kelompok ini 

menguasai sepuluh desa. “Sebagian besar dari orang-orang ini dibunuh dengan sengaja atau tanpa 
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pandang bulu” dan “kejahatan itu direncanakan dan diorganisir.”7 Oleh karena itu, Human Rights 

Watch menyimpulkan, “pembunuhan, penyanderaan, dan pelanggaran lain yang 

dilakukan...meningkat ke tingkat kejahatan terhadap kemanusiaan.”8 Sementara JN dan kelompok 

lain menggambarkannya sebagai “Pertempuran untuk Membebaskan Pantai di Pedesaan Latakia,” 

ISIS menyebutnya “Operasi Pembersihan Pantai.”9 

 

 
Salah satu dari banyak serangan roket diarahkan ke pusat populasi Alawiyin, Kegubernuran Latakia. Peluncuran ini 

terjadi pada Agustus 2013. 

 

Pelanggaran yang didokumentasikan Human Rights Watch pada hari pertama kampanye 

secara luas merupakan indikasi serangan yang akan dilakukan JN terhadap warga sipil Alawiyin 

secara militer dan ideologis. Selama masa JN, Jawlani secara konsisten akan menyebut Alawiyin 

sebagai Nusayriyah, yang merendahkan tingkat terendah—sama dengan menyebut orang kulit 

hitam dengan kata-N di Amerika. Dalam komentarnya, dia tidak membedakan warga sipil dari 

rezim, karena sebagian besar eselon atas dan pengambil keputusan di dalamnya berasal dari sekte 

Alawiyin. “Yang pasti, Bashar al-Assad tidak membunuh dirinya sendiri, dia membunuh bersama 

mereka [Nusayriyah].”10 

 

Namun, pembantaian perempuan dan anak-anak dan penargetan sewenang-wenang 

terhadap desa-desa sipil masih mengerikan, bahkan jika kejahatan yang dilakukan oleh rezim 

Assad jauh lebih buruk dan dalam skala industri. Hal itu masih tidak bisa dimaafkan atas tindakan 

yang diambil oleh JN, seperti kampanye "mata ganti mata" setelah serangan senjata kimia rezim 

Assad yang menghebohkan terhadap warga sipil di daerah Ghouta di pinggiran kota Damaskus. 

Dalam mengumumkan kampanye, Jawlani berseru bahwa “balas dendam atas darah anak-anakmu 

adalah hutang di leher kami dan leher setiap mujahid, dan kami tidak akan bebas darinya sampai 

kami membuat mereka merasakan apa yang mereka buat untuk anak-anak kami rasakan. karena 

telah dilegalkan bagi kita untuk menghukum dengan cara yang sama.”11 

 

Sementara kemarahan Jawlani adalah sah, menanggapi dengan kejahatan perang, bahkan 

jika tidak pada tingkat kebrutalan yang sama seperti rezim Assad, menggambarkan kebangkrutan 
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pada worldview dan jama’ahnya. Kampanye khusus ini berlangsung hingga 14 September 2013.12 

Dan sementara beberapa serangan yang dilakukan dalam kampanye terhadap sasaran militer, 

mereka juga termasuk pembunuhan seorang ulama Alawiyin dan pemboman acak di desa 

Bahlouliya Alawi (seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya).13 Contoh-contoh yang 

dibahas dalam bagian ini pada tingkat ideasional dan militer hanyalah puncak gunung es mengenai 

tindakan yang diambil terhadap warga sipil Alawi.14 

 

Penjara dan Penyiksaan Jurnalis Barat 

 

Kebanyakan orang menyadari kemunculan kembali ISIS melalui kampanye pemenggalan 

kepala terhadap jurnalis dan pekerja kemanusiaan Barat dan Jepang pada musim gugur 2014. 

Namun ISIS bukan satu-satunya kelompok yang menculik orang asing. Meski JN tidak pernah 

melakukan aksi sadis teatrikal seperti ISIS, JN tetap menculik individu, termasuk jurnalis Barat. 

Beberapa contohnya adalah kasus jurnalis Amerika Theo Padnos dan Matthew Schrier, meskipun 

Jawlani berpura-pura tidak tahu dalam wawancaranya dengan Martin Smith. “Kami tidak pernah 

memiliki tahanan Amerika, sejak awal, baik masa JN atau sekarang. Ini pertama kalinya saya 

mendengarnya.”15 Namun, Padnos, yang dipenjara lebih lama dari Schrier sejak dia melarikan 

diri, ditahan oleh salah satu letnan tinggi Jawlani, Abu Mariya al-Qahtani,16 yang menggambarkan 

peringatan yang harus diambil seseorang. diperhitungkan ketika menganalisis wawancara Jawlani 

dengan Frontline. 

 

Padnos akhirnya dibebaskan melalui dugaan pembayaran uang tebusan oleh pemerintah 

Qatar. Sekembalinya mereka ke Amerika Serikat, kedua jurnalis tersebut menulis memoar tentang 

pengalaman mereka sebagai tahanan JN. Keduanya sangat detail tentang siksaan mereka. Teknik 

yang digunakan untuk melawan mereka mirip dengan yang dijelaskan sebelumnya yang terus 

digunakan HTS terhadap aktivis dan tahanan musuh jihad. Menurut Padnos, penyiksaan memiliki 

bau tertentu, dan mereka tahu kapan itu akan datang: “Ketika ada penyiksaan, mereka datang 

dengan berbau minyak nilam yang ditaruh di janggut pria berbaju hitam. Setiap kali Anda 

mencium bau minyak, Anda tahu orang-orang itu sedang dalam perjalanan ke blok sel.”17 

Menjelang pelarian Schrier, dia menyindir bahwa “dalam satu setengah jam kami [dia dan Padnos, 

yang tidak dapat melarikan diri] akan bebas, mati, atau berharap mereka akan membunuh kita 

untuk mengakhiri penyiksaan.”18 Ini menyoroti tingkat penyiksaan yang menurut Schrier dapat 

dilakukan oleh JN berdasarkan pengalaman mereka selama dipenjara. Berbeda dengan kasus ISIS, 

baik Padnos atau Schrier selamat. Namun, mereka menampilkan kejahatan yang dilakukan 

langsung oleh JN terhadap warga negara Amerika. 

 

Meskipun bab ini bukanlah pembahasan yang lengkap tentang kejahatan yang dilakukan 

oleh JN, akan sangat berguna untuk mengingat beberapa kasus yang lebih terkenal ketika 

mempertimbangkan kebijakan masa depan yang terkait dengan kelompok tersebut dalam 

bentuknya saat ini. Kegagalan untuk mendapatkan pengakuan bersalah atau keadilan bagi para 

korban sebelum perubahan kebijakan prospektif akan memberikan kepemimpinan HTS saat ini 

izin yang tidak beralasan. 



 55 

 

Notes 
 

 

1. Muhammad al-Jawlani, “About the Fields of al-Sham,” al-Manarah al-Bayda Foundation 

for Media Production, April 10, 2013, https://bit. ly/3IRSMrf. 

 

2.  “Today’s Meeting’ with Abu Muhammad al-Jawlani: Al-Nusrah and the Future of Syria,” 

Al Jazeera, December 19, 2013, https://bit. ly/3wSzgsl. 

 

3. Al-Qaeda, “On the Relationship of al-Qaeda and the Islamic State of Iraq and al-Sham,” 

al-Sahab Foundation for Media Production, February 2, 2014, https://bit.ly/3JRapc5; 

“Syria Rebel Leader Abu Khaled al-Suri Killed in Aleppo,” BBC, February 24, 2014, 

https:// www.bbc.com/news/world-middle-east-26318646. 

 

4. Abu Muhammad al-Jawlani, “I Wish You Were Eulogizing Me,” al-Manarah al-Bayda 

Foundation for Media Production, February 24, 2014, https://bit.ly/3JSNayi. 

 
 

 
5. Jabhat al-Nusra, “Words on the Manhaj: About What We Believe and What We Owe God,” 

al-Manarah al-Bayda Foundation for Media Production, February 25, 2014, 

https://bit.ly/35sJCE5.  

 

6.  “Asrar dawlah al-baghdadi #daish,” WikiBaghdady, December 14, 2013–June 13, 2014, 

archived at https://docs.google.com/document/ d/1wEQ0FKosa1LcUB3tofeub1UxaT5A-

suROyDExgV9nUY; originally posted on Twitter: https://twitter.com/wikibaghdady. 

 
7.  ‘You Can Still See Their Blood’: Executions, Indiscriminate Shootings, and Hostage 

Taking by Opposition Forces in Latakia Countryside, Human Rights Watch, October 10, 

2013, https://www.hrw.org/report/2013/10/10/ you-can-still-see-their-blood/executions-

indiscriminate-shootings- and-hostage. 

 

8. Ibid. 

 
9. Jabhat al-Nusra, “Beginning of the Battle to Liberate the Coast in Rural Latakia,” al-

Manarah al-Bayda Foundation for Media Production, August 9, 2013, 

https://bit.ly/3NDcDOv; and Islamic State of Iraq and al-Sham, “On the Operations 

‘Cleansing of the Coast’ in the State of Latakia,” al-Furqan Foundation for Media 

Production, August 11, 2013, https://jihadology.net/2013/08/11/new-statement- from-the-

islamic-state-of-iraq-and-al-sham-on-the-operations- cleansing-of-the-coast-in-the-state-

of-al-ladhakiyyah-latakiya. 

 



 56 

10.  “Interview with Abu Muhammad al-Jawlani, Part 1,” Al Jazeera, May 27, 2015, 

https://bit.ly/3K1ult0.  

 
11. Abu Muhammad al-Jawlani, “An Eye for an Eye,” al-Manarah al-Bayda Foundation for 

Media Production, August 25, 2013, https://bit. ly/3wQnyOP.  

 
12.  “Three New Statements from Jabhat al-Nusrah,” al-Manarah al-Bayda Foundation for 

Media Production, September 14, 2013, https://bit. ly/3qOrpIj  

 
13.  “Four New Statements from Jabhat al-Nusrah,” al-Manarah al-Bayda Foundation for 

Media Production, August 26, 2013, https://bit. ly/3DHjCBH; and “Four New Statements 

from Jabhat al-Nusrah,” al-Manarah al-Bayda Foundation for Media Production, August 

28, 2013, https://bit.ly/3wQoliL.  

 
14. Another case includes the Ishtabraq massacre: Aymenn Jawad Al-Tamimi, “The Ishtabraq 

Massacre in Idlib: Interview,” May 1, 2020, https://aymennjawad.org/2020/05/the-

ishtabraq-massacre-in- idlib-interview.  

 
15. Martin Smith, “The Jihadist: Abu Mohammad al-Jolani,” Frontline, February 1 and 

February 14, 2021, https://www.pbs.org/wgbh/ frontline/interview/abu-mohammad-al-

jolani. 

 
16. Theo Padnos, Blindfolded: A Memoir of Capture, Torture, and Enlightenment (New York: 

Scribner, 2021). 

 
17. Ibid., xi. 

 
18. Matthew Schrier, The Dawn Prayer (Or How to Survive in a Secret Syrian Terrorist Prison) 

(Dallas: BenBella Books, 2018), 256. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

 

6 
OPERASI EKSTERNAL, GUIDE, DAN INSPIRASI 

 

Seperti yang dicatat oleh perwakilan AS di Suriah James Jeffrey, HTS telah berusaha 

memberi tahu Washington bahwa “Kami ingin menjadi teman Anda. Kami bukan teroris. Kami 

hanya melawan Assad...Kami bukan ancaman bagi Anda.”1 Meskipun retorika seperti itu mungkin 

tampak putus asa atau aneh, sebagian sejalan dengan kebijakan Jawlani ketika dia memimpin JN. 

Dalam wawancara 27 Mei 2015, dengan Al Jazeera, Jawlani mengklaim, “Kami di sini hanya 

untuk menyelesaikan satu misi: memerangi rezim dan agen-agennya di lapangan, termasuk Hizbut 

Tahrir dan lainnya. Jabhat al-Nusra tidak memiliki rencana atau arahan untuk menargetkan Barat. 

Kami menerima perintah yang jelas [dari Ayman al-Zawahiri] untuk tidak menggunakan Suriah 

sebagai landasan untuk menyerang Amerika Serikat atau Eropa agar tidak menyabotase misi 

sebenarnya melawan rezim. Mungkin al-Qaeda melakukan itu [di tempat lain], tetapi tidak di 

Suriah.”2 

 

Beberapa orang mungkin menentang bahwa apa yang disebut Khorasan Group, yang 

tergabung dalam JN selama periode 2013–16, tertarik untuk merencanakan operasi eksternal di 

luar negeri. Meskipun penilaian ini mengandung beberapa kebenaran, dinamika antara 

kepemimpinan historis JN dan mereka yang terlibat dalam Khorasan Group harus dipilah 

berdasarkan informasi baru yang memperjelas perbedaan dan ketidaksepakatan antara kedua 

entitas ini. Meskipun dari luar kesenjangan ini tampak sepele, sebenarnya itu adalah pertanda dari 

peristiwa selanjutnya. Dalam banyak hal, Khorasan Group adalah versi prototype dari Huras al-

Din.3 

 

Menyusul perpecahan antara Jabhat al-Nusra dan ISIS pada April 2013, JN secara resmi 

menjadi cabang AQ dan bukan lagi hanya anak perusahaan ISIS. Namun menurut Muzamjir al-

Sham, “al-Jawlani sama sekali tidak dikenal dalam [kepemimpinan senior AQ] dan bai’at kepada 

al-Qaeda terjadi secara tiba-tiba dan tanpa koordinasi yang lengkap.”4 Ini berbeda dengan 

serangkaian pemimpin AQ yang bersejarah. yang dikenal dan dikirim Zawahiri ke Suriah dari 

Afghanistan, Pakistan, dan Iran selama tahun-tahun berikutnya untuk menopang dukungan 

sehubungan dengan perang Negara Islam melawan al-Qaeda dan cabang-cabangnya. Kelompok 

itu kemudian dikenal dengan bahasa sehari-hari sebagai Kelompok Khorasan karena daerah 

asalnya. Kedatangan para pemimpin AQ ini menciptakan ketegangan dalam kepemimpinan JN 

mulai tahun 2013–14, karena AQ mendesak JN untuk mengakomodasi para pemimpin dalam 

dewan syura JN. Selain itu, tokoh-tokoh seperti Sami al-Uraydi, Samir Hijazi (alias Abu Hamam 

al-Suri), dan Radwan Namus (alias Abu Firas al-Suri) memperoleh posisi kepemimpinan senior di 

JN.5 
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Jawlani juga diduga tidak nyaman dengan posisi teologis yang lebih murni dari tokoh-

tokoh ini. Gesekan terkait dugaan menyebabkan rencana kudeta potensial oleh pemimpin AQ 

Abdul-Muhsin Abdullah Ibrahim al-Sharikh (alias Sanafi al-Nasr) terhadap Jawlani pada akhir 

2014.6 Sementara jika plot itu tidak ada atau tidak berhasil, menurut Saleh al- Hamawi, salah satu 

pendiri JN, Zawahiri mencoba mengisolasi Jawlani pada akhir 2015 dengan menunjuk Abdullah 

Muhammad Rajab Abdulrahman (Abu al-Khayr al-Masri) sebagai pemimpin JN. Abdulrahman 

baru saja tiba ke Suriah dari Iran setelah pertukaran tahanan antara al-Qaeda di daerah teluk Arab 

dan Iran.7 Namun, langkah ini menjadi bumerang, dan jika dipikir-pikir itu bisa menjadi salah satu 

alasan Jawlani dan JN untuk memutuskan hubungan dengan AQ pertengahan tahun kemudian. 

 

Dinamika internal ini dan kepemimpinan asli JN yang dihindarkan oleh kampanye drone 

AS menunjukkan bahwa, tidak seperti tokoh Khorasan Group, JN kemungkinan tidak 

merencanakan serangan internasional. Dengan demikian, situasinya jauh lebih rumit daripada yang 

terlihat dari luar selama periode 2014–16. Namun demikian, mungkin saja, karena aksesibilitas 

propaganda oleh Jawlani dan JN atau konten terbaru dari HTS, kelompok tersebut masih dapat 

menginspirasi seseorang di Barat untuk merencanakan serangan di rumah. Misalnya, ketika 

melihat masa pra-HTS, beberapa kesempatan muncul ketika Jawlani menggambarkan Amerika 

sebagai musuh yang berkonspirasi melawan JN, melakukan perlawanan yang disebut mujahidin, 

dan meremehkan kelompok pemberontak Suriah yang telah mengambil alih kekuasaan atas 

bantuan dari Washington.8 Isu bermasalah lainnya yang lebih baru dari perspektif AS termasuk 

dukungan retoris Jawlani untuk Taliban dan persepsinya sebagai model—bahkan jika konteks 

Suriah dan Afghanistan berbeda9—dukungannya terhadap terorisme Hamas di wilayah yang 

berbasis di Gaza. perang berkelanjutan melawan kelompok Israel, pengaduan kasus dugaan 

penistaan terhadap Nabi Muhammad di dalam HTS, dan wacana para pemimpin HTS saat ini yang 

dapat mengilhami serangan di Barat bahkan jika kelompok tersebut tidak secara langsung 

menyerukannya.10 

 

 

Israel dan HAMAS 

 

Bagian ini menyoroti cara HTS membingkai konflik Israel-Palestina kepada konstituen 

lokal dan bagaimana hal itu dapat dipahami oleh orang-orang di Barat yang melihat media online 

HTS dan mengetahui bahwa negara-negara Barat bersekutu dengan Israel. Bagian ini tidak 

bermaksud untuk masuk ke dalam sejarah yang dalam dan rumit antara Israel dan Palestina atau 

Hamas pada khususnya. 

 

Dalam perang Hamas-Israel terbaru pada Mei 2021, HTS mengeluarkan pernyataan yang 

menggambarkan pemikiran kelompok tersebut vis-à-vis perjuangan Palestina dalam hal Muslim 

Bilad al-Sham (Suriah yang lebih besar) dan komunitas Muslim global (ummah). Ini memungkiri 

anggapan bahwa HTS semata-mata adalah kelompok nasionalis Suriah;11 melainkan melihat 

dirinya sebagai bagian dari solusi terkait masalah tersebut. Jawlani menjelaskan bahwa “apa yang 

terjadi tiga hari terakhir memperbarui semangat Islam di seluruh dunia Islam dengan cara yang 
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jelas dan besar.”12 Demikian pula, ideolog senior HTS Abu Mariya al-Qahtani, memposting di 

Twitter video roket yang diluncurkan oleh Hamas dari Gaza. dan ditembakkan ke wilayah sipil di 

Israel, dalam twitnya berikut: “Adegan-adegan ini menyenangkan orang-orang beriman dan 

membuat orang-orang munafik sedih…Hari ini, singa-singa Gaza mengubah malam Zionis 

menjadi siang. Semoga Tuhan memberkati singa-singa Qassem dalam membom mereka.”13 Hal 

ini semakin diperkuat oleh Pusat Dewan Manarat al-Huda HTS, yang menciptakan sebuah 

pameran berjudul “Al-Aqsa, Our Cause,” dan dipertunjukkan di Idlib, Jisr al-Shughour , Atme, 

dan al-Dana pada Juni 2021.14 Pameran ini dihadiri oleh mahasiswa, tokoh suku, dan anggota 

Salvation Government yang didukung HTS, di antara penduduk setempat lainnya. 

 

Selain itu, ideolog HTS Abu Mariya al-Qahtani dan influencer HTS online Abdulrahman 

al-Idrisi telah mempromosikan serangan teroris yang didukung Hamas terhadap warga sipil seperti 

yang terjadi di Yerusalem pada 21 November 2021, yang menewaskan satu orang dan melukai 

tiga lainnya. Sebagai reaksi atas serangan itu, Qahtani menyatakan, “Rakyat Palestina 

mengajarkan pengorbanan dan penebusan umat. Pada saat orang-orang yang kalah terburu-buru 

menuju kekafiran (kufur), dan berlomba menuju keburukan dan kehinaan, kita melihat orang-

orang yang menjual diri kepada Allah dan berlomba ke surga. Dan dari sini saya menyapa orang-

orang kami di Palestina pada umumnya dan Yerusalem pada khususnya.”15 Demikian pula, Idrisi 

berseru, “Umat terjaga dan belum tidur, darahnya mengalir dan jantungnya berdetak! Pelaksana 

#al-Quds_Operation (semoga Tuhan merahmatinya), selama serangan istisyadiyah terhadap 

sekelompok penjajah Zionis.”16 

 

 
Seorang anggota Pusat Dawa Manarat al-Huda HTS menjelaskan sejarah “Bilad al-Sham” di Jisr al-Shughour. 

 

Meskipun tidak secara langsung menghasut serangan, pernyataan ini menciptakan suasana 

yang dapat mengilhami pendukung HTS di Barat untuk mengambil tindakan sendiri dan berpotensi 

menyerang sinagog atau individu yang tampak Yahudi karena anti-Semitisme mereka sendiri, 

bahkan jika mereka menarget yang tidak ada hubungannya secara khusus dengan Israel, seperti 

yang terlihat dalam kasus lain di Barat.17 Hambatan untuk melakukan tindakan seperti itu tidak 

terlalu tinggi dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya, karena nonjihadis juga menyerang 
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orang Yahudi, dan serangan semacam itu melonjak setiap kali ada kebakaran besar antara Israel 

dan musuh-musuhnya.18 

 

Penistaan 

 

Dalam nada yang sama, isu penodaan agama yang berkaitan dengan Nabi Muhammad 

adalah topik sensitif yang telah menyebabkan negara dan individu menganggap remeh sebagai 

sanksi untuk menyerukan tindakan kekerasan. Jihadis telah terlibat dalam serangan terhadap 

orang-orang yang mereka anggap telah menista. Yang paling menonjol di antara mereka dilakukan 

terhadap kartunis Denmark dan majalah satir Prancis Charlie Hebdo.19 Sehubungan dengan yang 

terakhir, seorang guru sekolah Prancis, Samuel Paty, dipenggal kepalanya di Conflans-Sainte-

Honorine, Prancis, pada 16 Oktober 2020. Dia (Samuel) telah menunjukkan masalah Charlie 

Hebdo dengan kartun aktivitas pembelajaran pada pelajaran pendidikan moral dan 

kewarganegaraan tentang kebebasan berbicara, namun sebelum menunjukkannya, dia 

mengizinkan siswa Muslim untuk pergi terlebih dahulu jika mereka mau.20 

 

Kontak terakhir pelaku, Abdoullakh Abouyedovich Anzorov, seorang imigran Chechnya 

berusia delapan belas tahun, diduga adalah Farouk al-Shami, anggota HTS Tajik yang berbasis di 

Idlib. Penyelidik Prancis percaya dia mungkin telah mempengaruhi Anzorov untuk melakukan 

serangan itu.21 Tidak mungkin HTS sebagai sebuah organisasi ada hubungannya dengan serangan 

itu, namun itu menggambarkan bahwa individu yang tinggal di wilayahnya dapat secara wirausaha 

terhubung dengan orang-orang di luar negeri dan menghasut mereka untuk bertindak. Inilah 

sebabnya mengapa memiliki kelompok-kelompok kecil lainnya yang ditetapkan sebagai 

Organisasi Teroris Asing, atau pejuang asing pada umumnya, di wilayah HTS kemungkinan sulit 

dari perspektif AS dan menghalangi niat Washington untuk mempertimbangkan kelompok itu 

untuk dihapus dari daftar FTO. Juga tidak membantu bahwa badan pemerintahan sipil HTS, SSG, 

mengeluarkan pernyataan "menyeru semua orang untuk memikul tanggung jawab mereka dalam 

membela Muhammad" sehubungan dengan Prancis dan Presiden Emmanuel Macron setelah 

serangan itu, yang merupakan ancaman implisit dalam konteks worldview HTS.22 

 

Melihat cakupannya Israel atau penistaan agama, pada Agustus 2021 ideolog senior HTS 

Abu al-Fatah al-Farghali memuji serangan yang dilakukan oleh saingannya Huras al-Din terhadap 

rezim Assad di Damaskus, menyebutnya “operasi yang diberkati.”23 Dia menambahkan: “ 

Semoga Tuhan membalas yang terbaik dari mereka yang melakukannya.”24 Dan sementara 

penulis ini tidak bersimpati pada rezim Assad, semua hal di atas menggambarkan bahwa masalah 

HTS dan terorisme tidak hitam-putih, bahkan jika kelompoknya mencoba menggambarkannya 

seperti itu. Salah satu media tambahan HTS, Shamukh, masih menampilkan pesan audio lama dari 

pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden dan Abu Yahya al-Libi serta Abdullah Azzam,25 yang 

menggambarkan bahwa meskipun mereka mungkin telah memisahkan diri dari AQ saat ini, 

mereka yang berada dalam jaringan HTS masih memegang warisan sejarah dari gerakan jihad 

yang lebih luas. 
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7 
PERTANYAAN PENUNJUKAN TERORISME 

 

Untuk sebagian besar era pasca-9/11, keputusan yang terkait dengan kelompok jihad relatif 

mudah. Hal ini tidak mengherankan, karena baik al-Qaeda dan Daulah Islamiyyah telah mewakili 

ekstremis yang mendukung pandangan dunia Manichean, tidak mau berkompromi pada ideologi 

mereka, dan terus melakukan kegiatan teroris. Hayat Tahrir al-Sham lebih rumit. Meskipun masih 

tampak sebagai kelompok militan, ia mengatur dan mengontrol wilayah dan karena itu berperilaku 

seperti aktor negara meskipun tidak diakui oleh komunitas internasional. Kekerasan yang 

menargetkan warga sipil yang dilakukan oleh kelompok non-negara lebih cenderung dicap sebagai 

terorisme, sementara pelanggaran serupa oleh negara lebih sering disebut pelanggaran HAM. 

Tentu saja, negara dapat menjadi sponsor terorisme—meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan 

bahwa HTS dan Pemerintah Keselamatan Suriah (SSG) mensponsori entitas lain untuk melakukan 

terorisme di luar wilayahnya, apalagi terhadap target Barat. 

 

HTS bukanlah kelompok teroris pertama yang menguasai wilayah atau terlibat dalam 

pemerintahan; dengan demikian, dilema ini tidak unik. Namun dalam konteks komunitas jihad 

selama dua dekade terakhir, cara HTS memposisikan dirinya dan berusaha menunjukkannya telah 

keluar dari orbit AQ dan IS berbeda dari apa pun yang terlihat sejauh ini. Oleh karena itu, adalah 

kewajiban Amerika Serikat untuk memutuskan bagaimana mengklasifikasikan HTS dan 

seberapa condong ke depan yang diinginkan dalam mendorong HTS atau kelompok jihad 

lainnya untuk menjauh dari terorisme sebagai taktik. 

 

Sudut pandang realis tampaknya mencerminkan pendekatan perwakilan AS di Suriah 

James Jeffrey ketika ia memulai pembicaraan saluran belakang dengan HTS. Seperti yang dia 

katakan, “Mereka adalah opsi yang paling tidak buruk dari berbagai opsi di Idlib, dan Idlib adalah 

salah satu tempat terpenting di Suriah, yang juga merupakan salah satu tempat terpenting saat ini 

di Timur Tengah.”1 Sejak Administrasi di era Biden, berdasarkan pemahaman penulis tentang 

kebijakan saat ini, tidak ada keinginan untuk terlibat dengan HTS. 

 

Departemen Luar Negeri telah menetapkan tiga kriteria hukum untuk penetapan terorisme 

berdasarkan Bagian 219 dari Undang-Undang Keimigrasian dan Kewarganegaraan.2 Di dalamnya 

ada sejumlah subkategori yang juga dipertimbangkan dalam penetapan potensial. Berdasarkan 

kriteria ini, sejak HTS memutuskan hubungan dengan AQ, lima bagian definisi hukum masih dapat 

diterapkan (lihat lampiran untuk versi lengkap dari prasyarat hukum ini): 

 

• Harus organisasi asing. 

• Merebut atau menahan, dan mengancam akan membunuh, melukai, atau melanjutkan 

untuk menahan, individu lain untuk memaksa orang ketiga (termasuk organisasi 
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pemerintah) dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun sebagai persyaratan 

eksplisit atau implisit untuk pembebasan individu yang ditangkap atau ditahan. 

• Sebuah pembunuhan. 

• Penggunaan bahan peledak, senjata api, atau senjata lain atau perangkat berbahaya (selain 

untuk keuntungan moneter pribadi semata), dengan maksud untuk membahayakan, secara 

langsung atau tidak langsung, keselamatan satu atau lebih individu atau menyebabkan 

kerusakan substansial pada properti. 

• Kekerasan terencana dan bermotivasi politik yang dilakukan terhadap target non-pejuang 

oleh kelompok subnasional atau agen klandestin. 

 

Bagian pertama dari lima bagian ini cukup jelas. Yang kedua berkaitan dengan 

pemenjaraan dan penyiksaan terhadap aktivis politik serta penyitaan harta benda Kristen dan 

Druze. Pembunuhan Raed Fares akan jatuh di bawah yang ketiga. Yang keempat dapat berlaku 

untuk peluncuran roket lanjutan terhadap komunitas sipil Alawiyin atau penembakan HTS 

terhadap pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menentang aturannya. Kelima adalah pengulangan 

tindakan yang sudah dijelaskan. Oleh karena itu, masuk akal bagi Washington untuk terus 

menetapkan HTS sebagai Organisasi Teroris Asing. Namun perlu dipertimbangkan, bahkan jika 

dibuat-buat dalam waktu dekat, otoritas mana apa yang dapat memberikan sanksi kepada HTS jika 

bergerak di bawah ambang batas hukum untuk menjadi kelompok teroris dalam jendela peninjauan 

lima tahun mendatang yang potensial. 

 

Cara Alternatif Mensanksi Rezim? 

 

Jika Washington menganggap bahwa HTS tidak lagi mencapai ambang batas hukum penuh 

untuk penunjukan, sanksi alternatif masih dapat diterapkan untuk meminta pertanggungjawaban 

kelompok dan para pemimpinnya atas tindakan mereka. Salah satunya adalah Perintah Eksekutif 

13572, “Memblokir Properti Orang Tertentu dengan Menghormati Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia di Suriah,”3 ditandatangani oleh mantan presiden Barack Obama pada akhir April 2011. 

Departemen Keuangan dapat mempertimbangkan untuk menunjuk HTS berdasarkan klausul 

berikut: “setiap orang yang ditentukan oleh Sekretaris Perbendaharaan, dengan berkonsultasi 

dengan Sekretaris Negara, untuk bertanggung jawab atau terlibat dalam, atau bertanggung jawab 

untuk memerintahkan, mengendalikan, atau mengarahkan, atau telah berpartisipasi dalam, 

pelaksanaan pelanggaran hak asasi manusia di Suriah, termasuk yang berhubungan dengan 

represi.”4 Jika E.O. 13572 atau otoritas sanksi hak asasi manusia lainnya diterapkan, Departemen 

Keuangan juga dapat mengeluarkan atau memperbarui lisensi baru yang ada terkait dengan 

kegiatan kemanusiaan yang akan memfasilitasi aliran bantuan tambahan untuk populasi yang 

membutuhkan di Idlib. Meskipun teroris yang ditunjuk secara individu masih akan hadir di Idlib, 

keuntungan dari menerapkan sanksi non-kontraterorisme (CT) terhadap HTS adalah bahwa 

mereka tidak membawa tanggung jawab dukungan materi pidana, yang berarti bahwa lisensi 

Kantor Pengawasan Aset Asing AS dapat untuk mendorong para pelaku kemanusiaan untuk 
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memperluas kegiatan. Selain itu, hal ini dapat mendorong HTS untuk mengesampingkan individu 

yang ditunjuk di bawah otoritas CT. 

 

Salah satu cara untuk memecah perbedaan adalah dengan meminta Departemen Keuangan 

untuk memberikan sanksi kepada para pemimpin HTS tertentu, sehingga menumpulkan 

kemampuan individu tersebut untuk mengambil keuntungan dari  sanksi rezim yang berubah. 

Demikian juga, serupa dengan proses yang diikuti oleh Angkatan Bersenjata Revolusioner 

Kolombia (FARC), mereka yang secara khusus mengadvokasi terorisme dan individu-individu 

serta pemimpin-pemimpin tertentu yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu 

dan saat ini masih dapat dimintai pertanggungjawaban sambil membiarkan masyarakat lainnya 

dan lebih banyak lagi. pemimpin HTS yang condong ke depan dalam wilayahnya untuk bergerak 

maju.5 

 

Namun, keputusan seperti itu kemungkinan akan menimbulkan masalah politik di dalam 

negeri, terutama di Kongres. Baru-baru ini, kontroversi mengenai pembatalan penunjukan, dan 

kemungkinan penunjukan ulang kelompok militan Yaman yang didukung Iran, Houthi, 

menggambarkan komplikasi politik ini. Tentu saja, tindakan HTS akhir-akhir ini jauh lebih baik 

dan tidak mengerikan daripada yang dilakukan oleh Houthi terhadap penduduk Yaman serta 

serangan drone dan misilnya terhadap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Oleh karena itu, jika ini 

adalah sanksi rezim yang dapat digunakan sebagai alternatif di masa depan, HTS harus terus 

menunjukkan kemajuan dalam membasmi pejuang asing dan Organisasi Teroris Asing lainnya 

secara lokal—termasuk yang bersekutu dengan HTS—serta berhenti memuliakan terorisme di luar 

negeri atau meluncurkan roket ke wilayah sipil. 

 

Di luar konsekuensi politik di Amerika Serikat, ada konsekuensi potensial lain yang patut 

dipertimbangkan ketika memberikan kelonggaran semacam itu dengan jenis sanksi yang diubah. 

HTS dapat menggunakan pembukaan perizinan kemanusiaan untuk memonopoli pengiriman 

bantuan kemanusiaan—seperti yang telah dilakukan di sektor lain—dan juga memungut pajak 

pada LSM internasional karena berada di wilayahnya.6 Mengenai yang pertama, menurut pakar 

bantuan kemanusiaan Natasha Hall, “beberapa pekerja bantuan telah melaporkan tekanan untuk 

meninjau proyek secara positif, menargetkan penerima manfaat tertentu, mempekerjakan 

karyawan LSM yang terkait dengan HTS, dan memastikan kontraktor yang disukai memenangkan 

tender yang ditawarkan oleh LSM.”7 LSM lokal Suriah juga mengkhawatirkan privasi data.8 

Dengan demikian, meningkatkan  kekuasaan HTS akan membuatnya lebih mungkin dari waktu ke 

waktu bahwa HTS akan dilihat sebagai satu-satunya lawan bicara dengan cara yang sama bahwa 

aktor internasional sekarang mendekati rezim Assad sehubungan dengan bencana kemanusiaan di 

wilayah rezim. Dalam banyak hal, argumen tentang melegitimasi HTS sama dengan yang terkait 

dengan normalisasi dengan rezim Assad: aktor khusus yang menang dan bertanggung jawab, 

penduduk di bawahnya menderita, oleh karena itu perlu bekerjasama dan melalui dia untuk 

membantu mereka yang menderita. di bawah pangkuan kedua rezim. 
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Sebagai alternatif, Hall menyarankan bahwa, “pendekatan donor dan PBB yang lebih 

kolektif untuk bernegosiasi dengan para pemimpin HTS mengenai kerangka peraturan untuk 

respons bantuan akan melindungi ruang kemanusiaan dan bahkan memungkinkan peralihan ke 

bantuan yang mempromosikan ketahanan yang lebih besar.” Oleh karena itu, akan bijaksana bagi 

badan-badan AS, jika sebutan terorisme diubah menjadi jenis sanksi rezim yang berbeda, untuk 

berkolaborasi dan berkoordinasi dengan aktor-aktor kemanusiaan utama secara internasional dan 

lokal yang telah beroperasi di Suriah dan akan berusaha untuk berbuat lebih banyak di masa depan 

jika lingkungan untuk bantuan kemanusiaan ditingkatkan. Jika alternatif seperti itu terjadi, ini 

diharapkan akan menciptakan front persatuan untuk melemahkan kemampuan HTS untuk 

mengambil keuntungan dari bantuan yang masuk ke wilayahnya dengan cara yang sama seperti 

rezim Assad telah menyalahgunakan bantuan kemanusiaan selama perang Suriah. Sebaliknya, itu 

benar-benar akan membantu mereka yang paling membutuhkan dan bukan mereka yang berkuasa 

yang mencoba mengeksploitasi situasi secara sinis. Tentu saja, ini banyak "kemungkinan", karena 

Washington dapat dengan mudah mempertahankan sebutan terorisme HTS saat ini untuk masa 

mendatang. 

 

Kondisi Potensial 

 

Jika Washington tertarik di masa mendatang untuk mengubah penetapan terorisme HTS 

menjadi samksi rezim yang lebih spesifik untuk tindakannya selama perang Suriah, akan lebih 

bijaksana—melalui kemungkinan pembukaan kembali komunikasi saluran belakang—untuk 

menguraikan langkah-langkah potensial yang dapat dilakukan HTS. mengambil untuk 

menghilangkan kekhawatiran bahwa perubahan ini hanya akan semakin mengkonsolidasikan 

cengkeraman otoriter jama’ahnyak atas wilayah dimana ia beroperasi. Amerika Serikat mungkin 

memiliki daftar tindakan spesifiknya sendiri terkait dengan kriteria penunjukan yang dijelaskan 

sebelumnya. Di luar kriteria ini, berikut adalah beberapa penanda yang harus dipertimbangkan 

Washington untuk diminta dari HTS, meskipun kelompok tersebut kemungkinan akan 

menganggap beberapa di antaranya tidak masuk akal. Pada saat yang sama, hampir tidak masuk 

akal bagi HTS untuk mengharapkan Amerika Serikat mengubah penunjukannya tanpa 

mendapatkan imbalan apa pun. 

 

• Izinkan organisasi hak asasi manusia untuk memeriksa fasilitas penjara dan secara 

independen melaporkan temuan. Dalam wawancara Frontline Jawlani, mengumumkan, 

“Mungkin beberapa organisasi hak asasi manusia bisa datang dan mengawasi penjara dan 

mengawasi—atau melihat ke penjara. Institusi kami terbuka untuk semua orang. 

Organisasi dipersilakan.”9 Akan bermanfaat untuk menguji ini dan mungkin mendapatkan 

sesuatu yang positif, seperti meningkatkan sistem penjara HTS. 

 

• Bebaskan tahanan politik dan berikan restitusi. Jika ada individu yang terbunuh atau 

meninggal saat ditahan di penjara oleh HTS, Jama’ah harus memberikan bantuan keuangan 

kepada anggota keluarga yang terkena dampak. 
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• Zaman Jihadisme Politik Membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Ini akan menjadi 

langkah penting untuk menunjukkan bahwa HTS serius dalam mempertanggungjawabkan 

pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan sekarang. Hal ini juga akan menunjukkan 

bahwa aktor yang serius dan lebih dewasa yang mampu mengkritik diri sendiri dan akan 

memungkinkan penduduk untuk bergerak maju setelah komisi semacam itu dibentuk, 

diizinkan untuk beroperasi secara independen dan menyelidiki kejahatan masa lalu, dan 

memiliki tindakan pemaksaan yang sebenarnya untuk membawa orang-orang yang telah 

berada di HTS dan kelompok pendahulunya ke pengadilan setelah berkas dan laporan 

diajukan secara publik dan online. 

 
• Membuka dewan syura dan pemilihan perdana menteri SSG untuk seluruh penduduk—

termasuk perempuan. Ini akan menciptakan sistem yang lebih adil di mana setiap orang 

dalam masyarakat memiliki suara. 

 
• Mengizinkan Amerika Serikat dan pemerintah lainnya untuk mendanai masyarakat 

sipil dan entitas pro-demokrasi di wilayah yang dikuasai HTS. Mekanisme sanksi 

“snapback” harus diterapkan jika ada tindakan yang diambil terhadap para aktivis. 

 
• Bubarkan HTS dan sepenuhnya masukkan infrastrukturnya ke dalam Pemerintah 

Keselamatan Suriah (SSG). Tidak mungkin HTS akan menerima langkah ini, tetapi ini 

akan menjadi posisi pembuka yang cerdas untuk setiap negosiasi AS dengan jama’ah 

tersebut. Kontrol sipil atas angkatan bersenjata adalah salah satu fitur paling mendasar dari 

pemerintahan yang stabil dan berfungsi. Jika HTS serius ingin didelisting, HTS harus 

dibubarkan dan bertindak seperti pemerintahan biasa dengan tidak memiliki struktur 

militer yang berada di luar batas-batas badan hukum yang berlaku. Pasukan tempur HTS 

akan ditempatkan di bawah Kementerian potensial dari Pertahanan. Saat ini, tidak ada 

struktur yang setara di dalam SSG, yang menyoroti sifat bermasalah dari upaya nyata HTS 

untuk terlibat di dalam "jarak resmi" dari otoritasnya di lapangan melalui SSG, padahal 

pada kenyataannya HTS memiliki kendali sejati dari balik layar di sebagian besar isu-isu 

sensitif. Kementerian pertahanan juga akan secara efektif berada di bawah perdana menteri 

SSG yang akan—memimpin secara independen tanpa Jawlani yang harus melegitimasi 

kegiatan SSG. Sebaliknya, jika dia benar-benar ingin memimpin di depan umum, Jawlani 

harus mencalonkan diri sebagai perdana menteri dalam pemilihan. 

 

• Pimpinan puncak sejarah HTS harus secara sukarela mengundurkan diri, menjalani 

hukuman penjara untuk kejahatan masa lalu, dan kemudian pensiun setelah masa hukuman 

mereka selesai. Ini adalah akibat wajar dari permintaan di atas. Idealnya, mereka yang 

memimpin kelompok dalam dekade terakhir akan dimintai pertanggungjawaban untuk 

memberikan keadilan kepada para korban HTS. dan kelompok pendahulunya. Ada 

kemungkinan untuk mempertimbangkan aspek model yang diterapkan pada Kartel Cali di 

Columbia di mana beberapa pemimpin secara sukarela menyerahkan diri, menjalani 

hukuman penjara, dan kemudian pensiun. Dalam kasus ini, karena aliansi Turki yang tidak 
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dinyatakan dengan HTS, menempatkan pemimpin utama HTS yang terlibat dalam 

pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu ke dalam penjara Turki masuk akal, karena 

rezim Assad tidak mengikuti aturan hukum. Meskipun Turki secara tidak resmi bekerja 

sama dengan HTS, pemerintah Turki telah menetapkan HTS sebagai kelompok teroris. 

Setelah menjalani hukuman penjara, para pemimpin ini dapat tetap berada di Turki dan 

tidak lagi terlibat dalam HTS atau kegiatan SSG. Opsi ini berpotensi memberikan cara 

untuk melegitimasi SSG dan pekerjaannya serta para aktor yang terlibat dalam strukturnya. 

 

Sementara penanda potensial ini dapat menjadi titik awal dalam kemungkinan negosiasi, 

keinginan untuk mencapai semua jenis pengaturan dalam pemerintah AS sangat terbatas. Hal ini 

juga perlu digarisbawahi poin yang dibuat oleh peneliti Suriah Rahaf Aldoughli dan Azzam Al 

Kassir, yang bersama dengan banyak warga Suriah lainnya di dalam dan di luar wilayah HTS akan 

melihat semua jenis akomodasi sebagai kebijakan yang buruk “didorong oleh idealisme 

kemanusiaan atau realisme geostrategis belaka” serta merusak “harapan untuk membangun 

perdamaian berkelanjutan di negara Suriah yang bersatu.”10 Penulis ini percaya bahwa kebijakan 

paling cerdas adalah melanjutkan penunjukan saat ini sampai HTS membuat lebih banyak 

perubahan. Namun, akan bermanfaat untuk menguji apakah HTS lebih bersedia untuk membuka 

sistem politiknya dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan masa lalu—walaupun kecil 

kemungkinannya untuk melakukannya. Ringkasnya, mengubah HTS ke rezim sanksi yang berbeda 

tidak masuk akal pada saat ini, bahkan jika layak untuk menetapkan alat kebijakan potensial yang 

dapat digunakan Washington tergantung pada prioritasnya. 
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8 
KONKLUSI 

 

Apakah Washington memutuskan untuk mengambil tindakan atas permintaan Abu 

Muhammad al-Jawlani untuk menghapus daftar Hayat Tahrir al-Sham sebagai Organisasi Teroris 

Asing masih harus dilihat. Ketika Amerika Serikat mengalihkan sumber daya untuk lebih fokus 

pada China dan Rusia dan lebih sedikit pada tantangan jihad, Washington mungkin lebih memilih 

status quo karena, dari perspektif strategis, HTS dan wilayah yang dikontrolnya tidak dianggap 

penting dibandingkan dengan isu-isu lain di dunia. wilayah yang lebih luas, apalagi secara global. 

 

Konon, evolusi HTS menjadi kelompok jihad yang lebih fokus secara politis daripada 

teologis patut dipahami, karena dinamika serupa dapat terjadi di tempat lain. Tentu saja, setiap 

konteks dan kelompok berbeda, dan pemahaman rinci tentang dinamika tersebut adalah kunci 

untuk memahami setiap perubahan yang mungkin terjadi. Namun demikian, kelompok jihad yang 

semakin berfokus pada diplomasi dan negosiasi—selain kegiatan pemberontak, teroris, dan 

pemerintahan lokal mereka yang lebih terkenal—menggambarkan kompleksitas yang lebih besar 

yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan aktor yang bermusuhan ketika mencoba 

mengisolasi, menghalangi, atau mengalahkan kelompok-kelompok ini. 

 

Perlu juga digarisbawahi bahwa kelompok-kelompok lain telah mulai mengingkari operasi 

eksternal di negara-negara Barat, terlepas dari skeptisisme tentang ketulusan pernyataan ini. 

Kelompok-kelompok seperti al-Qaeda di Maghreb Islam—dan kemungkinan anak perusahaannya 

di Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin—dan Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) juga baru-baru ini 

mengatakan bahwa operasi eksternal semacam itu bukan lagi kepentingan dan focus mereka. 

Namun, ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok ini masih dapat melihat serangan terhadap 

sasaran-sasaran Barat di daerah kantong regional mereka sendiri sebagai hal yang sah, yang akan 

membuat pemerintah Barat enggan terlibat dengan mereka. Misalnya, pada Juni 2021 pemimpin 

AQIM Abu Obaida Yusuf al-Annabi mengatakan bahwa Prancis “menipu” warganya dengan 

mengatakan bahwa operasi negara di Mali diperlukan untuk melindungi Prancis dari serangan 

jihadis di dalam negeri, karena tidak pernah ada serangan terhadap Tanah Prancis oleh seorang 

Mali atau diatur oleh para jihadis yang berbasis di Mali.1 Baru-baru ini, juru bicara TTP 

Muhammad Khurasani mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa kelompok tersebut 

tidak memiliki agenda global dan bahwa perangnya terbatas di Pakistan.2 Menariknya, ia meminta 

dalam pernyataan itu untuk “Amerika Serikat agar mendukung TTP dalam memerangi negara 

Pakistan untuk hak-hak suku tertindas.”3 Bahkan di antara kelompok-kelompok itu, ada gradasi 

dalam cara mereka membingkai masalah ini. 

 

Dengan demikian, kemungkinan masalah terkait HTS yang disajikan dalam makalah ini 

akan semakin menjadi dilema kebijakan yang lebih besar yang harus ditangani Washington dalam 

kaitannya dengan kelompok jihad tertentu. Memiliki kebijakan yang berpotensi menangani 

masalah yang menjengkelkan dan mungkin tidak nyaman ini patut dipikirkan meskipun, pada 
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akhirnya, Amerika Serikat dan pemerintah lain memutuskan untuk mempertahankan pendekatan 

yang sepenuhnya aman terhadap kelompok-kelompok yang telah berubah di ujung tanduk. Ini 

tidak hanya karena kelompok-kelompok jihad memperoleh kekuatan ketika pemerintah daerah 

melemah, tetapi juga karena fokus Washington yang lebih besar pada persaingan kekuasaan 

dengan Rusia dan China. Oleh karena itu, kekhawatiran yang lebih sedikit tentang kelompok-

kelompok jihadis daripada segera setelah 9/11 dapat dilihat sebagai kesempatan untuk 

memusatkan sumber daya di tempat lain. Penting untuk diingat bahwa kelompok-kelompok 

jihadis ini secara ideologis menentang kepentingan Washington dan Barat dalam 

mempromosikan tatanan dunia yang lebih liberal. Akibatnya, setiap perubahan potensial akan 

bersifat transaksional. Washington harus menghitung biaya dan manfaat dari mengubah arah 

kebijakannya saat ini dengan HTS. 

 

Apa pun yang diputuskan Amerika Serikat pada akhirnya, setidaknya, melihat Jawlani dan 

HTS melalui prisma al-Qaeda terputus dari kenyataan dan akan mengarah pada penilaian yang 

salah terhadap kelompok tersebut. Pemahaman yang salah tentang sifat kelompok saat ini, 

betapapun ekstrem dan otoriternya, dapat menimbulkan masalah lain di masa depan. Terlepas dari 

langkah selanjutnya dari Washington, usia jihadisme politik ada di sini. 
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Lampiran 
Hukum Penunjukan Terorisme 

 

 

Kriteria hukum untuk penunjukan terorisme berdasarkan Bagian 219 dari Undang-Undang 

Keimigrasian dan Kewarganegaraan:1 

 

1. Harus organisasi asing. 

 

2. Organisasi harus terlibat dalam aktivitas teroris, sebagaimana didefinisikan dalam bagian 

212 (a)(3)(B) INA (8 U.S.C. 1182(a)(3)(B)), atau terorisme, sebagaimana didefinisikan dalam 

pasal 140(d)(2) Undang-Undang Otorisasi Hubungan Luar Negeri, Tahun Anggaran 1988 dan 

1989 (22 U.S.C. 2656f(d)(2)), atau mempertahankan kemampuan dan niat untuk terlibat dalam 

kegiatan teroris atau terorisme. 

 

a. Bagian 212 (a)(3)(B) dari INA (8 U.S.C. 1182(a)(3)(B)): mendefinisikan 

“kegiatan teroris” berarti: setiap kegiatan yang melanggar hukum menurut undang-undang 

tempat dilakukannya (atau yang, jika dilakukan di Amerika Serikat, akan melanggar hukum 

menurut undang-undang Amerika Serikat atau Negara Bagian mana pun) dan yang melibatkan 

salah satu dari yang berikut:2 

 

i. Pembajakan atau sabotase alat angkut apa pun (termasuk pesawat terbang, kapal, atau 

kendaraan). 

 

ii. Merebut atau menahan, dan mengancam untuk membunuh, melukai, atau terus menahan, 

orang lain untuk memaksa orang ketiga (termasuk organisasi pemerintah) untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan apa pun sebagai persyaratan eksplisit atau implisit untuk pembebasan 

individu yang ditangkap atau ditahan. 

 

iii. Serangan kekerasan terhadap orang yang dilindungi secara internasional (sebagaimana 

didefinisikan dalam pasal 1116(b)(4) judul 18, United States Code) atau terhadap kebebasan 

orang tersebut. 

 

1. Bagian 1116(b)(4) judul 18, United States Code berarti Kepala Negara atau pejabat politik 

yang setara, kepala pemerintahan, atau Menteri Luar Negeri setiap kali orang tersebut berada di 

negara selain negaranya sendiri dan setiap anggota keluarganya yang menemaninya; atau 

perwakilan, pejabat, pegawai, atau agen lain dari Pemerintah Amerika Serikat, pemerintah asing, 

atau organisasi internasional yang pada waktu dan tempat yang bersangkutan berhak menurut 

hukum internasional atas perlindungan khusus terhadap serangan terhadap dirinya, kebebasan, 

atau martabatnya, dan setiap anggota keluarganya yang kemudian menjadi bagian dari rumah 

tangganya.3 
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iv. Sebuah pembunuhan. 

 

v. Penggunaan apa saja— 

 

1. agen biologis, agen kimia, atau senjata atau perangkat nuklir, atau 

2. bahan peledak, senjata api, atau senjata lain atau alat berbahaya (selain untuk keuntungan 

moneter pribadi semata), dengan maksud untuk membahayakan, secara langsung atau tidak 

langsung, keselamatan satu atau lebih individu atau menyebabkan kerusakan substansial pada 

properti. 

 

vi. Ancaman, upaya, atau konspirasi untuk melakukan salah satu hal di atas. 

b. Bagian 140(d)(2) Undang-Undang Otorisasi Hubungan Luar Negeri, Fiskal 

Tahun 1988 dan 1989 (22 U.S.C. 2656f(d)(2)) mendefinisikan “terorisme” sebagai “kekerasan 

terencana dan bermotivasi politik yang dilakukan terhadap sasaran non-pejuang oleh kelompok 

subnasional atau agen klandestin.”4 

 

4. Aktivitas teroris atau terorisme organisasi harus mengancam keamanan warga negara AS atau 

keamanan nasional (pertahanan nasional, hubungan luar negeri, atau kepentingan ekonomi) 

Amerika Serikat. 
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Notes 
 

 

1. See here: https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations. 

 

2. Office of the Coordinator for Counterterrorism, “Immigration and Nationality Act 

Section 212,” U.S. Department of State, April 8, 2008, https://2001-

2009.state.gov/s/ct/rls/fs/08/103399.htm. 

 
3. See here: https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?wi 

dth=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-216574708-

1528478296&term_occur=999&term_src. 

 
4. Office of the Coordinator for Counterterrorism, “Foreign Relations Authorization Act, 

Fiscal Years 1988 and 1989: Terrorism Definition,” U.S. Department of State, April 8, 

2008, https://2001-2009.state.gov/s/ ct/rls/fs/08/103401.htm. 
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