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TIMUR TENGAH



• The term "Middle East" may have originated in the 1850s in the 
British India Office.[10] However, it became more widely known 
when American naval strategist Alfred Thayer Mahan used the term in 
1902[11] to "designate the area between Arabia and India".[12][13] During this 
time the British and Russian Empires were vying for influence in Central 
Asia, a rivalry which would become known as the Great Game.

• Istilah "Timur Tengah" mungkin berasal dari tahun 1850-an di Kantor 
British India . [10] Namun, menjadi lebih dikenal luas ketika ahli strategi
angkatan laut Amerika Alfred Thayer Mahan menggunakan istilah tersebut
pada tahun 1902 [11] untuk "menunjuk daerah antara Arab dan
India". [12] [13] Selama waktu ini Kerajaan Inggris dan Rusia bersaing untuk
mendapatkan pengaruh di Asia Tengah , persaingan yang kemudian dikenal
sebagai Permainan Besar
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• Until World War II, it was customary to refer to areas centered around Turkey and the 
eastern shore of the Mediterranean as the "Near East", while the "Far East" centered 
on China,[20] and the Middle East then meant the area from Mesopotamia to Burma, 
namely the area between the Near East and the Far East.[citation needed] In the late 1930s, 
the British established the Middle East Command, which was based in Cairo, for its 
military forces in the region. After that time, the term "Middle East" gained broader 
usage in Europe and the United States, with the Middle East Institute founded 
in Washington, D.C. in 1946, among other usage.[21]

• Sampai Perang Dunia II , adalah kebiasaan untuk menyebut daerah yang berpusat di 
sekitar Turki dan pantai timur Mediterania sebagai " Timur Dekat " , sedangkan " Timur
Jauh " berpusat di Cina , [ 20 ] dan Timur Tengah kemudian berarti daerah tersebut . 
dari Mesopotamia sampai Burma , yaitu daerah antara Timur Dekat dan Timur
Jauh. [ rujukan? ] Pada akhir 1930-an, Inggris mendirikan Komando Timur Tengah , yang 
berbasis di Kairo, untuk kekuatan militernya di wilayah tersebut. Setelah waktu itu, istilah
"Timur Tengah" memperoleh penggunaan yang lebih luas di Eropa dan Amerika Serikat, 
dengan Institut Timur Tengah didirikan di Washington, DC pada tahun 1946, di antara
penggunaan lainnya. [21]
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• Timur Tengah [Middle East] (Arabic: األوسطالشرق

• a geopolitical term[

• Daratan di sekitar pantai selatan dan timur Laut
Mediterania , meliputi setidaknya Semenanjung Arab dan, menurut beberapa
definisi, Iran , Afrika Utara , dan kadang-kadang di luar.

• Bagian tengah wilayah umum ini sebelumnya disebut Timur Dekat Near East,, 
sebuah nama yang diberikan oleh beberapa ahli geografi dan sejarawan Barat 
modern pertama, yang cenderung membagi apa yang mereka sebut Timur
menjadi tiga wilayah.

• Timur Dekat [ Near East] diterapkan ke wilayah terdekat Eropa , membentang dari
Laut Mediterania ke Teluk Persia ;

• Timur Tengah [Middle East] dari Teluk Persia hingga Asia Tenggara

• Timur Jauh [Far East] wilayah yang menghadap Samudera Pasifik .

The Middle East
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• Perubahan penggunaan mulai berkembang sebelum Perang Dunia II dan
cenderung dikonfirmasi selama perang itu, ketika istilah Timur Tengah 
diberikan kepada komando militer Inggris di Mesir .

• Pada pertengahan abad ke-20 definisi umum Timur
Tengah mencakup negara bagian atau
teritori Turki , Siprus , Suriah , Lebanon , Irak , Iran, Israel , Tepi Barat , Jalur
Gaza , Yordania , Mesir, Sudan , Libya , dan berbagai negara bagian dan
teritori Arab ( Arab Saudi, Kuwait , Yaman , Oman , Bahrain , Qatar , dan
Trucial States, atau Trucial Oman [sekarang Uni Emirat Arab ]).

• Peristiwa-peristiwa berikutnya cenderung, dalam penggunaan yang 
longgar, untuk memperbesar jumlah tanah yang termasuk dalam definisi
tersebut. Tiga negara Afrika Utara Tunisia , Aljazair , dan Maroko terkait
erat dalam sentimen dan kebijakan luar negeri dengan negara-negara
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•Istilah Timur Tengah dikaitkan dengan
geografi mencakup wilayah Asia, Afrika, dan
Eropa
•Secara agama dominan Islam 
•Secara Budaya dan bahasa dominan Arab
•Secara political historis : negeri-negeri Islam 
wilayah Khilafah



Negara yang Sering Dimasukkan Dalam Timur Tengah

• Timur Tengah mencakup 18 negara. Ini adalah Bahrain, Siprus, Mesir, 
Iran, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, 
Arab Saudi, Republik Arab Suriah, Turki, Uni Emirat Arab dan Yaman.

• Kadang-kadang, definisi Timur Tengah diperluas untuk mencakup 
konsep "Timur Tengah Raya“[Greater Middle East]

• yang mencakup Afghanistan, Komoro, Djibouti, Maghreb, Pakistan, 
Sudan, dan Somalia. 

• Timur Tengah mencakup negara-negara yang memiliki faktor yang 
sama seperti kelompok etnis, fitur geografis, keyakinan agama, dan 
sejarah politik. 







Wilayah Strategis
Pertama : Geo Politik
• Timur Tengah merupakan kawasan yang strategis. Siapa yang menguasai

wilayah ini hampir bisa dipastikan akan mendominasi dunia.

• Ada beberapa alasan mengapa Timur Tengah menjadi wilayah yang 
strategis bagi dunia. 

• Pertama, secara geo-politik, kawasan Timur Tengah terletak pada
pertemuan Eropa, Asia, Afrika sehingga kawasan ini merupakan pintu
masuk utama ke ketiga benua tersebut. Timur Tengah juga berbatasan
dengan laut Tengah, laut Merah, laut Hitam, laut Kaspia, Teluk Parsi, dan
Samudera Hindia. 

• Di kawasan ini juga terdapat jalur-jalur perairan yang strategis, yaitu Selat
Bosphorus, Selat Dardanella, Terusan Suez, Selat el-Mandeb, dan Selat
Hormuz.



2. Kekayaan Alam

• Kedua, kandungan kekayaan alam, terutama minyak. Penemuan
minyak di daerah Timur Tengah menambah nilai strategis kawasan ini. 
Sebab, minyak adalah sumber energi utama bagi industri dunia, 
terutama Barat, yang belum bisa digantikan oleh sumber energi
lainnya. Enam puluh persen cadangan minyak dunia ada di Timur
Tengah. Apalagi, biaya eksploitasi minyak di Timur Tengah sangat
rendah. Bayangkan, tanpa digali pun, minyak Timur Tengah bisa
muncrat sendiri.



3. Faktor Ideologi

• Ketiga, faktor ideologi. 

• Timur Tengah merupakan tempat lahirnya agama-agama besar dunia
(Yahudi, Nasrani, Islam). 

• Pada masa lampau, persoalan agama ini bisa menjadi sumber konflik lewat
intervensi asing. Prancis, misalnya, sering mengklaim sebagai pembela
gereja Kristen latin dan Maronit untuk menguasai Suriah dan Lebanon. 
Rusia selalu membela gereja-gereja Kristen Ortodok.

• Pada masa sekarang, dari kawasan ini muncul gerakan-gerakan Islam 
ideologis yang menentang penjajahan Kolonialis Barat. Potensi kekuatan
Ideologi Islam yang besar di daerah ini mengkhawatirkan penjajah Barat. 
Bisa disebut, gerakan-gerakan Islam pasca keruntuhan Khilafah Islam 
muncul dari kawasan ini.



Wilayah Konflik ? 

• Posisi Timur Tengah yang strategis telah membuat daerah ini menjadi
daerah rebutan kekuatan-kekuatan politik dunia. Tidak aneh jika
wilayah ini terus-menerus didera konflik. 

• Beberapa persoalan penting yang muncul di Timur Tengah saat ini
antara lain:

• Penjajahan Yahudi terhadap wilayah Palestina

• Invasi dan pendudukan AS, Inggris, dan sekutu-sekutu imperialisnya.

• Keberadaan rezim-rezim boneka yang diktator dan monarki represif
seperti di Mesir, Suriah, Irak, Yordania, Saudi Arabia, Kuwait, dan
lainnya yang didukung Barat 



• Ketimpangan Ekonomi di anatara negara-negara Timur Tengah; antara
negara kaya dan negara miskin.

• Konflik antar gerakan Islam dengan rezim sekular yang diktator
• Persaingan antara negara-negara imperialis seperti Prancis, Inggris, Jerman, 

Rusia, dan AS.
• Konflik perbatasan (dispute border) warisan kolonial : antar negara Timur

Tengah seperti Iran-Irak, Irak-Kuwait, Sudan-Mesir, Yaman-Saudi Arabia, dll.
• Pergantian kekuasaan antar rezim di Timur Tengah lewat kudeta atau

pemberontakan militer.
• Isu-isu sektarian dan disintegrasi yang direkayasa Barat (Kelompok-

kelompok separatis di beberapa negara seperti Kurdi di Turki dan Irak, 
pemberontak Kristen di Sudan)



Akar Persoalan Timur Tengah

• Sesungguhnya persoalan di Timur Tengah saat ini berakar dari
imperialisme Barat ke wilayah tersebut sejak masa kemunduran
Kekhilafahan Islam. 

• Semua persoalan sekarang, kalau ditarik, pastilah berhubungan
dengan sejarah imperialisme Barat di Timur Tengah dan kemunduran
Kekhilafahan Islam. Akar persoalan ini secara tepat disimpulkan oleh
David Fromkin dalam bukunya, A Peace to End All Peace, “Pembagian
bekas Kekaisaran Ottoman setelah Perang Dunia I menjadi biang
keladi ketidakpastian politik dan kemelut di Irak modern dan seluruh
Timur Tengnah dalam setengah abad belakangan ini.” [2]



Satu Perdamaian yang 
Mengakhiri Seluruh

Perdamian

David Fromkin dalam 
bukunya, A Peace to End All 
Peace, “Pembagian bekas 

Kekaisaran Ottoman setelah 
Perang Dunia I menjadi biang 

keladi ketidakpastian politik dan 
kemelut di Irak modern dan 
seluruh Timur Tengah dalam 

setengah abad belakangan ini.



Tiga Kepentingan Mendasar Negeri Imperialis

•Menguasai dan Mengontrol Kekayaan alam Timur
Tengah terutama Minyak dan Gas 

•Mempertahankan Eksistensi Penjajah Yahudi di 
Palestina

•Mencegah Kebangkitan Politik Islam 



•Pada tahun 1953, Dewan Keamanan Nasional
mengatakan, “Kebijakan Amerika Serikat adalah
mempertahankan sumber minyak di Timur Tengah 
agar tetap berada di tangan Amerika.” (Mohammad 
Haekal, Cutting the lions Tail; Suez Through Egyptian 
Eyes, 1986, hlm. 38).[12]



Tiga Hal yang Perlu Diperhatikan
• Kemunduran Khilafah Islam yang menjadi penyebab intervensi Asing di Timur

Tengah. Dalam masalah ini perlu dilihat bagaimana Khilafah Islam bisa runtuh, 
termasuk konspirasi di balik keruntuhannya.

• Imperialisme Barat terutama Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Rusia, dan AS yang 
menjadi pelaku utama. Di sini perlu diperhatikan bagaimana negara-negara itu
membagi-bagi kawasan di Timur Tengah untuk penjajahan mereka, termasuk
persaingan abadi di antara negara imperialisme itu sendiri.

• Rezim-rezim sekular, baik bercirikan monarki dengan label relijius (seperti Saudi), 
kapitalis, maupun sosialis-komunis (era perang dingin)  yang menjadi boneka
negara-negara imperialis untuk menjajah kawasan Timur Tengah. 

• Berkaitan dengan rezim boneka, perlu diperhatikan berbagai bentuk
pengkhianatan mereka kepada umat, kerjasama mereka dengan negara-negara
penjajah, dan kebijakan-kebijakan mereka yang melestarikan penjajah di Timur
Tengah.



Masa Kemunduran Khilafah Islam dan Awal
Imperialisme

• Krisis di Timur Tengah mulai muncul saat Khilafah Islam dalam
keadaan mundur. Satu persatu wilayah kekhalifahan Islam dicaplok
oleh negara-negara imperialis; terutama Inggris, Jerman, Prancis, 
Italia, dan Rusia. Karena penghalang utama imperialisme Barat pada
waktu itu adalah Khilafah Islam, maka target negara-negara imperialis
agar penjajahan mereka langgeng adalah meruntuhkan Daulah
Khilafah Islam. Untuk itu, strategi umum yang dilakukan adalah lewat
perang pemikiran, menciptakan agen-agen mereka di tubuh umat, 
dan serangan militer.



• Serangan militer juga dilakukan terhadap wilayah-wilayah Islam. Persekutuan Barat mengepung
Kekhilafahan Ustmaniyah dari brbagai penjuru. 

• Dari Utara, Rusia mendesak ke Asia Tengah dan Laut Hitam; merebut semenanjung Crimee
(1774), Kaukasus, Turkestan, dan Iran bagian Utara. 

• Dari Selatan dan Timur, Portugis, Belanda, Inggris dan Prancis berbagi jajahan. 

• Dari barat laut, Kerajaan Hasburg merebut Hongaria dan Yugoslavia. Prancis di bawah pimpinan
Napoleon Bonaparte menyerbu Mesir (1798), yang kemudian dirampas Inggris (1801). 

• Abad ke 19 Inggris merebut India, Birma, dan Malaysia. Belanda merebut Indonesia. Prancis
bergerak di Afrika mencaplok Aljazair (1830), Sahara Tengah dan Tunisia (1881), dan Maroko
(1906-1912).

• Inggris pun bergerak menguasai Mesir (1882), Sudan (1890), Zanzibar, Kenya, dan Uganda. 
Jerman bergerak ke Kamerun dan Tanganyika. Italia merebut Eritrea (Ethiopia) dan membagi
daerah Somalia bersama Inggris. Sementara itu, wilayah lain memisahkan diri dari Khilafah
setelah dipengaruhi ide-ide nasionalisme. Satu persatu wilayah Balkan, Yunani, Bosnia, 
Macedonia, Albania, dan Thrace melepaskan diri.



Pengkhianatan Dari Dalam
• Kondisi ini diperburuk oleh agen-agen negara-negara imperialis di 

wilayah Daulah Khilafah yang berkhianat kepada umat dan Daulah
Khilafah. Untuk itu negara imperialis merebut orang-orang seperti Ely 
Smith (Beirut), Muhammad Ali (Kairo), dan Ibrahim Pasha (Suriah). 
Satu persatu wilayah Kekhilafahan melepaskan diri dengan
cara bersekutu dengnan penjajah. 

• Bersekutu dengan Inggris, keluarga Saud memberontak rerhadap
Khilafah. Kamal Attaturk menggerogoti Khilafah Islam dari dalam
dengan bekerjasama dengan Inggris. Raja Hussain dan anaknya
Abdullah menjadi pemimpin Transyordanoa dengan bantuan Inggris. 
Pola pengkhianatan seperti ini menjadi bentuk umum untuk
menghilangkan pengaruh Khilafah Islam di Timur Tengah.



Pasca Perang Dunia I dan Runtuhnya Khilafah Islam

• Situasi pasca PD I yang menempatkan Khilafah Ustmaniyah sebagai pihak yang 
kalah perang, menyusul kemudian dibubarkannya Khilafah Islam, telah
memperluas peluang negara-negara imperialis untuk memperkokoh penjajahan
di negeri-negeri Islam. 

• Strategi umum yang dilakukan olehnegara-negara imperialis itu adalah membagi-
bagi daerah Khilafah Islam dan membangkitkan nasionalisme di kawasan tersebut
agar tidak kembali bersatu di bawah naungan Khilafah Islam. Meskipun
sebenarnya ada persaingan di antara negara-negara imperialis tersebut, mereka
menyadari perlunya pembagian jatah bekas wilayah Daulah Khilafah Islam. Sebab, 
konflik internl antar mereka jelas akan menyulitkan mereka sendiri. 

• negara-negara imperialis kemudian membuat berbagai perjanjian untuk
membagi-bagi wilayah Daulah Khilafah. Beberapa perjanjian penting antara lain 
Perjanjian Konstantinopel (18 Maret 1915), Perjanjian London (26 April 1915), 
dan Perjanjian Sykes-Picot (16 Mei 1916).



Perjanjian yang Menentukan
Perjanjian Sykes-Picot 

• merupakan perjanjian yang sangat penting bagi negara penjajah. 
Dalam perjanjian itu Rusia memperoleh provinsi-provinsi Khilafah
Ustmainiyah seperti Erzerum, Trebizond, Van, dan Bitlis; mendapat
bagian timur Kurdistan. Prancis memperoleh daerah Suriah, Adana, 
dan bagian selatan yang terbentang dan Aintab dan Mardin sampal ke
perbatasan Rusia. Di sebelah utara, Prancis memperoleh wilayah yang 
terbentang dari Ala Dagh sampai ke Egin Kharput (Sisilia). Inggris juga
memperoleh bagian selatan Mesopotamia, Baghdad, dan pelabuhan
Haifa serta Acre di Palestina; Palestina juga diinternasionalisasikan.[4]



Konperensi San Remo

• (24 April 1920), Palestina kemudian diserahkan ke Inggris. Sementara
Prancis mendapatkan Suriah dan Lebanon. Perjanjian ini juga
mengatur pembagian sumber-sumber minyak antar negara penjajah
di Mesopotamia.[5]



Deklarasi Balfour
• Salah satu peristiwa penting yang lain adalah surat dari Kementerian luar

Negeri Inggris, Arthur James Balfour, kepada pimpinan Zionis Inggris, Lord 
Rothschild, pada 2 November 1917. Surat ini menjadi dasar pengakuan
Inggris terhadap keberadaan negara Zionis di Palestina. 

• Deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Balfour ini kemudian
diadopsi oleh LBB (League of Nations) untuk memberikan mandat resmi
kepada Inggris menguasal Palestina. Dengan demikian, pembentukan
negara Zionis Israel di Palestina merupakan tanggung jawab pemerintah
Inggris. 

• Negara Israel inilah yang kemudian menjadi penyebab konflik
berkepanjangan krisis dl Timur Tengah. Pasca Perang Dunia II dan Perang
Dingin



Pasca Perang Dunia II : Pertarungan Negara 
Imperialis dan Revolusi Militer
• Konflik berikutnya berbentuk persaingan antar AS, Rusia, serta negara-

negara penjajah lama seperti Inggris dan Prancis. AS dan Rusia kemudian
menggunakan semangat kemerdekaan dan anti penjajahan tersebut untuk
menggusur pengaruh Inggris dengan mengganti rezim-rezim boneka
mereka. 

• Terjadilah berbagai kudeta yang dilakukan oleh agen-agen AS di Timur
Tengah antara lain: Raja Idris di Libya yang pro AS dikudeta oleh Khadafi
yang dekat dengan Inggris; Raja Farouk (pro Inggris) di Mesir dikudeta oleh
Gamal Abdul Nasser (pro AS); Raja Faisal (pro Inggris) di Irak dikudeta oleh
Abdul Karim Kassim dalam sebuah revolusi tahun
1958. Revolusi Jenderal Husni Zaim (pro Amerika) dikudeta Brigen Sami 
Hanawi (pro Inggris), muncul Adib AsySyisyakli (pro AS), Februari 1954 
dikudeta lagi oleh agen pro Inggris dengan dukungan Irak



• bagaimana Amerika Serikat
menggantikan Inggris Raya sebagai
kekuatan utama di Timur Tengah, 
dengan pelajaran penting untuk hari ini

Di Lords of the Desert , sejarawan James 
Barr menggunakan arsip yang baru saja
dideklasifikasi untuk menyatakan bahwa
AS adalah kekuatan pendorong di 
belakang keluarnya Inggris. Meskipun
kedua negara adalah sekutu, mereka
menemukan diri mereka berselisih dalam
hampir setiap pertanyaan, dari siapa yang 
memiliki minyak Arab Saudi hingga siapa
yang harus mengendalikan Terusan
Suez. Mendorong dan mengeksploitasi
oposisi yang meluas ke Inggris,



• The Game of Nations: The 
Amorality of Power Politics

• by Miles Copeland Jr.

• A former CIA officer describes 
how the game of espionage is 

played, with particular reference 
to Egypt in the Nasser era. The 

author is a very seasoned 
operative.

https://www.goodreads.com/author/show/404960.Miles_Copeland_Jr_


Pasca Perang Dingin (Cold War)

• Amerika mengklaim penguasa tunggal dunia (monopolar)

• Proyek GWOT (Global War on Terorrism)

• Invasi ke Irak dan Afghanistan 

• Membentuk pemerintahan boneka di Irak dan Afghanistan 

• Mundur dari Afghanistan dan Irak (namun masih menyisakan
pasukan)



The New World Order

• Tatanan Dunia Baru. Berkaitan dengan ini, Pentagon, dalam pedoman
bagi perencanaan pertahananan AS pada Februari 1992, 
mempertegas kebijakan luar negeri AS untuk menghalangi munculnya
pesaing baru Amerika dari manapun. 

• Dinyatakan, “Our first objective is to prevent the re-emergence of a 
new rival either on the territory of the former Soviet Union or 
elsewhere, that poses a threat on the order…. And requires that we 
endeavor to prevent any hostile power from dominating a region… 
These regions include Western Europe, East Asia, the territories of the 
former Soviet Union and Southwest Asia.” [10]



Arab Spring 

• Perlawanan Rakyat terhadap Rezim Diktator

• Tumbangnya Rezim Diktator Tunisia, Mesir, Libya

• Revolusi Panjang Rakyat Suriah

• Pembajakan Revolusi oleh Amerika atas nama Demokrasi

• Kembali ke Rezim Sekuler Diktator (Mesir, Tunisia)



SURIAH: KETAKUTAN BARAT

• kaum muslimin Suriah harus menghadapi rezim Bashar yang bengis
dan serangan negara-negara musuh seperti Amerika dan Suriah yang 
mengatasnamakan perang melawan terorisme. 

• Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis
di Inggris mengatakan, konflik telah merenggut 494.438 nyawa sejak
meletus pada 2011, dengan penindasan brutal terhadap protes anti-
pemerintah. Jutaan rakyat Suriah hidup menderita di kamp-kamp
pengungsian. Meskipun saat ini posisi rezim Bashar semakin
menguat, namun Bashar tidak sepenuhnya bisa mengendalikan
seluruh wilayah Suriah. 



• Konflik Suriah berawal dari tindakan represif rezim Bashar terhadap
rakyatnya sendiri yang berharap ada perubahan di Suriah. Protes
rakyat yang terinspirasi Arab Spring di Tunisia dan Mesir, dihadapi
dengan sangat kejam oleh Bashar. Muncullah perlawanan bersenjata
dari rakyat Suriah. Agak berbeda dengan Mesir dan Tunisia, umat
Islam bukan sekedar menginginkan pergantian rezim, tapi juga
menuntut perubahan ke arah Islam, menuntut penegakan syariah
Islam, termasuk diantaranya Khilafah. 



• Hal ini tentu saja sangat menakutkan Amerika dan negara-negara
imperialism lainnya. Penguasa regional Arab juga khwatir berdirinya
pemerintah Islam akan menjatuhkan kekuasaan mereka. Tidak heran
kalau mereka melakukan segala usaha untuk menggagalkan revolusi
di Suriah. Amerika yang gagal membentuk pemerintahan boneka yang 
baru, memutuskan untuk mendukung Bashar Assad untuk tetap
berkuasa. Membiarkan Rusia untuk terlibat dalam perang Suriah
untuk melemahkan kelompok perlawanan Islam.  Umat Islam di 
Suriah pun menjadi sasaran kekejaman negara imperialis yang 
bekerjasama dengan penguasa Suriah dan negara-negara regional 
sekitar Suriah.



• Permaianan AS-Rusia

• Dr. Faisal Al-Qasim menulis sebuah artikel di situs Al-Quds Al-Arabi, 
pada 12/12/2021, berjudul: “Mengapa invasi Rusia ke Suriah
diperbolehkan dan ke Ukraina dilarang?”

• mantan Presiden AS Barack Obama ...” Dia berkata, “Sikap Amerika
dan Barat terhadap Rusia secara umum meyakinkan kami bahwa
Washington adalah orang yang menentukan bagi Moskow apa yang 
dibolehkan dan apa yang dilarang dalam politik internasional ...”



• Mengenai invasi ke Suriah, dikutip secara harfiah dari mantan Asisten
Menteri Pertahanan AS Andrew Exum dalam sebuah kuliah di depan
Kongres AS, “Washington, pada akhir tahun 2015mengkhawatirkan 
kepentingannya dan kepentingan (Israel) di kawasan, sehingga
Amerika begitu serius menjaga kelangsungan hidup rezim Suriah
sebagai penjamin kepentingan Amerika dan (Israel). Itulah sebabnya, 
mengapa Amerika bersegera mengambil inisiatif untuk meyakinkan
Rusia dan berkoordinasi dengannya untuk melindungi rezim Suriah
agar tidak jatuh.” 

• Semua ini mengkonfirmasi bahwa Rusia tidak akan bisa memasuki
wilayah Suriah dan mendirikan pangkalan militer besar tanpa lampu
hijau Amerika, bahkan restunya.



• Faisal Al-Qasim menyimpulkan dengan mengatakan, “Peristiwa
Ukraina datang untuk mengkonfirmasi bahwa Rusia mengkhususkan
diri dalam melakukan tugas-tugas kotor, yang Amerika tidak ingin
dikotorinya, sehingga Amerika dan Barat muncul di hadapan dunia
sebagai pembela kebebasan dan pendukung demokrasi. Sementara
beruang Rusia tetap beruang dalam arti harfiah kata, yang tanpa
moral atau nilai, serta tanpa ada strategi. Dengan kata lain, Rusia di 
mata Barat, hanya anak kecil dungu yang bisa digunakan bila perlu, 
asalkan dia tidak melampaui batasnya ...”. 



• “Jawāb Soāl” Amir Hizbut Tahrir berjudul: 

“Peran Internasional dalam Krisis Suriah”, tertanggal 20/10/2016, dijelaskan
bahwa

“Gagasan kemitraan internasional yang diaktifkan oleh pemerintahan Obama 
mengakibatkan pemberian pekerjaan internasional kepada Rusia di Suriah. 
Hal ini adalah kebenaran di Washington, dan itu diucapkan oleh beberapa
politisi Rusia ketika mereka berbicara tentang kesombongan Amerika dalam
membahas masalah Suriah dengan Rusia, di mana Amerika berada di 
belakang penugasan Rusia untuk misi pembunuhan dan penghancuran di 
Suriah. Begitu juga, Amerika berada di belakang penyingkiran negara-negara
Eropa, terutama Inggris dan Prancis dari campur tangan dalam
menyelesaikan krisis Suriah. 



• Sementara itu, Rusia yakin bahwa tugas internasional ini akan secara
otomatis mengubah Rusia menjadi negara yang aktif di panggung
internasional, namun Rusia terkejut setiap kali Amerika menolak
untuk melibatkannya dalam masalah lain, bahkan krisis Ukraina yang 
sangat sensitif bagi Rusia, Amerika percaya bahwa kerjasamanya
dengan Rusia di Suriah tidak membawa pada pengakuan kepentingan
Rusia di Ukraina. Ingat, Suriah adalah masalah, sedang Ukraina adalah
masalah lain ...”.



YAMAN : Perang Proxy

• Api konflik di Yaman pun masih berkobar sepanjang tahun 2021. 
Sebagian yang menjadi korban adalah rakyat Yaman. Dalam sebuah
laporan yang diterbitkan PBB pada November 2021 korban perang di 
Yaman diperkirakan hingga akhir tahun 2021 mencapai 377 ribu
orang. UNDP pada Selasa (23/11), memperkirakan 70 % yang 
terbunuh adalah anak-anak di bawah usia lima tahun. 60% terbunuh
akibat kelaparan dan penyakit, sementara sisanya akibat pertempuran
langsung dan serangan udara. Akibat perang ini lebih kurang 15,6 juta
orang hidup dalam kemiskinan ekstrim. PBB menyebutnya sebagai
bencana kemanuisaan terburuk di dunia.  



• Negeri-negeri Islam juga menjadi obyek perang proxy, menjadi
tempat pertarungan kekuasaan antara kekuatan negara-negara
imperialis yang mengorbankan banyak umat Islam. Perang Yaman
merupakan perang proxy, dibalik semua itu sesungguhnya adalah
perebutan kekuasaan antara Inggris yang sudah lama bercokol
dengan Amerika Serikat yang ingin mengambilalih kendali penjajahan. 
Amerika pun mengobarkan konflik untuk memperkuat intervensinya
di Yaman. 



• Perang berkobar dalam konflik 2014, ketika gerakan pemberontakan
Houthi yang didukung Iran merebut bagian utara Yaman, termasuk ibukoita
Sanaa. 

• Rezim berkuasa Ali Abdullah Saleh yang dekat dengan Inggris melarikan diri
ke Saudi Arabia. Dengan alasan memulihkan pemerintahan Saudi 
membangun koalisi negara-negara Arab untuk menyerang Yaman pada
Maret 2015. 

• Amerika dibelakang layar, memainkan Saudi dan Iran. Sementara Inggris
melalui pengganti Mansur Hadi yang menggantikan Ali Abdullah Salih, 
berusaha mempertahankan pengaruhnya. Kedepan konflik Yaman, 
sepertinya terus berkobar, sampai Amerika dan Inggris yang ada
dibelakangnya, mencapai kesepakatan untuk bagi-bagi kekuasaan dan
menghentikan perang ini. 



SUDAN : Perang Proxy dan Warisan Kolonial

• Pertarungan Inggris-Amerika dengan menjadikan negeri Islam sebagai
obyeknya, terjadi di Sudan. Dalam pernyataan persnya 22/11/2021, Hizbut
Tahrir mengungkap Kudeta militer yang dipimpin al Burhan, tidak bisa
dilepaskan dari upaya Amerika untuk mengurangi pengaruh Inggris yang 
menguat melalui Perdana Menteri Hamdok.  Amerika melihat menguatnya
kekuasaan Hamdok yang dikendalikan Inggris tampak dari tuntutan
Hamdok untuk menjadi presiden Dewan Berdaulat dan menempatkan
dinas keamanan di tangan Perdana Menteri. Hal ini dianggap merupakan
restrukturisasi untuk memperlemah pengaruh AS  dan menempatkan
mereka dalam pelayanan pengaruh Inggris. Kondisi ini tidak diinginkan
Amerika. Upaya kudeta pun dipercepat dibawah pengawasan Utusan
Khusus AS Jeffrey Feltman pada kunjungannya ke Sudan yang berakhir pada
malam pada Ahad (24/10 2021).



• Konflik antara militer dan kekuatan sipil di Sudan terus berlanjut setelah
terjadinya kudeta. Meskipun pada Ahad (21/11) telah dilakukan
kesepakatan politik ditandatangani antara dua alat kolonialisme
internasional di Sudan  Al Burhan dan Hamdok. Kesepakatan itu datang
dalam empat belas poin untuk mengatur ulang panggung politik yang 
mendukung militer. Amerika, Inggris, alat-alat regional mereka, dan negara-
negara lain dengan cepat menyambut kesepakatan ini. Sejak 2019 Sudan 
berada di bawah kendali Sovereign Council, badan kerja sama sipil dan
tentara. Dalam badan transisi ini Jenderal Abdul Fattah al-Burhan
memimpin untuk mengawasi kinerja kabinet sipil Perdana Menteri Abdalla
Hamdok. Namun situasi kembali memanas setelah Al-Burhan melakukan
kudeta terhadap Abdalla Hamdok Senin (25/10/2021).PM Hamdok sempat
ditahan meskipun kemudian dibebaskan



• Warisan Penjajah
• Sebagaima yang dilansir Tirto.id , konflik bersaudara di Sudann merupakan

warisan kolonia penjajah. Gerakan prodemokrasi 1964 dan 1985 terkait
erat dengan perang saudara antara pusat yang ada di utara dan Sudan 
selatan pada 1955-1972 dan 1983-2005. 

• Akar konflik keduanya bisa ditelusuri sejak era pemerintahan kolonial. 
Selama lebih dari setengah abad, Inggris dan Mesir—yang berada di bawah
kontrol politik dan militer Inggris—menguasai Sudan. 

• Duet penjajah ini disebut Anglo-Egypt Condominium. Dosen sejarah di 
Loyola University Chicago Kim Searcy dalam artikel Current Events in 
Historical Perspective menjelaskan bahwa Inggris-Mesir tidak menjajah
Sudan sebagai satu kesatuan, melainkan dipecah dua—disebut kebijakan
“divide-and-rule”. 



• Maksudnya, memisahkan orang-orang yang beragama Islam dan berbicara
bahasa Arab di daerah utara dengan masyarakat multikultural dengan etnis, 
agama, dan bahasa suku yang beragam di selatan. Di utara, arabisasi dan
islamisasi dilanggengkan melalui berbagai cara seperti membiayai pembangunan
masjid atau ibadah haji. Penjajah juga memodernisasi institusi ekonomi dan
politik. Otoritas kolonial juga mengembangkan layanan kesehatan dan pendidikan
dengan mendirikan sekolah swasta, sekolah dengan kurikulum Mesir yang 
berorientasi Inggris, dan sekolah-sekolah lain yang menggunakan bahasa
pengantar Arab dan Inggris. Mereka tak melakukan itu semua di selatan. Di mata
pemerintah kolonial, orang-orang selatan belum siap menyambut dunia modern 
seperti di utara. Wilayah pinggiran Sudan lain di daerah barat (seperti Darfur) dan
timur juga termarginalkan. Pada akhirnya, “divide-and-rule” melahirkan
ketimpangan sosio-ekonomi yang besar antara Sudan utara dan kawasan lain.[]AF



Libya : Perang Proxy
• Hal yang lebih kurang sama terjadi di Libya. Krisis di Libya sesungguhnya

merupakan perang proxi dengan memanfaatkan kekuatan lokal dan regional. 
Eropa plus Inggris dan Amerika Serikat saling berebut minyak Libya yang 
melimpah. Kepala National Oil Corporation (NOC) Mustafa Sanallah seperti
dikutip majalah Petroleum Economist yang berbasis di London yang mengatakan
: "Perang di Libya adalah tentang minyak, saya telah mengatakannya berkali-kali," 
. 

• Selama era Khadafi, Libya dikendalikan oleh Eropa terutama Inggris, setelah
Khadafi tumbang tentu saja Inggris bersama Eropa tidak ingin membiarkan Libya 
jatuh ketangan kekuatan negara imperialis lainnya terutama Amerika. Untuk itu
Eropa dan Inggris membentuk pemerintahan sementara, melalui Konferensi
Skhirat di Maroko pada tahun 2015, saat itu yang  terpilih perdana menteri dan
ketua Dewan Kepresidenan serta dibentuk pemerintahan di Tunisia yang dikepalai
oleh Fayez as-Saraj. Namun, Amerika juga bernafsu bermain di Libya. 



• Untuk itu Amerika menimbulkan konflik dengan menyulut perang saudara
di Libya. Amerika mendukung milisi Haftar di Libya Timur untuk terus
menyerang pemerintahan yang diakui internasional yang dikepalai Fayes as 
Saraj yang bermarkas di Tripoli.  Amerika pun memainkan aktor regional 
untuk merealisasikan kepentingannya. Amerika memposisikan Turki seolah
mendukung pemerintahan as Saraj, tapi sebenarnya untuk menggembosi
kekuatan agen-agen Inggris dan Eropa.  Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat
Arab misalnya mendukung Jenderal Haftar di timur dengan mengangkat isu
ancaman Ikhwanul Muslimin di Libya yang dianggap berbahaya. Tujuan
Amerika untuk membuat konflik adalah agar semua pihak bertikai kembali
ke meja perundingan, dengan Amerika sebagai pengendalinya. 



Afghanistan : Restrukturisasi Penjajahan Amerika

• Pada tahun 2021, ditariknya pasukan Amerika dari tanah jihad 
Afghanistan telah mendapat perhatian besar. Tindakan AS dipercaya
sebagai exit strategy,  karena beban selama pendudukan langsung
terlalu besar. Di samping banyak korban dari tentara mereka, biaya
untuk pendudukan mereka di Afghanistan juga sangat tinggi. Strategi
itusebenarnya sudah lama dipertimbangkan AS. Malah sejak era 
Obama, sudah ada beberapa pemimpin Taliban yang melakukan
kontak-kontak dengan AS di Qatar. Di masa Donald Trump dibuka
secara resmi kantor Taliban di sana. Eksekusinya, penarikan pasukan
menyeluruh dilakukan di masa Joe Biden. 



• Namun penjajah tetaplah penjajah. Amerika tentu tidak membiarkan
Afghanistan yang yang strategis secara ekonomi maupun geo politik
terlepas dari genggamannya. Yang dilakukan Amerika adalah merubah
uslub penjajahanya. Tampak dari upaya Amerika melumpuhkan
pemerintahan Afghanistan sekarang ini. AS hingga kini masih
membekukan aset keuangan Afghanistan. Kemungkinan kondisi
seperti ini akan dibiarkan sampai kemudian muncul perlawanan dari
rakyat Afghanistan sendiri terhadap pemerintahan Afghanistan yang 
dikendalikan Taliban. 



• Biasanya, setelah itu, AS merancang sesuatu semacam pemilu yang 
seolah-olah datang dari aspirasi rakyat Afghanistan yang tidak puas
atas pemerintahan Taliban.Terbentuklah nanti pemerintahan yang 
seolah-olah itu pemerintahan yang demokratis, tetapi pemerintahan
yang sebenarnya dikendalikan oleh Amerika Serikat. Sudah
seharusnya sejak awal pemerintahan, Afghanistan semestinya
memutus total hubungan dengan pemerintahan penjajah AS dan
menjadi negara yang mandiri serta independen. Termasuk berharap
berharap pada PBB yang selama ini menjadi alat politik global negara-
negara penjajah. 



Menghadapi Penguasa Refresif

• Di beberapa negeri Islam, meski tidak diduduki langsung oleh negara-
negara imperialis, namun umat Islam harus menghadapi rezim-rezim
represif yang didukung Barat. Penguasa-penguasa boneka ini, menjadi
kaki tangan Barat untuk melayani kepentingan mereka. Penguasa
zalim ini memerangi rakyat mereka sendiri yang memperjuangkan
syariah Islam, mengkriminalisasi ulama-ulama yang berani melakukan
koreksi terhadap kejahatan rezim-rezim di negeri Islam. 



Masalah Palestina
• Masalah Palestina bisa disebut menjadi masalah yang begitu penting

dibicarakan di dunia Islam. Sebab bagaimanapun juga, Palestina
adalah tanah yang dimuliakan Allah SWT. Namun yang sangat
menyedihkannya di tahun 2021 adalah makin menguatnya arus
normalisasi di berbagai negeri Muslim. Sebutlah Bahrain, Uni Emirat
Arab, Maroko, Yordania atau pun Sudan yang mengikuti langkah Turki, 
Mesir, Yordania, yang telah lama berhubungan dengan penjajah
Yahudi. Dari semua negara-negara Arab yang ia sebut, sponsor utama
dari normalisasi itu sebenarnya adalah Arab Saudi yang menurutnya
sudah lama di bawah kendali Inggris atau AS. Kejahatan terbesar dari
normalisasi yang telah dilakukan para penguasa Arab berupa
pengakuan terhadap entitas penjajah Yahudi. 



• Normalisasi atau pengakuan resmi hubungan diplomatik dengan
penjajah Yahudi, merupakan pengkhianatan terhadap umat Islam. 
Normalisasi ini akan melegitimasi kebijakan-kebijakan bengis dan
tidak berperikemanusiaan yang dilakukan penjajah Yahudi. Sebab
kalau mereka sudah diklaim sebagai sebuah negara, maka mereka
berhak atas nama mempertahankan negara, kepentingan negara. 
Mereka seolah-olah memilki legitimasi melakukan apa pun terhadap
umat Islam di Palestina. 



PROYEKSI UMAT : KHILAFAH

• Semua penderitaan yang masih berlangsung ini, kembali menegaskan
tentang pentingnya ditengah-tengah umat berdirinya negara Khilafah
ala minhajin nubuwah. Negara yang akan memutus mata rantai
penjajahan di negeri-negeri Islam yang menjadi sumber utama
persoalan di negeri Islam. Sekaligus menggantikan rezim-rezim busuk, 
penguasa boneka yang selama ini melayani kepentingan Barat



Perubahan yang Tidak Bisa Dibendung

• Kapitalisme yang semakin melemah

• Amerika (THE SICK MAN OF THE WORLD)

• Kegagalan Penguasa Boneka di Negeri Islam 

• Kecenderungan Umat Islam kembali ke Islam 

• Kegagalan gerakan sekuler, demokrasi di dunia Islam (kasus Reformasi
Indonesia, Arab Spring)

• Janji Allah dan Kabar Gembira dari Rosulullah SAW


