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Abstract 

This research aims to identify and describe about the role of UNESCO on 

conservation site of Palmyra at Syria in years 2016 to 2018. The Author conducted 
research by using descriptive method with secondary data which obtained by library 

research as data collection technique with sources comes through the books, 
scientific journals, and internet sources. Those data have been obtained then  

elaborated through qualitative data analysis techniques with the use of  the role of 

international organization theory and conservastion concept. The results of this 

research described the role of UNESCO on conservation site of Palmyra at Syria is 

an aspect of functionality that must be carried out in accordance with its operational 

functions, thus involving international collaboration between members and various 

institutions, then carrying out various forms of international communication and 

information such as conducting an international campaign to save Palmyra site. The 

role of UNESCO carried out with technical program in the form of conservation of 

the Palmyra site which began since 27 April 2016. The conservation program applied 

to the  site of Palmyra  is carried out in six forms of conservation consisting of 

preservation, replication, reconstruction, restoration, revitalitation, and rehabilation. 
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Pendahuluan 

Keberadaan situs warisan dunia telah menjadi kajian global dalam hubungan 

internasional. Hal ini bisa dilihat pada peran dunia internasional dalam menjaga dan 

melestarikan situs warisan dunia. Situs warisan dunia adalah suatu tempat budaya dan 

alam, serta benda yang berarti bagi umat manusia dan menjadi sebuah warisan bagi 

generasi berikutnya. Situs warisan dunia juga dapat mengalami kerusakan yang 

mengakibatkan nilai universalnya berkurang. Faktor kerusakan ini diantaranya 

pengaruh mekanisme alami seperti hujan asam, bencana alam, dan faktor usia situs 

tersebut. Selain itu terdapat faktor manusia seperti penjarahan hingga kerusakan 

akibat perang. (UNESCO, World Heritage Challenges for the Millenium,diakses 

melalui http://whc.unesco.org/documents/publi_millenium_en_pdf pada 23 

November 2017) 

 

Untuk mengatasi kondisi tersebut maka dibutuhkan upaya konservasi. Upaya 

konservasi merupakan langkah pelestarian, perlindungan dan penyelamatan situs 
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warisan dunia dari berbagai kerusakan yang bermanfaat pada pelestarian budaya, 

meningkatkan pariwisata yang bernilai ekonomi tinggi, dan sebagai monumen 

kehidupan social (Eko Budiharjo, 1997: 148).  

 

Upaya konservasi melibatkan aktor internasional seperti organisasi internasional 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Departemennya yaitu United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Salah satu upaya 

konservasi dalam penyelamatan situs warisan dunia yang saat ini masih dilakukan 

adalah konservasi situs warisan dunia Palmyra di Suriah.  

 

Situs Palmyra ialah situs bersejarah berupa kota kuno dan monumen dari peninggalan 

peradaban Kerajaan Palmyra yang terletak di Distrik Tadmur Kegubernuran Homs 

yang berjarak sekitar 210 km dari Ibu Kota Damaskus. Dalam perkembangan 

sejarahnya Situs Palmyra dipengaruhi berbagai budaya seperti budaya Yunani 

Hellenis, Romawi, dan Persia. Hal ini dibuktikan melalui bentuk arsitektur bangunan 

pada situs Palmyra dan bebagai data sejarah pada prasasti di Palmyra.  
(https://www.history.com/topics/palmyra diakses pada 14 April 2018) 

 

Keberadaan situs Palmyra bagi Suriah memiliki berbagai arti penting seperti sebagai 

kekayaan sejarah dan kebudayaan yang tutut menyumbang nilai sosial masyarakat 

Suriah. Kemudian situs Palmyra juga bernilai ekonomi melalui sector pariwisata 

bersejarah. Lebih lanjut situs Palmyra juga turut menyumbang identitas nasionalime 

bangsa Suriah. Situs Palmyra juga bernilai secara global yang dibuktikan dengan 

diakuinya situs Palmyra sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 29 

September 1980. (https://whc.unesco.org/archive/repcom80.htm#23 diakses pada 21 

Mei 2018) 

 

Namun situs Palmyra dihadapkan dengan permasalahan berupa kerusakan yang 

diakibatkan oleh perang saudara yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011. Wilayah 

situs Palmyra berada merupakan medan tempur bagi para kombatan dalam perang 

tersebut, sehingga menyebabkan banyak kerusakan dan situs Palmyra juga tak luput 

dari aksi penjarahan terhadap artefak oleh para kombatan.  

 

Kerusakan situs Palmyra makin diperparah oleh kelompok Islamic State Iraq and 

Syria yang menguasai Palmyra di bulan Mei tahun 2015. Kelompok ini dengan 

sengaja menghancurkan banyak bagian situs Palmyra, sehingga kerusakan Palmyra 

diperkirakan mencapai 66%.(Silvia Perini and Emma Cunliffe, 2015: 9. Diakses 

melalui http://fr.unesco.org/syrian-observatory/sites/syrian-

observatory/files/Towards-a-protection-of-the-Syrian-cultural-heritage_Vol3.pdf pada 

27 Novemnber 2016) 

 

Merespon permasalahan tersebut pemerintah Suriah melakukan upaya sebagai 

langkah awal yang dimulai dengan pemetaan resiko dan kerusakan pada wilayah 

Palmyra. pencarian artefak dan benda yang telah dijarah sebelumnya, dan 

mengundang UNESCO agar lebih efektif dalam melakukan penyelamatan situs 

Palmyra melalui proyek konservasi.  

 

https://www.history.com/topics/palmyra
https://whc.unesco.org/archive/repcom80.htm#23
http://fr.unesco.org/syrian-observatory/sites/syrian-observatory/files/Towards-a-protection-of-the-Syrian-cultural-heritage_Vol3.pdf
http://fr.unesco.org/syrian-observatory/sites/syrian-observatory/files/Towards-a-protection-of-the-Syrian-cultural-heritage_Vol3.pdf
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Sebuah negara bisa mengundang UNESCO untuk berperan dalam konservasi situs 

warisan dunia yang terancam. Hal tersebut telah diatur dalam program UNESCO 

World Heritage Site yang bertujuan untuk pendataan, pelestarian dan penyelamatan 

situs warisan dunia. 

 

Kerangka Dasar Teori dan Konsep 

Teori Peran Organisasi Internasional 

Peran dapat diartikan sebagai konsepsi atau orientasi dari bagian yang dimainkan oleh 

suatu pihak di dalam suatu posisi sosial. Peran ini meliputi wadah atau forum untuk 

menggalang kerjasama untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (antar 

anggota), kemudian sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan 

bersama yang saling menguntungkan, penggagas untuk melakukan kolaborasi 

internasional antar negara anggota dan institusi yang terkait untuk melakukan sebuah 

program internasional seperti urusan kemanusiaan dan perdamaian serta menjadi 

lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan sosial, kemanusiaan, pelestarian 

lingkungan hidup serta pemugaran monumen bersejarah (Teuku May Rudy, 2005:27). 

 

Peran organisasi internasional harus selaras dengan fungsionalitas yang dimiliki oleh 

sebuah organisasi internasional. Fungsi ini berupa komunikasi internasional untuk 

memperoleh beragam informasi. Hal ini berbentuk penyediaan saluran komunikasi 

antar pemerintah sehingga bisa didapatkan ide utama/solusi untuk mengatasi sebuah 

permasalahan. Kemudian pelaksanaan program-program teknis sebagai fungsi 

operasional yang sesuai dengan tujuan dan dasar pada organisasi tersebut.  

 

Seperti pada organisasi internasional PBB melalui berbagai departemennya yang 

menjalankan serangkaian program fungsional bagi anggotanya. Hal tersebut bisa 

diidentifikasi melalui UNHCR yang membantu permasalahan pengungsi, FAO untuk 

mengatasi masalah pangan dan pertanian, serta UNESCO untuk mengatasi masalah 

pendidikan dan budaya. Peran dan fungsi sebuah organisasi internasional menjadi 

dasar political will bagi organisasi tersebut.  

 

Melalui bentuk-bentuk peran sebuah organisasi internasional inilah maka akan 

dihasilkan sebuah output yang menjadi dasar sebuah program dari organisasi 

internasional untuk menjalankan fungsinya (http://www.e-ir.info/2012/02/07/the-role-

of-international-organisations-in-world-politics/ diakses pada 17 Maret 2017) 

 

Konsep Konservasi  

Konservasi secara umum merupakan upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap 

memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dengan tetap 

mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa 

depan.(Michael Allaby, 1996: 12 tersedia di 

https://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/Basics_of_Environmental_Sci%20(Secti

on%201).pdf  diakses pada 22 February 2017)   

 

Acuan konsep Konservasi berasal dari International Council on Monuments and Sites 

(ICOMOS), dengan Piagam Burra tahun 1981 (Burra Charter) ICOMOS merupakan 

organisasi Non Government yang juga bagian dari UNESCO. Dalam kerangka 

ICOMOS sesuai piagam Burra kaidah konservasi ialah semua kegiatan pelestarian 

http://www.e-ir.info/2012/02/07/the-role-of-international-organisations-in-world-politics/
http://www.e-ir.info/2012/02/07/the-role-of-international-organisations-in-world-politics/
https://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/Basics_of_Environmental_Sci%20(Section%201).pdf
https://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/Basics_of_Environmental_Sci%20(Section%201).pdf
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sesuai dengan kesepakatan yang telah dirumuskan dan mencakup seluruh proses 

kegaiatan pelestarian. Dalam perumusan konservasi tersebut terdapat berbagai bentuk 

konservasi yang berupa preservasi, restorasi, replikasi, rekonstruksi, revitalisasi, dan 

rehabilitasi. (http://www.icomos.org/en/charters-and-other-doctrinal-texts diakses 

pada 27 November 2016). 

 

Berikut definisi berbagai bentuk konservasi yang dirancang oleh ICOMOS sesuai 

piagam Burra 

(http://ip51.icomos.org/~flebanc/documents/terminology/doc_terminology_e.html 

diakses pada 02 April 2017). 

 

1) Preservasi berarti sebuah kegiatan dalam pelestarian monumen dan situs 

bersejarah untuk mencegah perubahan ataupun kemorosotan kualitas jenis material 

yang dapat menyebabkan kerusakan pada  onumen bersejarah.  

2) Restorasi bermakna pada sebuah tindakan untuk memodifikasi monumen 

bersejarah yang telah rusak dengan material yang sama, hal ini bertujuan untuk 

memberikan perbaikan monumen bersejarah dengan jenis material yang sama 

dengan tidak mengurangi nilai sejarah yang telah terkandung di dalamnya.  

3) Replikasi memiliki arti proses untuk membuat tiruan dari sebuah objek monumen 

bersejarah. 

4) Rekonstruksi didefinisikan sebagai tindakan dan proses untuk membuat kembali 

monumen yang telah mengalami kehancuran fatal, proses konstruksi baru ini harus 

sesuai dengan bentuk awal, fitur, dan berbagai detail lainnya namun di dalam 

proses rekonstruksi tidak harus dengan material yang sama persis dengan material 

asli dari monumen tersebut.  

5) Revitalisasi bermakna pada sebuah proses pembangunan kembali monumen 

bersejarah dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya agar situs 

yang dibangun kembali bisa memiliki arti penting baik dalam bidang ekonomi, 

sosial, dan budaya.  

6) Rehabilitasi didefiniskan sebagai sebuah proses dalam pemeliharaan agar 

monumen bersejarah memiliki kualitas yang tetap bagus. Hal ini dilakukan melalui 

modifikasi, upgrading, perbaikan yang tetap diadaptasikan dengan fitur-fitur asli 

dari monumen tersebut 

 

Konservasi yang dilakukan oleh UNESCO merupakan rangkaian kegiatan dalam 

pengelolaan dan pengembangan agar makna universal pada situs warisan dunia dapat 

terpelihara, serta memperbaiki segala kerusakan pada situs tersebut. Upaya sebuah 

konservasi yang juga dikonsepkan oleh UNESCO merupakan bentuk output 

UNESCO dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional yang 

bertujuan sebagai pelindung dan penyelamat situs warisan dunia 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian desktiptif Dimana penulis 

menggambarkan bagaimana peran UNESCO dalam konservasi situs Palmyra di 

Suriah yang dimulai sejak tahun 2016 dan dijalankan hingga saat ini tahun 2018. 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencaraian data 

melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah 

http://www.icomos.org/en/charters-and-other-doctrinal-texts
http://ip51.icomos.org/~flebanc/documents/terminology/doc_terminology_e.html
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telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif 

yaitu penulis menggunakan data sekunder, kemudian menggunakan teori untuk 

mengidentifikasi sebuah proses dari kejadian yang penulis teliti. 

 

Hasil Penelitian 

Situs Palmyra merupakan sebuah situs bersejarah yang memiliki nilai dan pesan 

universal. Hal ini bisa ditelusuri melalui kekayaan nilai budaya dan sejarah yang 

dimiliki situs Palmyra. Sehingga situs ini dikukuhkan sebagai situs warisan dunia. 

yang terdiri atas golongan (i) yang berarti bahwa Palmyra memiliki sebuah 

kemegahan dengan estetika yang unik dimana struktur bangunannya mewakili 

pembangunan yang artistik. Kemudian situs Palmyra juga memenuhi kriteria 

golongan (ii) yang berarti adanya pengakuan terhadap kemegahan Palmyra dari para 

musafir dan pengelana diabad 17 dan 18 yang kemudian berkontribusi terhadap 

pengembangan gaya arsitektur kebangkitan klasik di dunia barat. Selanjutnya situs 

Palmyra memenuhi kriteria dari golongan (iv) dengan bukti pada monumen Palmyra 

yang berhubungan erat dengan pengaruh Roma di dunia timur, lalu pada kuil-kuil di 

Palmyra juga diakui sebagai rumah ibadah yang penting diabad pertama Masehi. 

( https://whc.unesco.org/en/list/23 diakses pada 15 April 2018) 

 

Namun status ini tidak serta merta membuat situs Palmyra selalu aman, ketika perang 

saudara di Suriah terjadi situs ini menjadi target penjarahan dan perusakan akibatnya 

situs ini mengalami kerusakan. Melalui status sebagai situs warisan dunia, situs 

Palmyra memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kerusakan. Perlindungan 

ini diberikan oleh UNESCO sebagai bentuk peran dalam melakukan upaya 

penyelamatannya. Peran Unesco dalam penyelamatan situs Palmyra diawali dengan 

peran pra konservasi. 

 

Peran Pra Konservasi  

Kampanye Internasional 

Dengan terjadinya permasalahan yang terjadi pada situs Palmyra yang diakibatkan 

oleh perang saudara di Suriah, UNESCO kemudian berperan dengan melakukan 

kampanye internasional. Kampanye internasional ini bertajuk #unite4heritage. 

Kampanye #unite4heritage digagas oleh Direktur Jenderal UNESCO yaitu Irina 

Bokova dan diluncurkan pada 28 Maret 2015. Kampanye ini merupakan bentuk 

respon UNESCO dalam berbagai kasus mengenai hancurnya situs warisan dunia yang 

berada di daerah/negara konflik seperti di Suriah.   

(http://www.unite4heritage.org/en/unite4heritage-celebrating-safeguarding-cultural-

heritage diakses pada 28 Mei 2018) 

 

Kampanye#unite4heritage mempunyai tujuan bahwasannya UNESCO serius dan siap 

berperan aktif dalam penyelamatan situs warisan dunia serta kampanye ini mengajak 

seluruh elemen dan komunitas masyarakat internasional untuk bersatu melindungi 

situs warisan dunia. Bentuk kampanye internasional ini merupakan peran UNESCO 

sebagai organisasi internasional dalam penyediaan informasi kepada komunitas 

internasional. Selain menyediakan informasi, UNESCO juga berperan menjadi 

saluran komunikasi bagi Suriah kepada dunia internasional untuk penyelamatan situs 

Palmyra. 

 

https://whc.unesco.org/en/list/23
http://www.unite4heritage.org/en/unite4heritage-celebrating-safeguarding-cultural-heritage
http://www.unite4heritage.org/en/unite4heritage-celebrating-safeguarding-cultural-heritage
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Saluran Komunikasi  
UNESCO menjadi saluran komunikasi bagi pemerintah Suriah untuk 

menginformasikan bahwa situs Palmyra perlu diselamatkan, sehingga pemerintah 

Suriah mengundang pihak UNESCO untuk melakukan penyelamatan dan 

perlindungan situs Palmyra. Saluran komunikasi ini dijalankan melalui pertemuan 

komite UNESCO ke 39 pada 28 Juni 2015 - 8 Juli 2015 di Bonn, Jerman. Pada 

pertemuan tersebut UNESCO menyetujui penyelamatan situs Palmyra di Suriah. 

Lebih lanjut UNESCO juga telah merumuskan  metode untuk penyelamatan situs 

Palmyra. Hal ini dibahas melalui pertemuan eksekutif UNESCO sesi 199 di Paris 

pada 14 April 2016 - 15 April 2016. (https://en.unesco.org/events/199th-session-

executive-board diakses pada 28 Mei 2018) 

 

UNESCO turut menjadi forum bagi negara-negara anggota dan institusi internasional 

untuk ikut berkolaborasi secara internasional untuk berperan dalam penyelamatan 

situs Palmyra. Hal ini menunjukkan bahwasannya UNESCO sebagai organisasi 

internasional telah menjadi sebuah forum untuk berhimpun dan berkonsultasi 

mengenai permasalahan yang terjadi pada situs Palmyra. 

 

UNESCO juga berharap dapat mengagas langkah perdamaian Suriah, melalui 

penyelamatan Situs Palmyra. Hal ini dilakukan dengan cara mengembalikan simbol-

simbol sejarah Suriah kepada masyarakatnya. Sehingga rakyat Suriah bisa memahami 

mengenai kerugian yang dialami jika nilai-nilai sejarah dan budaya mereka lenyap. 

Hal tersebut sesuai dengan tujuan UNESCO yaitu mendukung perdamaian dan 

keamanan dengan cara melalui promosi kerjasama antar negara dalam bidang 

pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya.  

 

Peran Konservasi 

Konservasi merupakan program teknis yang dijalankan oleh UNESCO dalam 

perannya untuk penyelamatan situs Palmyra. Konservasi ini ditujukan untuk 

memperbaiki segala kerusakan pada situs Palmyra. Program konservasi ini 

diterapakan melalui enam bentuk konservasi, yaitu preservasi, replikasi, rekonstruksi, 

restorasi, revitalisasi dan rehabilitasi. 

 

Proses konservasi dijalankan secara dua periode hal ini mengingat situs Palmyra dua 

kali dikuasai oleh ISIS. Palmyra jatuh kepada ISIS untuk pertama kalinya terjadi pada 

bulan Mei tahun 2015, namun berkat operasi offensif pada 9-27 Maret 2016 oleh 

pasukan pemerintah Suriah yang didukung dengan serangan udara Russia akhirnya 

dapat membebaskan Palmyra. (https://www.rferl.org/a/syria-army-islamic-state-

palmyra-battle/27636801 diakses pada 16 April 2018). 

 

Situs Palmyra kembali dikuasai oleh ISIS pada bulan Desember tahun 2016. Hal ini 

membuat konservasi di lapangan menjadi terhenti. Operasi offensif ke Palmyra 

dilaksanakan kembali pada 13 Januari hingga 4 Maret 2017. Operasi ini kembali 

berhasil membebaskan kembali Palmyra dari kekuasaan ISIS, bahkan pada 

pertempuran ini pasukan Suriah dan aliansinya berhasil mengalahkan dan mengusir 

ISIS dari Kegubernuran Homs secara 

keseluruhan.(https://international.sindonews.com/read/1227540/43/tentara-suriah-

rebut-basis-terakhir-isis-di-homs-1501973348 diakses pada 19 April 2018). 

https://en.unesco.org/events/199th-session-executive-board
https://en.unesco.org/events/199th-session-executive-board
https://www.rferl.org/a/syria-army-islamic-state-palmyra-battle/27636801
https://www.rferl.org/a/syria-army-islamic-state-palmyra-battle/27636801
https://international.sindonews.com/read/1227540/43/tentara-suriah-rebut-basis-terakhir-isis-di-homs-1501973348
https://international.sindonews.com/read/1227540/43/tentara-suriah-rebut-basis-terakhir-isis-di-homs-1501973348


Peran UNESCO dalam Konservasi Situs Palmyra di Suriah tahun 2016-2018  (Rivaldi) 

 

413 
 

Dengan demikian konservasi periode pertama dilakukan pada 27 April 2016 dan 

terhenti pada 10 Desember 2016. Konservasi situs Palmyra kembali dilanjutkan pada 

bulan Maret tahun 2017 dan terus dijalankan hingga saat ini. 

 

Konservasi Periode Pertama (27 April 2016-10 Desember 2016) 

Revitalisasi 

Tim UNESCO datang mengunjungi Situs Palmyra di Suriah pada 27 April 2016, 

setelah diamankannya wilayah situs Palmyra dari ISIS sebulan sebelumnya pada 27 

Maret 2016. Sebelum dilakukan tahapan proses konservasi tim UNESCO dengan 

dibantu militer Suriah melakukan pembersihan sisa proyektil peluru, misil, dan bom 

peninggalan dari pertempuran yang terjadi sebelumnya antara pemerintah Suriah dan 

kelompok ISIS.Lalu proses konservasi diawali dengan penyediaan dana revitalisasi 

yang diberikan oleh Uni Eropa ke UNESCO sebesar 2.46 Juta Euro. Kemudian 

pemerintah Belgia juga turut memberikan dana sebesar USD 170.000 kepada 

UNESCO dan pemberian dari pemerintah Austria sebesar 63.000 Euro. 

( https://whc.unesco.org/en/soc/3350 diakses pada 28 Mei 2018) 

 

Dana ini diterima oleh UNESCO untuk melakukan proses konservasi terhadap situs 

Palmyra. Pendanaan ini merupakan bentuk revitalisasi yang menjadi bagian 

konservasi. Pendanaan yang berasal dari Uni Eropa dan beberapa negara Eropa 

seperti Belgia dan Austria merupakan dana yang dipersiapkan untuk konservasi 

Palmyra yang ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan berupa pelestarian budaya 

dan sejarah, namun sesuai dengan aspek revitalisasi maka pendanaan ini juga 

dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi.  

 

Sebelum terjadi konflik bersenjata di Suriah pada tahun 2011, negara-negara Uni 

Eropa telah berinvestasi pada sektor pariwisata di Suriah. Investasi ini didukung 

dengan meningkatnya sektor pariwisata di Suriah yang mampu menyumbang 14% 

perekonomian nasional selama tahun 2010. (https://www.national.ae/business/travel-

and-tourism/syria-sees-tourist- numbers-leap-40-1.583832). 
 
Dengan terjadinya perang saudara di Suriah di tahun 2011 maka ekonomi Suriah pun 

mengalami kejatuhan yang berakibat buruk. Potensi investasi pariwisata juga 

mengalami kendala, namun dengan adanya program konservasi situs Palmyra maka 

Uni Eropa berusaha membantu membangun kembali sektor tersebut dengan 

pengadaan dana revitalisasi melalui UNESCO. Proses konservasi kemudian 

dilanjutkan dengan bentuk replikasi. 

 

Replikasi 

Proses replikasi dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer dan 3D 

Technology. Bagian Palmyra yang direplikasi ialah gerbang lengkung (Arch of 

Septimus Severus) yang telah dihancurkan ISIS pada Oktober 2015. Replikasi 

gerbang lengkung (Arch of Septimus Severus) ini berhasil dibuat dengan tinggi 20 

kaki dan berat 11 ton 

 

Replika ini kemudian dipamerkan ke beberapa kota besar di dunia seperti  London 

Inggris, lalu New York Amerika Serikat dan Dubai Uni Emirat Arab selama bulan 

April 2016. Pameran ini ingin menunjukkan bentuk solidaritas komunitas 

https://whc.unesco.org/en/soc/3350
https://www.national.ae/business/travel-and-tourism/syria-sees-tourist-%09numbers-leap-40-1.583832
https://www.national.ae/business/travel-and-tourism/syria-sees-tourist-%09numbers-leap-40-1.583832
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internasional dalam menyelamatkan situs Palmyra dan untuk menunjukkan kepada 

ISIS atas perlawanan masyarakat internasional dalam kasus penghancuran situs 

Palmyra.  

Setelah dipamerkan replika gerbang tersebut akan dibawa ke Suriah dan akan 

didirikan tepat dimana gerbang yang telah hancur sebelumnya pernah 

berdiri.(http://www.dubaifuture.gov.ae/our-initiatives/3d-printed-replica-of-palmyra-

arch/ diakses pada 28 Mei 2018) 

 

Rehabilitasi 

Pada 4 Mei 2016 laporan mengenai pemetaan pada kerusakan situs Palmyra 

diterbitkan. Dalam laporan itu ditulis mengenai kehancuran yang terjadi pada situs 

Palmyra khususnya selama pendudukan ISIS atas Palmyra. Dalam laporan ini juga 

dibuat rancangan untuk proses rehabilitasi situs Palmyra. Rehabilitasi ini dilakukan 

dengan perbaikan/modifikasi atas bagian-bagian Palmyra yang rusak dengan metode 

anastylosis.  
 

Metode Anastylosis adalah sebuah metode dalam arsitektur arkeologis untuk 

menegakkan kembali suatu monumen bersejarah yang telah rusak dengan 

menggunakan bahan yang sama dengan bahan monumen tersebut untuk memenuhi 

bahan tersebut maka sisa dan pecahan dari suatu bangunan yang telah rusak 

dikumpulkan dan akan disatukan kembali dengan cara diaduk melalui teknik kimiawi 

lalu bahan yang telah menyatu tersebut akan dipasangkan pada bagian yang rusak di  

Bangunan bersejarah tersebut 

(http://discovery.ucl.uk/1445891/3/Vacharopoulu_thesis_U593215_combined_redact

ed_compressed.pdf diakses pada 28 Mei 2018). 

 

Preservasi 

Selama bulan Mei hingga Agustus 2016 tim UNESCO melakukan preservasi berupa 

evakuasi barang dan benda seperti artefak, patung, prasasti yang ada di situs Palmyra. 

Barang dan benda Palmyra yang telah dievakuasi kemudian dibawa ke ibu kota 

Damaskus. Sebagian lagi barang dan benda yang mengalami rusak berat dibawa 

keluar Suriah seperti dibawa ke kota Roma, Italia, Metropolitan museum art di New 

York Amerika Serikat, Penn Museum di Philadelphia Amerika Serikat, dan Harvard 

art Museum di Amerika Serikat serta Istanbul archaelogical Museum di Turki.  

 

Di Museum luar negeri tersebut barang-barang bagian Palmyra disimpan diperbaiki 

dan dirawat. Tindakan ini dilakukan guna untuk mencegah terjadinya penjarahan dan 

penghancuran serta untuk dilakukan perawatan pada barang-barang tersebut. 

(https://whc.unesco.org/en/soc/3350 diakses pada 28 Mei 2018). 

 

Rekonstruksi 

Proses rekonstruksi terhadap situs Palmyra dilakukan dengan teknik arsitek melalui 

komputerisasi secara digital yang dikerjakan oleh tim UNESCO. Rekonstruksi 

dilakukan pada bagian monumen dan bangunan Palmyra yang mengalami kerusakan 

berat seperti kuil-kuil di Palmyra dan pilar-pilar Palmyra (Great Colonnade at 

Palmyra). Rekonstruksi Palmyra dilakukan dengan membangun kembali monumen-

monumen tersebut tanpa harus menggunakan bahan original bangunan sebelum 

terjadi kerusakan. (https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-

http://www.dubaifuture.gov.ae/our-initiatives/3d-printed-replica-of-palmyra-arch/
http://www.dubaifuture.gov.ae/our-initiatives/3d-printed-replica-of-palmyra-arch/
http://discovery.ucl.uk/1445891/3/Vacharopoulu_thesis_U593215_combined_redacted_compressed.pdf
http://discovery.ucl.uk/1445891/3/Vacharopoulu_thesis_U593215_combined_redacted_compressed.pdf
https://whc.unesco.org/en/soc/3350
https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-W1/565/2017/isprs-archives-XLII-5-W1-565-2017.pdf
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sci.net/XLII-W1/565/2017/isprs-archives-XLII-5-W1-565-2017.pdf diakses pada 28 

Mei 2018) 

 

Restorasi 

Pada tahapan restorasi Tim konservasi UNESCO pertama kali melakukan 

penimbunan dan penambalan pada lubang-lubang yang ada di jalanan Palmyra akibat 

berbagai serangan ketika perang sedang berlangsung. Lubang-lubang akibat serangan 

mortar, bom, dan misil ini tentu saja mengganggu dan menghambat aksebilitas Tim 

UNESCO untuk melakukan proses restorasi oleh karena itu lubang-lubang tersebut 

ditutup untuk memudahkan aksebilitas. 

 

Proses restorasi dilanjutkan dengan merestorasi patung dan artefak yang ada di 

Palmyra. Proses restorasi terhadap sebagian patung dan artefak Palmyra tidak hanya 

dilakukan di Suriah saja namun ada juga yang dilakukan diluar Suriah seperti di 

Italia. Tahapan restorasi dilakukan pada benda-benda Palmyra yang telah mengalami 

kerusakan dan sisa kerusakan inilah bahan-bahan tersebut dibawa ke laboratium dan 

disusun kembali dengan metode Anastylosis. 
 

Untuk mendukung hal tesebut UNESCO juga melakukan pelatihan kepada tim teknisi 

Suriah untuk mempelajari teknik arsitek digital untuk memperbaiki bangunan 

bersejarah. Pelatihan ini diadakan pada 26 Oktober hingga 30 Oktober 2016 di Beirut 

Lebanon. (https://whc.unesco.org/en/soc/3350 diakses pada 28 Mei 2018). 

 

Konservasi Periode Kedua (Maret 2017-saat ini) 

Tahapan-tahapan konservasi yang telah dilakukan oleh UNESCO kepada Situs 

Palmyra harus terhenti sementara akibat kembalinya ISIS untuk menguasai Palmyra 

pada 11 Desember 2016. Berkat operasi offensif dari militer Suriah dan aliansinya 

untuk memerangi ISIS maka pada 2 Maret 2017 situs Palmyra kembali dapat 

dibebaskan.  

 

Selama pendudukan ISIS yang kedua kalinya terhadap Palmyra kelompok ini kembali 

menghancurkan beberapa bagian Palmyra. Namun aksi ini dinilai tidak separah 

seperti pada pendudukan pertama kali di tahun 2015. Tim UNESCO menilai 

bahwasannya Palmyra tetap memiliki bagian-bagian yang utuh dan tidak rusak 

sepenuhnya. 

 

Setelah direbutnya kembali Palmyra dari ISIS oleh pasukan pemerintah Suriah dan 

aliansinya pada 2 Maret 2017. Direktur Jendral UNESCO Irina Bokova terus 

mengupayakan untuk melindungi situs warisan yang ada di Suriah khususnya pada 

situs warisan dunia Palmyra. Oleh karena itu UNESCO mengadakan pertemuan 

darurat di Beirut Lebanon untuk membicarakan proses lanjutan terhadap 

perlindungan situs Palmyra. 

 

Proses konservasi terhadap situs Palmyra dilanjutkan kembali pada Maret 2017. Pada 

proses konservasi periode kedua ini kembali melanjutkan berbagai bentuk dan 

tahapan konservasi yang telah dilakukan pada konservasi periode pertama. 

Konservasi periode kedua dimulai kembali dengan penerbitan laporan rehabilitasi 

selama tahun 2016. 

https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-W1/565/2017/isprs-archives-XLII-5-W1-565-2017.pdf
https://whc.unesco.org/en/soc/3350
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Rehabilitasi selama tahun 2016 dan Revitalisasi 

Laporan tahapan rehabilitasi situs Palmyra selama tahun 2016 diterbitkan pada tahun 

2017. Laporan rehabilitasi ini berisi mengenai seluruh aktivitas pemeliharaan situs 

Palmyra yang telah dilakukan oleh UNESCO selama tahun 2016 yang dimulai dari 

pemetaan perusakan, rekonstruksi monumen hingga proses restorasi bagian artefak. 

 

Dengan diterbitkannya laporan rehabilitasi selama proses konservasi situs Palmyra 

selama tahun 2016 maka laporan tersebut menjadi dasar untuk pengembangan 

pendanaan revitalisasi. Selanjutnya UNESCO mendapatkan dana revitalisasi 

tambahan sebesar USD 100 000 dari pemerintah Belgia dan sebesar USD 18,560 dari 

dana darurat UNESCO. (dalam  https://whc.unesco.org/en/soc/3547 diakses pada 29 

Mei 2018) 

 
Dana revitalisasi tambahan tersebut merupakan bentuk bantuan internasional dari 

negara anggota UNESCO yang bertujuan dalam pelestarian dan konservasi situs 

Palmyra. Hal ini juga sesuai dengan aspek revitalisasi pada makna sosial. Berangkat 

dari dana revitalisasi tambahan UNESCO kembali melanjutkan tahapan restorasi 

yang sempat telah dilakukan selama konservasi periode pertama. 

  

Restorasi 

Tahapan restorasi pada beberapa artefak dan patung Palmyra dilakukan dan proses ini 

berhasil merestorasi berbagai patung dan artefak. Beberapa patung yang mengalami 

kerusakan sebelumnya telah dievakuasi ke Italia kemudian dilakukan perawatan dan 

perbaikan atas patung-patung tersebut. Pada awal tahun 2017 dua patung Palmyra 

berhasil diperbaiki. Restorasi terhadap dua patung tersebut dilakukan dengan 

kerjasama teknisi Italia yang berasal dari Institut tinggi untuk konservasi dan restorasi 

(Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro). 

 

Institut ini telah berkoordinasi dan berkolaborasi secara internasional dengan 

UNESCO untuk melakukan tahapan restorasi terhadap dua patung tersebut.. 

Sebelumnya patung tersebut dihancurkan oleh militan ISIS dengan menggunakan 

palu. Restorasi dimulai dengan menggunakan bahan material yang sama pada patung 

tersebut. Sisa-sisa bahan sebelumnya yang telah rusak dan hancur dikumpulkan dan 

turut serta dibawa ke Italia. Pecahan sisa bahan ini kemudian dicampur dan diaduk 

kedalam bahan kimia untuk bangunan untuk disatukan kembali. Setelah itu bahan 

tersebut disambungkan ke bagian patung-patung yang telah rusak. 

 

Patung-patung yang telah berhasil direstorasi tersebut kemudian dikembalikan dan 

dibawa ke Museum Nasional Damaskus pada 2 Maret 2017.Patung-patung ini 

kemudian diadakan pameran di Damaskus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

suriah dan masyarakat internasional dalam pentingnya menjaga warisan budaya 

bahkan dalam kondisi perang sekalipun.  

 

Pada 10 Agustus hingga 11 Agustus 2017 diadakan pertemuan oleh UNESCO di 

Aleppo Suriah. Pertemuan ini membahas mengenai pengunaan bahan-bahan 

tradisional dan penerapan teknis untuk perbaikan  

terhadap situs Palmyra. Sehingga dari pertemuan itu proses konservasi dilanjutkan 

dengan merestorasi patung singa raksasa yang ada di Kuil Dewi Al-Lat. 



Peran UNESCO dalam Konservasi Situs Palmyra di Suriah tahun 2016-2018  (Rivaldi) 

 

417 
 

(https://www.iccrom.org/press-release/palmyra-sculptures-restored-italy-now-

returned-syria diakses pada 29 Mei 2018) 

 

Patung singa tersebut merupakan fitur di Kuil Dewi Al-Lat yang merupakan Dewi 

yang disembah oleh Bangsa Arab kuno pra Islam.(Muhammad Zazuli. 2018:319) 

Patung singa tersebut berukuran 345 centimeter dan dengan berat 15 ton. Oleh karena 

ukuran dan berat tersebut patung singa ini tidak sempat dilakukan evakuasi oleh 

pemerintah Suriah, sehingga ketika ISIS menguasai Palmyra patung ini juga 

dihancurkan oleh ISIS. 

 

Akhirnya tim UNESCO datang untuk membawa yang tersisa pada patung tersebut 

menuju laboratium yang berada di Damaskus. Setelah itu tim teknisi UNESCO 

melakukan restorasi dengan dibantu proses rekonstruksi secara digital melalui teknik 

komputerisasi tiga dimensi. Proses restorasi ini dimulai pada bulan Agustus 2017 dan 

selesai dalam waktu dua bulan.  Kemudian pada 1 Oktober 2017 patung singa ini 

dipamerkan di Museum Nasional Damaskus. Patung ini tetap berada di Damaskus 

hingga keamanan di Palmyra bisa dipulihkan secara total. 

 

Keberhasilan atas langkah restorasi patung singa Al-Lat ternyata bernilai penting bagi 

UNESCO dan Suriah. UNESCO menilai bahwasannya langkah ini merupakan bentuk 

pencapaian yang penting dalam proses konservasi situs warisan dunia Palmyra. 

Keberhasilan atas proses konservasi yang telah dilakukan kemudian dikembangkan 

lagi dengan diadakannya pameran yang berjudul “arkaelogi untuk kaum muda” di 

Beirut Lebanon selama bulan November hingga Desember 2017.. Diadakannya 

pameran bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwasannya 

program konservasi Palmyra oleh UNESCO berlangsung secara efektif. 

 

Rehabilitasi selama tahun 2017 

Pada akhir tahun 2017 UNESCO menerbitkan laporan mengenai tahapan rehabilitasi 

dan proses konservasi pada situs Palmyra. Laporan ini berisi mengenai pencapaian-

pencapaian restorasi terhadap beberapa bagian Palmyra yang telah berhasil dilakukan. 

Laporan ini juga menginstruksikan agar konservasi tetap dilanjutkan ditahun 2018. 

Pada 26 Februari hingga 2 Maret 2018 di Beirut Lebanon, pelatihan diadakan kembali 

oleh UNESCO untuk melakukan langkah pencegahan kehancuran suatu situs dalam 

keadaan darurat dan teknik konservasi pada benda-benda museum dan koleksi 

nasional (https://whc.unesco.org/en/soc/3800 diakses pada 29 Mei 2018). 

 

Adanya program pelatihan ini merupakan salah satu aset pendukung untuk melakukan 

konservasi secara teknis. Program pelatihan ini terus diadakan oleh UNESCO untuk 

menambah pengetahuan dan teknik untuk melakukan konservasi situs warisan dunia 

Palmyra. 

 

Aktivitas konservasi yang telah dilakukan oleh UNESCO terhadap situs Palmyra 

masih termasuk kedalam program teknis jangka pendek. Dalam hal ini UNESCO 

menegaskan untuk melakukan konservasi situs Palmyra pasca bebas dari ISIS. Hal ini 

dilakukan sebagai langkah penyelamatan pertama untuk situs Palmyra yang bertujuan 

agar tidak terjadi kehancuran yang lebih parah lagi dikedepannya 

 

https://www.iccrom.org/press-release/palmyra-sculptures-restored-italy-now-returned-syria
https://www.iccrom.org/press-release/palmyra-sculptures-restored-italy-now-returned-syria
https://whc.unesco.org/en/soc/3800
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Dalam jangka panjang UNESCO melakukan aktivitas konservasi secara 

berkesinambungan dan pembangunan kembali pada situs Palmyra khususnya pada 

bangunan dan monumen berukuran besar yang mengalami kerusakan fatal. Untuk 

menyelaraskan konservasi bangunan dan lingkungan maka UNESCO juga melakukan 

penanaman pepohonan palm disekitar Palmyra yang sebelumnya turut rusak akibat 

perang yang terjadi. Penanaman ini juga dilakukan untuk memperbaiki keadaan 

lingkungan di sekitar wilayah situs Palmyra. 

 

Hingga di tahun 2018 konservasi atas situs Palmyra tetap berjalan. Tim ahli 

UNESCO menilai kerusakan situs Palmyra tidak sepenuhnya mengalami kehancuran 

fatal sehingga tim UNESCO optimis untuk memperbaiki situs Palmyra melalui 

konservasi. Konservasi dalam jangka panjang ini akan terus dilakukan dalam waktu 

lima tahun. (http://www.thejournal.ie/palmyra-restored-five-years-2684258-Mar2016/ 

diakses pada 29 Mei 2018) 

 

Melihat perkembangan pada konservasi situs Palmyra, pemerintah Suriah juga turut 

melakukan promosi wisata Pada awal tahun 2018 Kementerian pariwisata Suriah 

yang diwakili oleh Direktur pemasaran Bassam Barsik mengikuti ajang pameran 

wisata internasional di Madrid, Spanyol dan melakukan promosi wisata ke Suriah. 

Hal ini merupakan pertama kalinya bagi Suriah untuk mengikuti pameran wisata 

internasional semenjak perang saudara di Suriah terjadi. Pameran ini diselengarakan 

oleh Fitur International Tourism Trade Fair sebuah forum global untuk menampilkan 

dan menawarkan industri pariwisata suatu negara kepada pasar internasional. 

 

Dengan terpilihnya Spanyol sebagai tuan rumah dalam pameran wisata internasional 

oleh Fitur International Tourism Trade Fair membuat beberapa hal yang positif bagi 

Suriah. Hal ini didasarkan pada hubungan Suriah dan Spanyol dari segi politik, 

budaya, hingga sejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan diplomatik di 

kedua negara. Kemudian bagi warga Muslim Spanyol yang berada di Granada, Suriah 

merupakan seperti kampung halaman bagi mereka hal ini didasarkan pada akar 

sejarah ketika dinasti Umayyah yang beribukota di Damaskus Suriah berhasil 

menguasai Semenanjung Iberia (Spanyol) pada tahun 711 Masehi (Philip K. Hitti, 

2002:630) 

 

Umat Muslim yang berasal dari dinasti Umayyah Suriah kemudian mendirikan 

Keamiran di Granada Spanyol. Sehingga menghubungkan akar sejarah bagi Spanyol 

dan Suriah. Sementara bagi Spanyol Suriah merupakan negara yang sering mereka 

kunjungi ke berbagai lokasi pariwisatanya dan melakukan investasi ke Suriah. 

Sehingga wajar bagi Suriah untuk percaya diri untuk mengikuti pameran wisata 

internasional di Spanyol. 

 

Melalui pameran wisata internasional pemerintah Suriah mengajak wisatawan asing 

untuk berkunjung ke situs-situs warisan dunia yang dimiliki Suriah dimana salah 

satunya ialah Palmyra. Dalam pameran tersebut Pemerintah Suriah menampilkan 

berbagai situs warisan dunia yang mereka miliki seperti bagian kota kuno Aleppo, 

peninggalan dinasti Umayyah di Damaskus, kastil Krak des chevaliers, dan situs 

Palmyra.  

 

http://www.thejournal.ie/palmyra-restored-five-years-2684258-Mar2016/
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Pemerintah Suriah meyakini bahwa kunjungan wisata ke Suriah dapat dilakukan. Hal 

ini didukung dengan keamanan Suriah yang dapat dipulihkan oleh militer Suriah. 

Dengan fakta di lapangan bahwa wilayah Suriah banyak yang sudah diamankan dari 

serangan pemberontak maupun kelompok militan seperti wilayah Aleppo, Homs, dan 

wilayah Palmyra. 

 

Melalui ajang pameran wisata internasional pemerintah Suriah menawarkan untuk 

mengunjungi Palmyra. Situs Palmyra merupakan salah satu situs yang mengalami 

kehancuran cukup berat namun berhasil diperbaiki dan dilakukan perbaikan yang 

berkelanjutan, sehingga pemerintah Suriah ingin memperlihatkan keberhasilan 

konservasi Palmyra yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak UNESCO. 

 

Promosi wisata ke Suriah direspon secara negatif dan pesimis oleh pengunjung 

pameran serta masyarakat internasional pada umumnya. Masyarakat internasional 

pada umumnya belum bisa mempercayai klaim pemerintah Suriah mengenai 

keamanan disana hal ini dukung dengan banyaknya negara-negara di Eropa, Amerika, 

Australia, Selandia Baru, hingga Indonesia masih memberlakukan travel warning ke 

Suriah. .(https://www.safetravel.govt.nz/syria diakses pada 31 Agustus 2018) 

 

Kunjungan ke Suriah sepanjang tahun 2017 cukup terbilang rendah dengan jumlah 

1.3 juta orang yang sebagian besar hanya berasal dari Lebanon dan berkunjung dalam 

waktu yang singkat. Meskipun direspon secara negatif, pemerintah Suriah tetap serius 

mengajak wisatawan untuk bisa berkunjung ke Suriah.  

 

Melalui promosi wisata tersebut pemerintah Suriah berharap dapat mengundang 2 

juta wisatawan asing untuk berkunjung ke Suriah sepanjang tahun 2018. Hal ini 

merupakan bentuk upaya Suriah sebagai negara yang telah terisolasi selama perang 

saudara terjadi untuk kembali membuka negerinya dan bergabung untuk diterima 

didalam komunitas internasional. 

 

Kegiatan promosi yang pemerintah Suriah lakukan merupakan langkah awal untuk 

membangun kembali pendapatan ekonomi pada sektor pariwisata di tahun 2018. 

Selain itu pemerintah Suriah juga menginginkan masyrakat internasional untuk 

melihat tragedi kerusakan situs warisan dunia serta upaya penyelamatannya. Hal ini 

dilakukan agar meningkatkan kesadaran internasional dalam menjaga warisan dunia 

di masa kini dan masa depan. 

 

Kesimpulan 

Peran UNESCO dalam penyelamatan situs Palmyra yang rusak akibat konflik di 

Suriah merupakan serangkaian program teknis yang diwujudkan melalui konservasi 

dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyelamatkan nilai-nilai universal 

kemanusiaan yang terdapat pada situs Palmyra. 

 

Program konservasi situs Palmyra dilakukan sejak tahun 2016 melalui berbagai 

bentuk konservasi yang terdiri atas revitalisasi, replikasi, preservasi, rekonstruksi, 

restorasi, dan rehabilitasi dijalankan oleh UNESCO menunjukkan bahwasannya 

UNESCO secara efektif melakukan perannya sebagai organisasi internasional untuk 

menjaga dan melestarikan situs warisan dunia. Hal ini tentu saja sesuai dengan fungsi 

https://www.safetravel.govt.nz/syria
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operasional UNESCO sebagai organisasi internasional yang berfokus dan 

berkonsentrasi pada permasalahan pendidikan dan budaya yang ada di dunia dengan 

didorong motivasi kemanusiaan dalam melestarikan kebudyaan dan sejarah. 
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