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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis dalam negeri Suriah merupakan konflik internal yang terjadi pada 

Maret 2011. Krisis tersebut berasal dari demonstrasi yang menuntut untuk 

diturunkannya rezim Bashar Al-assad yang dipicu oleh berita penangkapan 

sejumlah anak-anak sekolah karena menuliskan slogan anti Pemerintah yang 

berisi“Penolakan dan anti-Presiden Suriah Bashar Al-Assad” di dinding sekolah 

mereka.1Berita penangkapan anak-anak tersebut kemudian meluas dan hal ini 

menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai gelombang protes di kota-kota 

yang ada di Suriah.Gelombang protes yang terjadi ini kemudian direspon secara 

represif oleh Pemerintah Bashar Al-assad yaitu dengan menurunkan angkatan 

bersenjata untuk membendung kekacauan demonstran yang semakin 

membesar.Seiring perkembangan krisis, militer mulai menyerang para 

demonstran dengan melakukan penembakan secara brutal kepada para 

demonstran.Inilah yang menjadi awal atau menandai perang saudara di Suriah. 

 

 

 

                                                           
1“Syria's Revolt, How Graffiti Stirred an Uprising”, March  22, 2011,  dalam 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2060788,00.html(7/11/2016,22:00 WIB). 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2060788,00.html
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Munculnya krisis dalam negeri Suriah, secara langsung berdampak pada 

hubungan eksternal Suriah, salah satunya Turki yang merupakan negara tetangga 

Suriah.Hal ini mengakibatkan stabilitas hubungan antara Turki dan Suriah 

menjadi terganggu.Kondisi tersebut tentu wajar terjadi ketika ditinjau pada 

kerugian yang ditimbulkan dari konflik Suriah terhadap Turki. Media Turki 

memperkirakan sekitar 175 pengungsi akan masuk ke wilayah perbatasan Turki-

Suriah setelah Akcakale. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan setiap 

bulan.2Krisis kemanusiaan yang terjadi membuat Turki sebagai negara 

tetangganya harus menampung banyaknya korban kekerasan rezim. Hingga 19 

Mei 2016, jumlah total pengungsi berjumlah 2.744.915orang.3Letak para 

pengungsi ini terutama berada pada kota-kota dan desa-desa di sepanjang 

perbatasan kedua negara, puncaknya ketika Jish al-Shughur sebuah kota yang 

dekat dengan perbatasan, dihuni oleh banyak pengungsi dari pasukan oposisi 

Suriah.4 

Pasca pecahnya revolusi di Tunisia, media Turki memberitakan bahwa 

selama empat hingga lima tahun terakhir para pejabat Turki sudah mendesak 

Pemerintah Suriah untuk melakukan reformasi. Menurut pandangan Erdogan, 

Bashar al-assad sempat bersedia untuk melakukan reformasi, tetapi para partai 

Ba’at yang mengelilingi pemerintahan Suriah dan anggota keluarga Assad 

                                                           
2CNN,Turki izinkan pengungsi Suriah masuk ke wilayahnya, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150614_dunia_turki_isis (7/11/2016,21:32 WIB) 
3 UNHCR, Syria regional refugee Response, diakses dalam 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 (14/03/2017,21:19) 
4 Putri Larasati Fatwatur rahmi “Keputusan Brazil menampung pengungsi Suriah”  Universitas 

Jember 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/66762/Putri%20Larasati%20Fatwatur%20

Rahmi%20-%20110910101041.pdf?sequence=1 (7/11/2016,22:00 WIB) 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150614_dunia_turki_isis
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/66762/Putri%20Larasati%20Fatwatur%20Rahmi%20-%20110910101041.pdf?sequence=1
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/66762/Putri%20Larasati%20Fatwatur%20Rahmi%20-%20110910101041.pdf?sequence=1
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menolak adanya reformasi..5Turki yang sempat terus membujuk Suriah agar 

segera berubah, meninggalkan cara-cara otoritariannya tidak mampu 

mempengaruhi Assad untuk mempertimbangkan hal tersebut. 

Pada 21 Maret 2011,Menlu Turki Ahmet Davutoglu juga sempat 

mengatakan bahwa, “Suriah saat ini berada di pintu gerbang yang amat penting, 

kita berharap bahwa masalah yang dihadapi rakyat dan pemerintah Suriah dapat 

ditangani tanpa masalah.” Tetapi, ketika pecahnya pergolakan Pemerintah 

Damaskus menjawab tuntutan rakyatnya dengan tindakan tegas dan brutal serta 

mengakibatkan banyak rakyatnya yang tewas.6Pada awal April 2011, para pejabat 

Turki terus mendesak Bashar al-assad untuk melakukan reformasi karena kondisi 

Turki yang mengalami kebanjiran pengungsi.Hal tersebut membuat pemutusan 

diplomatik antara kedua negara.7 

Kemudian dari segi keamanan perbatasan Turki mendapatkan peluncuran 

bom yang salah sasaran dan meledak di wilayah Turki yang mengakibatkan 

korban yaitu tewasnya 9 warga sipil Turki.Hal ini kemudian menimbulkan reaksi 

yang cukup tegas dari pihak Turki, yaitu Turki menempatkan militer dan rudal-

rudal patriotnya di wilayah perbatasan Suriah-Turki.8Arab Saudi juga merespon 

kasus di Suriah dengan agresif, ditandai melalui pernyataan Raja Abdullah dengan 

menyatakan bahwa Pemerintah Suriah sebagai mesin pembunuh dan meminta 

                                                           
5Trias Kuncahyono.Musi Semi Suriah, hal 202. Kompas. Januari 2013 
6 Ibid hal 201 
7 Ibid, hal 202 
8Ibid hal 204 



4 
 

masyarakat Suriah untuk menentang atas apa yang telah terjadi terhadap korban 

demonstran, dan dilanjutkan dengan penarikan duta besar Arab Saudi di Suriah.9 

Melihat Pemerintah Suriah yang terus melakukan tindak kekerasan, Pada 

Agustus 2011 dibentuklahSyrian National Council (SNC). SNC terdiri dari 420 

anggota yang berasal dari berbagai kelompok oposisi yaitu Grassroots Movement, 

National Bloc, Damascus Declaration, Muslim Brotherhood Alliance, 

KurdishBloc, Independents, The Assyrians  Democratic Organization, Damascus 

Spring, National Figures.10SNC merupakan kaum oposisi yang terdiri dari 

teknokrat, politikus dan aktivis HAM. Kelompok oposisi ini dibentuk dan 

bermarkas di Istanbul.Tujuan utama Syirian National Counciladalah untuk 

menggulingkan rezim Bashar Al-assad.11 

Berbagai upaya politik dan ekonomi dilakukan oleh masyarakat 

internasional mulai dari Liga Arab hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

untuk membujuk Presiden Bashar Al-Assad supaya menghentikan kekerasan 

kepada penduduk sipil.Erdogan juga sempat membujuk Presiden Bashar Al-assad 

untuk membiarkan masyarakatnya melakukan demonstrasi dengan aman tanpa 

ada kekerasan, hal ini dinilai oleh Bashar Al-assad telah ikut campur dengan 

urusan negaranya. 

                                                           
9Satoru Nakamura, Saudi Arabian Diplomacy During the Syrian Humanitarian Crissis: Domestic 

Pressure, Multilateralism, and Regional Rivalry for an Islamic State, Middle East Tumnoil and 

Japanese Respon, Journal no 13, July 2013, hal 2 (23/09/2016) 
10 Kuncahyono, Op.cit., hal 204 
11“The Syirian National Concil,” di akses dalam http://carnegie-

mec.org/diwan/48334?lang=en(7/11/2016,22:00 WIB) 

http://carnegie-mec.org/diwan/48334?lang=en
http://carnegie-mec.org/diwan/48334?lang=en
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Sementara perkembangan konflik di Suriah semakin meningkathingga 

mengakibatkan lebih dari 2.600 orang meninggal dunia pada September 

2011.12Kemudian awal tahun 2012 diadakan International Humanitarian Pledging 

Conference for Syria di Kuwait.Konferensi ini di adakan oleh UnitedNations 

Officer for the Coordination of Humanitarian Action (UNOCHA), dalam 

laporannya dijelaskan lebih dari empat juta penduduk sipil di Suriah sangat 

menbutuhkan bantuan kemanusiaan.13Valerie Amos, pemimpin UNOCHA 

menyampaikan kekecewaannya atas penolakan Presiden Bashar Al-Assad untuk 

membuka akses kemanusiaan di Suriah. 

Melihat realita konflik di Suriah dan respon Pemerintah Assad yang tetap 

mempertahankan sistem otoriternya, Perdana menteri Recep Tayyip 

Erdoganmerespon dengan mendatangi Presiden AS Barack Obama, pada tanggal 

20 September 2011, di New York, AS.14Kedua negara ini sepakat untuk 

meningkatkan tekanan terhadap rezim Suriah agar tidak melakukan aksi brutalnya 

melawan kelompok pemberontak yang di antaranya merupakan rakyat sipil 

tersebut.Pada 18 Agustus Presiden Barack Obama menuntut agar Bashar Al-

Assad mengundurkan diri dari kekuasaannya.15Tuntutan agar Presiden Bashar Al-

assad mundur juga dikemukakan oleh Jerman, Prancis dan Inggris ketika pada 

saat itu korban yang meninggal sebanyak 2000 orang. Menlu Prancis Lauret 

                                                           
12Khaled Yacoub Oweis, “Syrian Forces Kill 20 in anti-Assad Protests,” Reuters, September 16, 

2011, di akses dalam http://www.reuters.com/article/2011/09/16/us-syria-

idUSTRE78F1GG20110916. (7/11/2016,22:00 WIB) 
13“International Humanitarian Pledging Conference for Syria | OCHA,” di akses dalam 

http://www.unocha.org/syria-humanitarian-pledging-conference. (7/11/2016,22:00 WIB) 
14 Kuncahyono, Op.cit., hal 205 
15 Dunia news, Viva, Obama serukan Presiden Suriah mundur, di akses dalam 

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/241682-obama-serukan-presiden-suriah-mundur  

(6/01/2017, 23.05 WIB) 

http://www.reuters.com/article/2011/09/16/us-syria-idUSTRE78F1GG20110916
http://www.reuters.com/article/2011/09/16/us-syria-idUSTRE78F1GG20110916
http://www.unocha.org/syria-humanitarian-pledging-conference
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/241682-obama-serukan-presiden-suriah-mundur


6 
 

Fabius pernah mengatakan, bahwa “Bashar must go to Bashar must Die”.16 Hari 

selanjutnya Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa Ankara telah 

memutuskan semua hubungandengan kontak dengan Suriah dan 

mempertimbangkan akan menjatuhkan sanksi.17 Perdana Menteri Erdogan juga 

mengumumkan bahwa Turki tidak akan segan untuk menjatuhkan embargo 

senjata atas Suriah dan mencegat pengiriman senjata lewat kapal ke Suriah. Turki 

kemudian menyediakan tempat untuk pertemuan dengan kelompok oposisi Suriah 

dan memberikan perlindungan dan zona operasi kepada kelompok perlawanan 

bersenjata Suriah yang dikenal dengan nama Free Syria Army(SNC).18 

Erdogan secara terang-terangan mengeluarkan pernyataan Tegasbahwa: 

Presiden Bashar Al-Assad adalah seorang teroris dan bukan politisi karena telah 

membunuh 100.000 orang rakyatnya“Saya tidak menganggap Bashar Al-Assad 

sebagai seorang politisi lagi. Diaseorang teroris yang melakukan tindakan 

terorisme di negaranya sendiri.Seorang yang membunuh 110.000 rakyatnya 

adalah seorang Teroris.”19 

Keputusan Erdogan mendukungSyrian National Council( SNC) ini dinilai 

oleh Bashar Al-assad telah mengkhianati mitra kerjannya sendiri, akibatnya telah 

memutuskan hubungan Bilateral kedua negara yang mana sudah terjalin sejak 

                                                           
16 Thesantosrepublic,The Brahimi real plan: Bashar Al-Assad must die, di akses dalam 

https://thesantosrepublic.com/2012/09/02/the-brahimi-real-plan-bashar-al-assad-must-die/ 

(6/01/2017, 23.08 WIB) 
17 Ibid hal 205 
18 Ibid hal 205 
19The Jerusalem Post, Turkey’s Erdogan says Syria’s Assad is a Terrorist, not a politician diakses 

dalam http://www.jpost.com/Middle-East/Turkeys-Erdogan-says-Syrias-Assad-is-a-terrorist-not-a-

politician-328095 (6/01/2017) 

https://thesantosrepublic.com/2012/09/02/the-brahimi-real-plan-bashar-al-assad-must-die/
http://www.jpost.com/Middle-East/Turkeys-Erdogan-says-Syrias-Assad-is-a-terrorist-not-a-politician-328095
http://www.jpost.com/Middle-East/Turkeys-Erdogan-says-Syrias-Assad-is-a-terrorist-not-a-politician-328095
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tahun 2003.20 Hal ini membuat Turki tidak lagi bisa mengimpor minyak dari 

Suriah dan juga dari segi sektor pariwisata dan perdagangan lintas negara yang 

sangat menguntungkan kedua negara. 

Keputusan Erdogan mendukung Syrian National Council (SNC) ini juga 

sempat mendapat penentangan dari dalam negeri Turki yaitu pihak Militer Turki 

mencoba melakukan Kudeta terhadap Erdogan dengan alasan sistem perpolitikan 

Erdogan perlahan telah menyampingkan nilai-nilai sekuler yang merupakan 

identitas Turki sebelumnya.Sebagian dari militer Turki telah memulai usaha 

kudeta di negara tersebut karena merasa keamanan nasional telah diancam oleh 

dukungan Presiden Erdogan terhadap kelompok Islam, dalam hal ini Syrian 

National Coucil (SNC).21 

Kemunculan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan di dunia 

Internasional dengansistem perpolitikan yang mengarah ke Timurdan cara 

pandangnya dalam melihat isu Suriah membuat hubungan kedua negara ini 

akhirnya tidak sependapat, Erdogan dan Assad yang tadinya merupakan mitra 

kerja dalam hal ekonomi ini kini terputus karena konflik tersebut, sebaliknya 

Erdogan berbalik mendukung kaum oposisi pemberontak (SNC) untuk 

menggulingkan rezim Assad, hal tersebut membuat Assad menganggap Erdogan 

sebagai pengkhianat. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam tentang kebijakan Erdogan untuk mendukung oposisi di Suriah. 

                                                           
20 Ibid hal 206 
21 Robert Spencer, 2016, “Turkish coup attempt caused by Erdogan’s “support of 

Islamists”https://www.jihadwatch.org/2016/07/turkish-coup-attempt-caused-by-erdogans-support-

of-islamists(6/01/2017) 

https://www.jihadwatch.org/2016/07/turkish-coup-attempt-caused-by-erdogans-support-of-islamists
https://www.jihadwatch.org/2016/07/turkish-coup-attempt-caused-by-erdogans-support-of-islamists
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Pemaparan dari latar Belakang tersebut yang mana krisis yang terjadi di 

Suriah yang mengakibatkan hubungan antar dua negara Turki-Suriah menjadi 

renggang, dibuat Rumusan Masalah sebagai berikut yaitu: Mengapa Erdogan 

mendukung Syrian Nation Council (SNC) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penulis dalam mengulas kajian ini secara garis besar adalah 

untuk menjelaskan kebijakan Erdogan mendukung Oposisi Suriah dalam hal 

iniSyirian National Councildalam konflik Suriah. 

 

 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat Teoritis dan manfaat 

Praktis, berikut ini adalah dua penjelasan dari manfaat tersebut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian Hubungan 

Internasional, terutama dalam konteks Pengambilan Kebijakan 

berdasarkan Persepsi seorang Pengambil Keputusan dalam hal ini 

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

Persepsi seorang Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan. 

 

1.5 PENELITIAN TERDAHULU 

 

Penulis akan mencoba menjelaskan penelitian terdahulu yang penulis 

anggap berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji, yang pertama Skripsi 

yang ditulis oleh Arif Burhanuddin yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Turki 

menentang Rezim Bashar Al-assad terkait krisis Suriah” secara garis besar 

membahas mengenai rasionalitas dari penentangan Turki terhadap rezim Bashar 

al-assad yang mana dengan menentang rezim basher al-assad Turki akan 

mendapat keuntungan secara tataran domestik maupun internasional yaitu: secara 

domestik, Turki dapat mengatasi permasalahan Turki terkait pengungsian 

sekaligus gangguan keamanan yang diakibatkan oleh krisis tersebut, namun selain 

itu Turki juga memiliki ambisi untuk melengserkan Bashar al-assad untuk 

melanjutkan proyek bendungan Anatolia Timur yang berkaitan dengan 

permasalahan pemberontak Kurdi yang dimana didukung Suriah. Menurut 

penulis, Secara internasional juga Turki mendapatkan dukungan yaitu dengan 

melawan Bashar Al-assad maka Turki akan mempertegas posisinya yang vital 

dalam menghadapi krisis di timur tengah, sehingga mampu diandalkan oleh Uni 

Eropa dalam menjaga stabilitas perbatasan Eropa di sebelah selatan, selain itu 

keuntungannya dapat keanggotaan Uni Eropa disebelah selatan. Selain itu juga 

dapat mempererat hubungannya dengan barat, sehingga dapat meningkatkan 
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dukungan diplomatis dari AS maupun negara-negara Eropa untuk 

dipertimbangkan dalam keanggotaan Uni Eropa, selain itu dengan berdiri dengan 

AS, NATO dan Uni Eropa maka meningkatkan kekuatan Turki dalam 

menaggulangi resistensi dari rezim Bashar al-assad maupun pendukungnya.  

Dalam hal ini penentangan yang dilakukan oleh Turki tentu memiliki 

ekspektasi yang besar dalam keikut sertaannya dalam krisis tersebut.Yang mana 

menekankan bahwa Turki tidak mungkin ikut adil dalam krisis tersebut jika hal itu 

tidak mendapatkan keuntungan apa-apa bagi Turki ketika menentang rezim 

Bashar al-assad.22 Kesamaan dari kedua Penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Suriah dan metode yang di gunakan juga 

sama-sama Eksplanatif akan tetapi penelitian terdahulu lebih menjelaskan pada 

Penentangan Turki terhadap Rezim Assad terkait krisis Suriah disini unit analisa 

yang di gunakan penelitian terdahulu adalah negara dengan menggunakan konsep 

rasional aktor. Sedangkan Penelitiansaat ini lebih menjelaskan mengenai 

“Kebijakan Turki mendukung oposisi Suriah (SNC) pada Pemerintahan Perdana 

Menteri Recep Tayyip Erdogan” penelitian ini lebih memfokuskan pada 

bagaimana Recep Tayyip Erdogan sebagai perdana menteri Turki ini berani 

mengambil putusan untuk mendukung kaum Oposisi Suriah (SNC)untuk 

menggulingkan kepemimpinan Bassar Al-assad, yang merupakan mitra lamanya.  

Penelitian selanjutnya di Tulis oleh Mohammad Sarifudin, dalam skripsinya 

yang berjudul “Kebijakan Politik Luar Negeri Erdogan di Kawasan Timur Tengah 

                                                           
22 Skripsi, Arif Burhanudin, 2011, Kebijakan Luar Negeri Turki menentang Rezim 

Bashar Al-assad terkait krisis Suriah Fakultas ilmu sosial dan Politik, Universitas 

Muhammadiyah Malang,  pada (7/8/2016) 
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dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Turki-Iran 2003-2013”.23 Penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa perubahan focus perpolitikan kebijakan luar negeri 

Turki telah mengalami Perubahan yang signifikan dari Barat ke Timur. Turki 

mulai mengajak negara-negara Timur Tengah untuk ikut aktif dan konsen dalam 

kegiatan antar negara-negara di Timur Tengah, seperti yang terjadi di Gaza 

Palestina.Perang Saudara di Suriah dan kasus Arab Spring lainnya.dengan 

menggungakan Teori Ideosyncratic dan konsep Strategic Depth, penulis 

menganggap bahwa perubahan fokus politik Turki ini di karenakan terpilihnya 

Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki. Erdogan membawa sistem pemerintahan 

baru, Erdogan dianggap lebih lihay dalam mengaplikasikan sistem demokrasi. 

Menurut penulis Peningkatan hubungan Turki-Iran dikarenakan perubahan poros 

kebijakan luar negeri Turki yang mengarah dari Barat  ke Timur.  

Kesamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan jenis 

penelitian Eksplanasi dan penggunaan level analisa yang sama yaitu individu 

dalam hal ini adalah Erdogan, dengan cara pandangnya dalam memimpin negeri 

Otoman. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih berfokus 

pada Erdogan di Timur Tengah dan hubungannya denga Iran. 

Penelitian selanjutnyadi tulis oleh Amalia Zatalini Kusuma Putri dalam 

Jurnal Internasionalnya yang membahas mengenai Kebijakan Turki dalam 

menampung Pengungsi Korban Perang Saudara Suriah yang mana dalam penelitia 

ini ingin mengetahui apa sebenarnya kepentingan Turki atas kebijakannya dalam 

menampung Pengungsi korban Perang di Suriah dan faktor apa saja yang 

                                                           
23 
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mendasari kebijakan tersebut dengan menggunakan tipe penelitian Eksplanatif. Di 

tahun 2011 Turki telah menghabiskan dana sebesar $15 juta untuk membangun 

kamp pengungsian, selanjutnya di tahun 2012, kementrian Keuangan Turki 

menyatakan bila Pemerintah telah menghabiskan dana sebesar 533 juta Lira atau 

$200 juta dan pada bulan Maret 2013, jumlah pengeluaran Turki naik menjadi 

$1,5 milyar.24 

Menurut penulis apabila jumlah Pengungsi banyak maka beban finansial 

Pemerintah Turki lebih berat sehingga akan berakibat pada rendahnya fasilitas 

yang di berikan, tetapi faktanya Pengungsi Suriah tetap di fasilitasi dengan baik 

walaupun Pemerintah Turki sendiri di bebankan dengan financial yang berat. 

Menurut penulis kepentingan Turki terhadap rezim Suriah di sebabkan beberapa 

faktor. Pertama yaitu keamanan nasional dimana konflik Suriah menyebabkan 

Turki harus menerima dampak dari serangan lintas batas negara, memunculkan 

kembali konflik antara Turki dengan PKK, dan menyebabkan Turki berpotensi 

menghadapi sektarian di dalam negeri. Kedua keinginan Turki untuk menjadi 

emerging power di Timur Tengah yang berhubungan dengan Turki dalam 

menyelesaikan konflik di wilayah regional. Dalam hal ini, kebijakan Turki yang 

di tujukan bagi Suriah belum ada yang membuahkan hasil dan sebaliknya 

menyebabkan penurunan citra Turki di kawasan regional.Ketiga adalah Proses 

aksesi Turki ke UE yang terkait dengan faktor keamanan.Hal ini di awali dengan 

penolakan Assad untuk melakukan reformasi yang menyebabkan krisis Suriah 

                                                           
24Amalia Zatalini Kusuma Putri,Jurnal, Turki dalam menampung pengungsi korban Perang 

Saudara, 
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menjadi berkepanjanjangan sehingga demokrasi gagal di tanamkan dan 

menyebabkan destabilitas keamanan yang berdampak pada aksesi Turki ke UE. 

Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini 

adalah kedua penelitian ini sama-sama memiliki persamaan topik bahasan yang 

mana meneliti negara yang sama yaitu Turki dalam kebijakan luar negerinya yang 

memberikan bantuan kepada salah satu pihak yang berperang di Suriah. Akan 

tetapi penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada kebijakan Turki dalam 

menampung pengungsi korban Perang saudara di Suriah dan melihat berdasar 

kepentingan Nasional Turki.Sedangkan Penelitian ini meneliti tentang Turki yang 

memilih mendukung oposisi (SNC) dan melihat hal tersebut berdasarkan persepsi 

perdana menteri Recep Tayyip Erdogan. 

Penelitian Selanjutnya ditulis oleh  Haryadi Irawan yang berjudul 

Pertimbangan Turki mendukung Oposisi Suriah 2011-2012. Penelitian ini 

membahas mengenai keterlibatan Turki dalam menyelesaikan Konflik di Suriah 

dengan berpihak pada kaum oposisi atau kelompok pemberontak untuk 

menggulingkan rezim Bashar Al-Assad. Menurut Penulis dengan mendukung 

turunnya Presiden Bashar Al-Assad dengan mendukung kelompok Oposisi 

Suriah, Turki akan menjadi gerbang bagi dukungan Internasional terhadap 

kelompok Oposisi, selain itu Turki juga mendapat manfaat dari penyelesaian 

Konflik yaitu untuk mewujudkan ambisi Turki untuk dapat di pertimbangkan 

dalam keanggotaan UE. Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

meneliti Kebijakan mendukung Oposisi oleh Turki dalam konflik Suriah, 

kemudian perbedaannya adalah penulis sebelumnya menggunakan level analisa 
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Negara dan penelitian ini menggunakan level analisa Individu, yaitu lebih 

memfokuskan pada Persepsi Erdogan. 

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Fadly Ikhsanyang membahas mengenai 

Kebijakan Politik Luar Negeri Arab Saudi terhadap krisis Suriah.Disini penulis 

menjelaskan bahwa Arab Saudi yang merupakan negara monarki konservatif yang 

berlandaskan Islam, kesatuan umat Islam adalah tujuan utama Arab Saudi.Akan 

tetapi bagi Arab Saudi, Ahlussunnah wal Jama’ah atau Sunni sebagai ideologi 

Islam yang benar, dan Syiah sebagai golongan yang ditentang. 

Hal ini tidak terlepas dari perbedaan dasar-dasar ajaran dari kedua 

golongan ini, dan konstitusi Islam yang dianut Arab Saudi pada dasarnya adalah 

ajaran dasar yang dipakai golongan Sunni.Dampak lain dari posisi Islam didalam 

politik luar negeri Arab Saudi adalah sikap Arab Saudi yang anti-komunis karena 

anggapan bahwa komunis adalah paham yang anti agama dan ateistik. Penulis 

memaparkan dalam penelitiannya bahwa keterlibatan Arab Saudi dalam konflik 

Suriah merupakan perang Ideologi yang mana untuk menyelamatkan kaum 

pemberontak yang merupakan kaum Sunni dari rezim Bashar al-assad yang 

merupakan mayoritas Syiah.Memakai pendekatan Kontruktivis Alexander Wendt. 

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

menggunakan metode Eksplanasi yang juga mengambil objek yaitu konflik di 

Suriah tetapi dalam hal ini penelitian sebelumnya lebih memfokuskan campur 

tangan Arab Saudi terhadap konflik Suriah berdasarkan pendekatan Ideologi, 

kemudian penelitian ini membahas mengenai campur tangan Turki berdasarkan 

persepsi PM Erdogan.  
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Penelitian yang terakhir ditulis oleh Tuniyati, yang juga menggunakan 

Eksplanasi, penelitian ini membahas mengenai “Dukungan Iran Terhadap 

Pemerintahan Bashar Al-assad”, dimana dari penelitian tersebut melalui kacamata 

konstruktivism oleh Alexander Went, yang mana secara garis besar memaparkan 

bahwa ide,norma dan dan historis merupakan suatu kesatuan identitas yang telah 

terkonsturk tentang bagaimana negara menentukan kepentingannya dalam 

perpolitikan antar bangsa. dalam penulisan ini penulis paper ini berasumsi bahwa 

Iran dan Suriah mempunyai identitas yang sama yaitu sama-sama menganut 

Syiah, yang mana hal ini bertujuan untuk menyebarkan paham Syiah di Timur 

Tengah dan maka dari itu Iran disini merasa harus mempertahankan Pemerintahan 

Bashar Al-assad.25 

Penulis melihat kejatuhan Assad akan melemahkan kekuatan politik 

pemimpin dengan Latar Belakang Syiah hal tersebutlah yang membuat Iran tetap 

mempertahankan rezim Bashar Al-assad. kesamaan dari penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan Eksplanasi dan mengambil objek yang sama yaitu 

campur tangan negara lain dalam konflik di Suriah tetapi dalam hal tersebut 

penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada dukungan terhadap Bashar Al-

Assad berbeda dengan penelitin ini dimana penulis memilih memfokuskan pada 

dukungan untuk kaum Pemberontak atau oposisi untuk menggulingkan rezim 

Assad, jika penelitian sebelumnya subyeknya adalah Iran maka penelitian ini 

mengambil Subjek Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan. 

 

                                                           
25Tuniyati, 2011,  Dukungan Iran terhadap Pemerintah Bashar Al-assad, Skripsi.Fakultas ilmu 

social dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Pendekatan Hasil 

Arif Burhanuddin  

“Kebijakan Luar Negeri 

Turki menentang Rezim 

Bashar Al-assad terkait 

krisis Suriah” 

Model Aktor Rasional Turki akan mendapat 

keuntungan secara tataran 

domestic maupun 

internasional yaitu: secara 

domestic, Turki dapat 

mengatasi permasalahan 

Turki, terkait pengungsian 

sekaligus gangguan 

keamanan yang 

diakibatkan oleh krisis 

tersebut, namun selain itu 

Turki juga memiliki 

ambisi untuk 

melengserkan Bashar Al-

Assad untuk melanjutkan 

proyek bendungan 

Anatolia Timur yang 

berkaitan dengan 

permasalahan 

pemberontak Kurdi yang 

dimana didukung Suriah 

Mohammad Sarifudin 

“Kebijakan Politik Luar 

Negeri Erdogan di 

Kawasan Timur Tengah 

dan Pengaruhnya 

Terhadap Hubungan 

Turki-Iran 2003-2013” 

Ideosyncratic & Konsep 

Strategic Depth 

Perubahan fokus polik 

luar Negeri Turki dari 

Barat ke Timur adalah 

karena Identitas 

Pemimpin. Hubungan 

Turki dan Iran mengalami 

peningkatan karena 

kesamaan idologi dalam 

Strategi yang di usung 

oleh pemimpin masing 

masing negara. 

Amalia Zatalini Kusuma 

Putri “kebijakan Turki 

dalam menampung 

Kepentingan Nasional Keterlibatan Turki dalam 

menampung Pengungsi 

Suriah dan ikut adil dalam 
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Pengungsi terkait Krisis 

Suriah” 

permasalahan tersebut 

adalah agar bisa di 

pertimbangkan masuk 

dalam  keanggotaan UE 

Haryadi Irawan 

“Pertimbangan Turki 

mendukung Oposisi 

Suriah” 

Konsep Intervensi 

&Kepentingan nasional 

Intervensi Turki terhadap 

Oposisi Suriah agar bisa 

di pertimbangkan nilai-

nilai demokrasi sekuler 

yang di anut oleh Turki di 

Timur Tengah 

Tuniyati 

“Dukungan Iran 

Terhadap Pemerintahan 

Bashar Al-assad” 

Konstruktifis Kesamaan Identitas 

sehingga Iran memandang 

bahwa kasus Suriah 

merupakan perang suci 

oleh Syiah-Sunni yang 

mana Iran dengan 

identitasnya yang 

menganut Syiah merasa 

perlu mempertahankan 

kedudukan pemerintahan 

Bashar al-assad 

Inda Amaria M. Ali 

“Alasan Erdogan 

mendukung Syrian 

National Council (SNC)” 

Persepsi, Rudolf Holsti Dukungan Erdogan 

terhadap Syrian National 

Council(SNC) disebabkan 

persepsi Erdogan tentang 

SNC yaitu memiliki 

kesamaan Ideologi Sunni 

dan isu kemanusiaan yaitu 

terjadi pelanggaran HAM 

dan SNC sebagai korban 

yang menjadi perwakilan 

masyarakat yang 

memberontak  
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1.6 KERANGKA PEMIKIRAN DAN KONSEP 

1.6.1 Teori Persepsi 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif oleh Ole Rudolf Holsti 

sistem keyakinan persepsi oleh para pengambil kebijakan.Dimana Holsti 

membuat gambaran Hubungan antar Sistem Keyakinan dengan pembuatan 

keputusan Politik Luar Negeri. 

Gambar 1.1 Teori Persepsi oleh Ole R. Holsti 

INPUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap awal berupa nilai dan keyakinan seseorang adalah faktor yang 

membantu mereka dalam menentukan arah perhatian, dan menentukan apa yang 

dilihat dan apa yang diperhatikan. Lalu sikap dan citra yang dimiliki selama ini, 

kemudian diinterpretasikan.Adapun dua jenis citra yaitu citra terbuka dan 

tertutup.Citra terbuka adalah dapat menerima informasi yang baru baik yang 

sesuai dengan citra yang diyakini ataupun juga dapat menerima citra yang tidak 

sesuai dengan keyakinannya.Citra tertutup adalah penolakan informasi dan 

Sistem Keyakinan Citra 

tentang apa yang telah, 

sedang dan akan terjadi 

(FAKTA) 

 Citra tentang apayang 

seharusnya terjadi 

(NILAI) 

 
Persepsi 

tentang 

realitas 

 Informasi Keputusan 
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mengabaikan informasi sehingga terjadi pemilahan informasi untuk mendukung 

citra yang sebelumnya telah ada. Citra memiliki beberapa realitas antara lain 

realitas di masa lalu, masa sekarang dan di masa depan. 

Secara garis besar citra berfungsi sebagai saringan.26 Citra yang 

berfungsi sebagai saringan digunakan untuk menyeleksi setiap peristiwa. Sistem 

keyakinan dan citra akan menghasilkan interpretasi yang berbeda tergantung 

bagaimana seseorang melihat suatu informasi. Kemudian hasil interpretasi 

tersebut akan berujung pada keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. 

Sistem keyakinan menurut Ole Rudolf Holsti adalah sekumpulan 

keyakinan, citra, atau “model” tentang dunia yang dianut oleh seseorang. Menurut 

Holsti, “sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk 

keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang (universe) seseorang. Citra-citra 

itu meliputi realitas masalalu, masa kini dan realita yang diharapkan di masa 

depan, Sistem keyakinan menjalankan peran yang sangat penting bagi seseorang. 

sistem keyakinan itu membantunya berorientasi terhadap lingkungan, 

mengorganisasikan persepsi sebagai penuntun tindakan, menentukan tujuan dan 

bertindak sebagai saringan dalam menyeleksi informasi dalam setiap situasi. 

Proses pembuatan keputusan yang “rasional” digambarkan sebagai 

proses yang memerlukan informasi yang selengkap mungkin tentang alternatif-

alternatif yang ada mengenai tujuan, sarana untuk mencapai tujuan itu dan 

                                                           
26Ole R. Holsti, The Belief System and National Images : A Case Study, dalam Bruce Russet and 

Harvey Starr, World Politics, New York : Freeman, hal 304, dalam Mohtar Mas’oed , Studi 

Hubungan Internasional : Tingkat Analisa dan Teorisasi, Yogyakarta : PAUSS UGM, hal 21-22 
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konsekuensi yang kemungkinan didapat adalah dari masing-masing informasi itu 

sendiri.  

Menurut Teoritisi persepsi, ini tidak mungkin dilakukan karena 

walaupun mungkin diperoleh informasi yang lengkap, hanya sebagian saja yang 

akan dipersepsi atau dipilih untuk diperhatikan. Interpretasi terhadap informasi itu 

tergantung pada system keyakinan dan citra yang dimiki oleh pembuat keputusan 

itu.tidak jelas apa yang dimaksud dengan istilah rasionalkalau dua atau lebih 

orang dalam situasi yang sama, menerima informasi yang sama, membuat pilihan 

yang berbeda berdasarkan citra yang berbeda. Dalam hal begini bisa terjadi 

mispersepsi, yaitu kerika perilaku negara atau para pembuat keputusan negeri itu 

dipandang secara berbedadengan yang sebenarnya mereka lakukan atau kerika 

maksud mereka diinterpretasikan secara berbeda dengan yang sebenarnya mereka 

maksudkan.27 

Teori inilah yang akan diterapkan oleh penulis dalam menjelaskan 

permasalahan. Kemudian dengan penerapan teori persepsi ini, akan 

memperlihatkan persepsi Recep Tayyip Erdogan selaku Perdana Menteri negara 

dalam membuat keputusan atau kebijakan luar negeri. Selain itu nilai-nilai apa 

saja yang mempengaruhi persepsi Erdogan dalam merespon suatu kejadian atau 

persitiwa. 

 

                                                           
27 Ibid. Hal 27 
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1.7 METODE PENELITIAN 

1.7.1 Tingkat Analisa 

 

Tingkat analisa memiliki peran penting dalam sebuah penelitian, karena 

memiliki kemampuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa. Ketika 

meneliti sebuah peristiwa ataupun fenomena, maka kita akan melihat banyak 

faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Dengan adanya tingkat 

analisa, maka mampu membantu peneliti memilah salah satu faktor yang lebih 

dominan dibandingkan dengan faktor lainnya.28 Disini peneliti menggunakan satu 

jenis analisa (variabel independennya) berada pada tingkat yang lebih tinggi 

dibanding unit  (variabel dependennya). Pada fenomena yang sedang dikaji di 

sini, yang menjadi unit analisanya adalah Alasan Dukungan Erdogan terhadap 

Oposisi Suriah sedangkan yang menjadi unit eksplanasinya bentuk-bentuk 

dukungan Erdogan terhadap SNC. 

Alasan penulis menggunakan level analisis reduksionis terkait fenomena 

yang dikaji, karena perkembangan hubungan Turki dan Suriah yang dibahas 

mampu dijelaskan melalui perilaku individu, karena hubungan internasional 

adalah akibat dari interaksi dari individu-individu di dalamnya. Oleh karena itu 

penulis lebih memfokuskan pada Perilaku Erdogan serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi Recep Tayyip Erdogan dalam membuat keputusan yang mana 

keputusan tersebut akan mempengaruhi hubungan Turki dan Suriah. 

 

                                                           
28 Bogdan, Robert C. Qualitative research for education; An introduction To Theory and Methods; 

Allyn and Bacon. Dalam Sugiyono,2011 Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D, 

Alfabeta Bandung. Hal 244 



22 
 

1.7.2  Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah eksplanatif, 

Eksplanatif atau Eksplanatory bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua 

atau lebih gejala atau variabel.29 Menggunakan teori dan konsep-konsep dalam 

menjelaskan suatu fenomena. Dalam konteks Penelitian ini yang menjadi variabel 

independen adalah Recep Tayyip Erdogan dan variabel dependen adalah bentuk 

dukungan Erdogan terhadap Syrian National Council (SNC) 

 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni melalui 

metode eksplanatif kualitatif dimana pengumpulan data menggunakan library 

research (kajian perpustakaan yaitu berdasarkan beberapa buku, jurnal 

internasional, artikel berita dan sumber lain yang terkait) yang dianggap masuk 

dan mampu membantu penulis menjelaskan fenomena yang sedang dikaji. 

 

1.7.4 Teknik Analisa Data 

 

Teknik analisa data yang akan digunakan oleh peneliti adalah Eksplanasi 

atau Eksplanatori yakni mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan 

penelitian, kemudian diuraikan untuk menjelaskan Mengapa Kebijakan Erdogan 

dalam mendukung Syrian National Council (SNC) dalam konflik Suriah. 

 

                                                           
29 Ulber Silalahi, 2009. Metodologi Penelitian Sosial. PT Rafika Aditama, Bandung Hal.30 
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1.7.5 Ruang Lingkup Materi 

 

Pada tataran ruang lingkup materi maka penulis ingin mengkaji tentang 

konflik Suriah yang berdampak pada negara-negara di sekitar salah satunya Turki 

dan  kebijakan yang dibuat. Dalam hal ini kebijakan Erdogan terhadap Suriah 

yang berubah sejak krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah yang dulunya 

merupakan mitra baik Presiden Bashar al-assad akhirnya menjadi musuh akibat 

dari kekerasan rezim pertahanan militer Assad terhadap masyarakat sipil Suriah. 

 

1.7.6 Ruang Lingkup Waktu 

 

Terkait penelitian ini maka batasan waktu yang digunakan oleh peneliti 

adalah 2011 sampai pada April 2017, karena peneliti menimbang kebijakan 

Erdogan Terhadap Suriah disebabkan perubahan kebijakan yang secara signifikan 

dibuat akibat dari meledaknya krisis tersebut. Tahun 2011 sampai April 2017 

merupakan batasan waktu yang dipilih karena perubahan kebijakan yang dulunya 

merupakan mitra kerjasama menjadi musuh, dikarenakan dukungan Erdogan 

terhadap Oposisi Suriah untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Al-Assad 

yang masih terus berlanjut hingga sekarang. 

Dalam penelitian disini penulis tidak menjelaskan secara keseluruhan 

kebijakan Erdogan di negeri Damaskus tersebut. Karena penulis disini hanya 

memfokuskan penelitian ini pada kebijakan Erdogan dalam menanggapi isu atau 

permasalahan di Suriah dan mengambil kebijakan untuk mendukung oposisi 

Suriah tersebut dan apa saja bentuk dukungan Erdogan yang pada akhirnya 

berdampak pada hubungan Turki dan Suriah. 
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1.8 Hipotesa 

 

Erdogan mendukung SNC disebabkan oleh instabilitas politik yang terjadi 

di Suriah di mana rezim Assad yang kukuh menggunakan cara-cara kekerasan 

terhadap warga sipil demi mempertahankan kelangsungan rezimnya, kemudian 

bujukan Erdogan terhadap Bashar Al-Assad untuk membiarkan masyarakatnya 

melakukan demonstrasi dengan aman tanpa ada kekerasan justru di nilai sebagai 

ikut campur oleh Bashar Al-Assad ( Fakta ) berdasarkan informasi yang 

diperoleh. Maka reformasi politik merupakan suatu cara untuk menghentikan 

kekerasan dan membentuk pemerintahan yang demokratis ( Nilai ). Sehingga 

mendukung SNC sebagai oposisi dengan tujuan membentuk pemerintahan baru 

Suriah dipandang sebagai alasan yang mendasari keputusan Erdogan demi 

terciptanya suatu reformasi politik di Suriah ( Keputusan ). 
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1.9 Struktur Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam Skripsi ini secara keseluruhan dapat di bagi 

menjadi empat BAB sebagai berikut:   

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah, 1.2 Rumusan 

Masalah, 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat 

Penelitian 1.5  Penelitian Terdahulu  1.6 

Landasan Konsep/Teori 1.7 Metode 

penelitian 1.8Hipotesa, 1.9 Struktur 

Penulisan. 

 

BAB II 

 

 BENTUK-BENTUK 

DUKUNGAN ERDOGAN 

TERHADAP SYRIAN 

NATIONAL COUNCIL 

2.1 Kompleksitas Konflik Internal Suriah. 

2.1.1 Konflik Internal Suriah 2.1.2 Isu 

Domestik menjadi Isu Regional 2.1.3 Aktor-

aktor yang terlibat 2.2 Bentuk Dukungan 

Erdogan terhadap SNC. 2.2.1 Erdogan 

Memutuskan Hubungan Bilateral dengan 

Pemerintah Bashar Al-Assad. 2.2.2 

Memfasilitasi Pertemuan untuk Syrian 

National Council (SNC). 2.2.3 Mediator 

untuk menurunkan Rezim Bashar Al-Assad. 

2.2.4 Erdogan mengirim Militer Turki dalam 

operasi Suriah 

 

 

BAB III 

PERSEPSI POSITIF 

ERDOGAN TERHADAP 

SYRIAN NATIONAL COUNCIL 

(SNC)  

 

3.1 Hubungan Erdogan dengan SNC 3.1.1 

Bukti kedekatan Erdogan dengan SNC 3.1.2 

Komitmen Erdogan terhadap SNC 3.2 

Sistem Keyakinan Erdogan. 3.3 Realitas 

Masa Lalu. 3.3.1 Realitas masa kini 

Erdogan dan Realita yang diharapkan di 

masa Dedan 3.3.2 Nilai-nilai Erdogan. 3.4 

Persepsi Erdogan terhadap SNC 
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BAB IV 

PERSEPSI ERDOGAN 

TERHADAP ISU HAM DI 

SURIAH 

4.1 Persepsi Erdogan terhadap Isu 

kemanusiaan dalam konflik Suriah 4.1.1 

Komitmen Erdogan tentang HAM 4.2 

Sistem keyakinan Erdogan 4.3 Realitas 

Masa Lalu Erdogan 4.3.1 Realitas di masa 

sekarang dan Realitas yang diharapkan 

dimasa depan 4.4 Nilai-nilai Erdogan 4.5 

SNC Sebagai Korban dalam menentang 

kekerasan Pemerintah Bashar Al-Assad 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 5.2 Saran 

 

 


