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BAB II 

KOMPLEKSITAS KONFLIK SURIAH DAN BENTUK DUKUNGAN 

ERDOGAN TERHADAP SYRIAN NATIONAL COUNCIL (SNC) 

 

Dalam Bab II ini, penulis akan membahas mengenai kompleksitas konflik 

Internal yang terjadi di Suriah, dan keterlibatan Erdogan dalam memberikan 

dukungan-dukungan untuk kaum oposisi Suriah atau Syrian National Council (SNC) 

terkait krisis di Suriah itu sendiri. Apa saja bukti dari dukungan Erdogan terhadap 

SNC, yang mana merupakan bentuk Penentangan terhadap Pemerintah Bashar Al-

Assad yang dianggap kukuh mempertahankan sistem Otoriter dalam memerangi 

masyarakat yang menentangnya. 

 

2.1 Kompleksitas Konflik Suriah 

 

2.1.1 Konflik Internal Suriah 

Pada bulan Maret 2011, setelah 15 anak laki-laki ditahan dan disiksa karena 

telah menulis grafiti untuk mendukung Musim Semi Arab yang membuat salah satu 

anak laki-laki bernama Hamza al-Khateeb yang berusia 13 tahun, meninggal dunia 

setelah disiksa secara brutal. Demonstrasi yang terjadi di Suriah yang di mulai dari 

2011 itu akhirnya berubah menjadi perang yang anarkis antara pemerintah Bashar Al-

Assad dengan masyarakat pemberontak. Masyarakat Suriah yang muncul tanpa 

senjata saat berdemonstrasi  kemudian beradaptasi dengan kondisi yang kacau 
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danmembangun kekuatan militer sehingga menjadi aktor politik dan militer yang 

bertarung dengan pemerintah yang berkuasa di Suriah.1 

Pemerintah Suriah, yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad, 

menanggapi demonstrasi tersebut yang mengakibatkan meninggalnya ratusan 

demonstran dan juga memenjarakannya. Pada bulan Juli 2011, kelompok dari militer 

mengumumkan pembentukan Free Syrian Army (FSA), sebuah kelompok Militer 

Suriah yang memilih untuk membelot dan mendukung kaum oposisi, dengan 

beraliansi bersama dengan SNC untuk menggulingkan pemerintah.2 

Syrian National Council yang akan disingkat SNC dibentuk pada 23 Agustus 

2011 dan bermarkas di Istanbul Turki, SNC sebagai koalisi yang menggabungkan 

perwakilan dari berbagai komite koordinasi lokal mengenai gerakan tersebut di 

lapangan, kelompok politik dan kelompok etnis atau agama yang ada.SNC mencari 

pengakuan internasional sebagai perwakilan sah orang-orang Suriah.Ini semua 

terwakili dalam tiga badan Dewan yaitu Biro Eksekutif, Sekretariat Jenderal dan 

Majelis Umum.3Kelompok yang bergabung dengan koalisi ini berkomitmen pada 

serangkaian prinsip umum terutama jatuhnya rezim Assad dengan semua institusi 

represifnya yang dimulai dengan kepala negara dan melindungi hak masyarakat 

Suriah. 

                                                           
1Phippe Droz & Vincent. “State of Barbari” (Take Two): From the Arab spring to the return of 

violence in Syria, “Middle East Journal, Volume 68, no.1, (winter 2014), hal 57 
2 Aljazeera, Syria's civil war explained from the beginning, 2017, diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-

160505084119966.html(7/11/2016,21:00 WIB) 
3 SNC, Syrian National Concil information, diakses dalam 

http://www.syriancouncil.org/(7/11/2016,21:015 WIB) 

http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html
http://www.syriancouncil.org/
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Tujuan yang jelas dari SNC yaitu satu di mana puluhan ribu orang Suriah 

telah meninggal atau menderita adalah untuk mencapai perubahan rezim penuh 

melalui proses yang dikendalikan oleh orang-orang Syria sendiri. SNC sendiri 

mencari sebuah transisi kekuasaan yang dinegosiasikan dengan damai dan 

pelaksanaan rencana Liga Arab membuka jalan untuk negosiasi. SNC percaya bahwa 

pelaksanaan periode transisi hanya akan berhasil jika pimpinan rezim mundur dan 

tokoh kunci yang secara langsung bertanggung jawab untuk memerintahkan 

kejahatan besar dikeluarkan dari jabatan mereka. 

Menurut SNC, Koalisi ini dibentuk semata-mata untuk menciptakan solusi 

dalam meringankan penderitaan orang-orang Suriah, dewan direksi Suriah dan  SNC 

itu sendiri.4 Dikatakan bahwa “Orang-orang Suriah menginginkan keadilan tapi yang 

mereka inginkan pertama-tama dan yang terpenting adalah berakhirnya 

pertumpahan darah dan pelestarian negara Suriah dalam integritas dan institusi-

institusinya.”5 

Jatuhnya korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang merupakan warga 

sipil diantaranya wanita dan anak-anak dan juga ribuan pengungsi yang mencari 

perlindungan ke eksternal Suriah salah satunya Turki, membuat Erdogan akhirnya 

turut adil dalam penyelesaian konflik internal Suriah tersebut.  Hal inilah yang 

menjadi awal mula kerenggangan hubungan Turki Suriah, dimana pemimpinnya yang 

tadinya terbilang erat dalam menjalin kerja sama bahkan keduanya telah melakukan 

                                                           
4 Ibid 
5 Ibid 
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liburan keluarga bersama untuk lebih memper erat tali persahabatan antara keduanya 

kini menjadi musuh karena dianggap telah ikut campur dalam konflik internal Suriah. 

Sedangkan menurut Erdogan sendiri konflik Suriah adalah bentuk pelanggaran HAM 

dari pemerintah Bashar Al-Assad terhadap masyarakatnya sendiri. 

 

2.1.2 Isu Domestik berkembang menjadi Isu Regional 

Krisis kemanusiaan yang terjadi tentu saja berimbas pada regional Suriah 

yaitu pengungsi, tetapi berbicara masalah pengungsi tidak semua negara maju uterus-

menerus bersedia menampung gelombang pengungsi Suriah yang kian hari terus 

mengalami peningkatan. Seperti Lebanon misalnya, negaranya telah menampung 

pengungsi Suriah sebanyak satu juta jiwa namun kemudian Lebanon menolak 

kehadiran korban perang dari Suriah sebab persediaan obat-obatan yang terbatas serta 

hampir semua rumah sakitnya telah disesaki oleh para pengungsi Suriah. 

Yordania juga banyak menolak pengunsi dari Suriah sebab dikhawatirkan 

akan mengganggu stabilitas perekonomiannya, tetapi pengungsi yang sebelumnya 

berhasil mencari perlindungan di Yordania tersebut memutuskan buat kembali ke 

negaranya hancur oleh perang diduga hal tersebut dipicu oleh sikap pemerintah 

Amman yang memotong dana bantuan pengungsi. Kemudian negara Arab Saudi yang 

kaya raya seharusnya bisa lebih diandalkan, namun sayangnya Arab Saudi menolak 

gelombang pengungsi karena alasan antisipasi terhadap terror.6Jerman yang terkenal 

ramah terhadap negara di Timur Tengah pun mulai September 2015 kembali menutup 

                                                           
6 Ibid 
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pintu perbatasannya dan membatalkan politik ramah pengungsi. Untuk sementara 

Jerman menerapkan lagi control di perbatasan ke Austria, Menteri dalam negeri 

Jerman Thomas de Maiziere mengajukan argumen: Jerman membantu, tapi kesiapan 

menolong tidak.7 

Menurut Badan PBB yang khusus menangani pengungsi United Nations High 

Comissioner for Refugees (UNHCR) pada tahun 2014, jumlah pengungsi yang di 

akibatkan karena perang, konflik maupun penganiayaan mencapai rekor tertinggi 

dunia yakni 60 juta pengungsi, dimana lebih dari 50% diantaranya adalah anak-anak. 

Konflik yang terjadi di Suriah ini menghasilkan Suriah sebagai negara penghasil 

pengungsi terbesar di dunia yakni 7,6 juta pengungsi dalam negeri 3,9 juta di luar 

Suriah, mengalahkan jumlah pengungsi Afganistan yang sebelumnya menduduki 

posisi pertama dengan jumpah penghasil pengungsi mencapai 2,6 juta jiwa dan 

Somalia yang berada di urutan ketiga dengan jumlah pengungsi hampir mencapai 1,1 

juta jiwa.8 

 

 

 

                                                           
7 Ibid 
8Reuters CNN, 2015, “Suriah kini penerima pengungsi terbesar di dunia”, diakses dalam 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150107130128-127-22934/suriah-kini-pengirim-

pengungsi-terbesar-di-dunia/  (12/1/2017, 21:11 WIB)  

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150107130128-127-22934/suriah-kini-pengirim-pengungsi-terbesar-di-dunia/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150107130128-127-22934/suriah-kini-pengirim-pengungsi-terbesar-di-dunia/


33 
 

 

Gambar 2.19 Sepuluh kota dengan konsentrasi populasi pengungsi Suriah 

 

Berikut ini adalah titik-titik atau kota yang diduduki oleh pengungsi  Suriah. 

Posisi paling tertinggi yang di huni oleh pengungsi yang sudah teregistrasi berada 

pada Istanbul dengan jumlah 414.281 jiwa, dan yang lainnya tersebar diberbagai kota 

di Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menilai Presiden Suriah Bashar al-

Assad adalah teroris yang sebenarnya. Erdogan bahkan menyebut Assad lebih hebat 

dan kejam dibanding kelompok teroris yang beroperasi di Suriah. Kilis salah satu 

kota dekat perbatasan Suriah, Erdogan mengatakan, pemimpin Suriah bertanggung 

jawab atas kematian sekitar 600 ribu warga dan akar penyebab perang di Suriah. Kilis 

adalah kota yang berada di dekat perbatasan Suriah dan Turki. Dimana, di kota ini 

                                                           
9 Fair Labor Association, Integration of Syrian Refugees into The Turkish Labor Market, diakses 

dalam http://www.fairlabor.org/blog/entry/integration-syrian-refugees-turkish-labor-market(12/1/2017, 

21:30 WIB) 

http://www.fairlabor.org/blog/entry/integration-syrian-refugees-turkish-labor-market
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jumlah pengungsi Suriah lebih banyak dibandingkan dengan pendudukan asli Kilis, 

dan wilayah ini juga kerap menjadi sasaran tembak kelompok teror di Suriah.10 

Berbeda dengan Turki, berdasarkan keputusan Erdogan, Turki akan terus 

membuka gerbang perbatasan dan mengijinkan pengunsi Suriah memasuki 

negaranya. Hingga Maret 2016, Turki sudah menampung lebih dari 2 juta 

pengungsi.Ribuan masyarakat Suriah menyeberang ke perbatasan Turki untuk 

mencari perlindungan.Sehingga saat ini gelombang pangungsi yang datang ke Turki 

masih terus bertambah. Berdasarkan data dari UNHCR tahun 2016 adalah yang 

paling banyak di dunia.Turki merupakan negara yang menampungpengungsi terbesar 

di dunia yakni 2,8 juta pengungsi Suriah dan hampir setengahnyaadalah anak-anak. 

Jumlah anak-anak di bawah 18 tahun sebanyak 1.528.140 jiwa,laki-laki sebanyak 

655.809 dan perempuan sebanyak 602.331. Sementara anak-anakdi bawah 5 tahun 

sebanyak 385.604 jiwa, 91% dari mereka berada di dalam Turkiyakni Istanbul, 

Ankara maupun Izmir sedangkan kurang dari 10% berada di 24 kamppenampungan 

resmi pada wilayah perbatasan Turki dan Suriah.11 

Presiden Turki ini bahkan membuka screening untuk para pengungsi dari 

Suriah dan Iraq yang ada di Turki untuk mendapatkan status kewarganegaraan untuk 

mereka jika mereka lulus uji screening, pada pidatonya jumat lalu Erdogan 

menyampaikan bahwa pemeriksaan keamanan  akan dilakukan untuk menentukan 

siapa diantara jutaan orang yang melarikan diri dari negara perang tempat asal 

                                                           
10 Ibid 
11 UNHCR, “Syria Regional refugees response” diakses dalam 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224(12/1/2017, 21:30 WIB) 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224
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mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan. Erdogan 

mengatakan bahwa “Kementerian dalam negeri kita sedang melakukan pekerjaan, 

dan di bawah pekerjaan ini, beberapa dari mereka akan diberi kewarganegaraan 

kita, setelah semua pemeriksaan yang diperlukan telah dilakukan”.Erdogan juga 

menambahkan “ada orang-orang berkualifikasi tinggi di antara mereka, ada 

insinyur, pengacara, dokter, Mari memanfaatkan bakat itu ... Alih-alih membiarkan 

mereka bekerja secara ilegal di sana-sini, marilah kita memberi mereka kesempatan 

untuk bekerja sebagai warga negara seperti anak-anak ini bangsa”.12 

 

2.1.3 Aktor-Aktor yang terlibat dalam konflik Suriah 

Jauh sebelum konflik dimulai, terdapat masyarakat Suriah sudah mengeluh 

tentang tingginya tingkat pengangguran, korupsi yang meluas, kurangnya kebebasan 

politik dan represi negara di bawah Presiden Bashar al-Assad, yang menggantikan 

ayahnya, Hafez, pada tahun 2000.13 Pada bulan Maret 2011, terjadi demonstrasi pro-

demokrasi yang terinspirasi oleh Musim Semi Arab yang di picu oleh berita 

penangkapan sejumlah anak-anak. Penggunaan kekuatan mematikan Pemerintah 

untuk menghancurkan perbedaan pendapat tersebut sehingga memicu demonstrasi 

nasional yang menuntut pengunduran diri presiden. 

                                                           
12 Aljzeera, Erodogan offers citizenship to Syiran Iraqi refugees,President Erdogan says some 

refugees who pass the screening will be granted nationality to “make use” of their skill, diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/news/2017/01/erdogan-offers-citizenship-syrian-iraqi-refugees-

170106195134961.html(12/1/2017, 21:40 WIB) 
13 Musim Semi di Suriah, Opcit hal 102 

http://www.aljazeera.com/news/2017/01/erdogan-offers-citizenship-syrian-iraqi-refugees-170106195134961.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/01/erdogan-offers-citizenship-syrian-iraqi-refugees-170106195134961.html
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Hal tersebut akhirnya berdampak pada Eksternal Suriah, yang membuat 

pihak-pihak asing ikut terlibat dalam Konflik antara Pemerintah dan masyarakat 

tersebut, Konflik tersebut membuat faktor intervensi kekuatan regional dan dunia ikut 

adil dalam permasalahan yang terjadi di Suriah, di antaranya Iran, Rusia, Arab Saudi, 

Amerika Serikat dan Turki.14 Dukungan militer, finansial dan politik ditunjukan 

untuk pemerintah dan oposisi dan berkontribusi secara langsung terhadap kelanjutan 

pertempuran tersebut. 

Rusia adalah salah satu pendukung internasional terpenting untuk Presiden 

Suriah Bashar al-Assad dalam mempertahankan kelangsungan rezim Assad, Rusia 

telah memblokir resolusi yang mengkritik Presiden Assad telah melakukan 

pelanggaran HAM di Dewan Keamanan PBB dan terus memasok senjata ke militer 

Suriah meskipun terdapat kritik internasional. Alasan utama Moskow adalah ingin 

melindungi fasilitas angkatan laut utama yang disewakannya di pelabuhan Tartous, 

Suriah, yang merupakan satu-satunya pangkalan Mediterania di Rusia untuk armada 

Laut Hitam-nya, dan memiliki kekuatan di sebuah pangkalan udara di Latakia, oleh 

pusat syariah Presiden Assad di Shia Alawite.15 Kemudian Kekuatan Syiah regional 

Iran diyakini menghabiskan miliaran dolar setahun untuk menopang Presiden Assad 

dan pemerintahannya yang didominasi Alawite, Assad adalah sekutu terdekat Iran. 

                                                           
14  BBC, 2017, Why is there a war in Syria?, Diakses dalam http://www.bbc.com/news/world-middle-

east-35806229 (28/7/2017) 
15 BBC, 2015 Syria crisis: Where key countries stand, Diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23849587(28/7/2017) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23849587
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Di sisi lain AS menuduh Presiden Assad yang bertanggung jawab atas 

kekejaman yang meluas dan mengatakan bahwa dia harus mundur. AS mendukung 

aliansi oposisi utama Suriah, Syrian National Council (SNC), dan memberikan 

bantuan militer kepada SNC. Begitupun Pemerintah Turki yang menjadi kritikus 

paling tegas terhadap Pemerintah Assad sejak dimulainya pemberontakan di Suriah. 

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa “tidak mungkin orang-orang 

Suriah menerima seorang diktator yang telah menyebabkan kematian hingga 350.000 

orang.” Turki adalah pendukung utama oposisi Suriah dan telah menghadapi beban 

dalam menampung pengungsi terbesar.16 

 

2.2 Bentuk-Bentuk Dukungan Erdogan terhadap SNC 

 

2.2.1 Erdogan Memutuskan Hubungan Bilateral dengan Pemerintah Bashar Al-

Assad 

 

Unjuk rasa anti Pemerintah mulai marak terjadi di Suriah sejak Maret 2011 

yang kemudian berkembang menjadi bentrokan bersenjata antara pasukan Pemerintah 

dan kelompok Perlawanan.17 Konflik yang disebabkan adanya pemberontakan 

masyarakat Suriah, dan tentara pembelot Free Syrian Army (FSA) yang ingin 

menumbangkan pemerintahan Bashar Al-Assad karena dianggap otoriter dan tidak 

demokratis. Akan tetapi karena Bashar Al-Assad menolak untuk turun dari 

                                                           
16 Ibid 
17BBC, 2012, Annan kritik dunia internasional terkait konflik Suriah, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/09/120914_annan_syria_shamefulepisode.shtml(7/11/2016,

22:00 WIB) 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/09/120914_annan_syria_shamefulepisode.shtml
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jabatannya dan justru melawan kelompok perlawanan tersebut dengan cara-cara yang 

otoriter, yaitu menurunkan angkatan bersenjata, membuat Suriah kini berubah 

menjadi perang sipil. Erdogan yang masih menjabat sebagai Perdana Menteri Turki 

tahun 2011 itu, akhirnya terlibat erat dalam Konflik Suriah, terutama ketika 

pemberontakan masyarakat anti Assad pada bulan juni 2011, yang mengakibatkan 

sekitar 10.000 pengungsi Suriah melarikan diri dari penyerangan brutal yang 

dilakukan oleh rezim Bashar Al-Assad di kota Jisr al- Shughour.18 

Setelah pecahnya demonstrasi di Suriah, pemerintah Erdogan menghabiskan 

beberapa bulan untuk meyakinkan Assad mengenai reformasi politik. Erdogan 

kemudian membuat beberapa panggilan telepon ke presiden Suriah untuk 

menyampaikan pesan tersebut, akan tetapi pada saat itu pihak Pemerintah Suriah 

tidak merespon, kemudian Pada tanggal 9 Agustus 2011, Turki mengirim menteri 

luar negerinya, Ahmet Davutoğlu ke Suriah untuk memberi pernyataan tegas,   

Erdogan mengatakan bahwa “dia menjadi tidak sabar dengan 

kebiadabanpemerintahan Bashar al-Assad.  Ahmet Davutoğlu mengumumkan bahwa 

“Kami benar-benar menangguhkan semua hubungan perdagangan ini, semua 

kesepakatan antara Turki dan Suriah telah ditangguhkan.”Sejak saat itu, Ankara 

telah memperkuat retorikanya dan memperkuat dukungannya terhadap oposisi Suriah, 

yang telah mengadakan beberapa pertemuan di Turki. Erdogan mengatakan kepada 

                                                           
18Ibid 
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wartawan di pesawatnya bahwa “Oposisi akan membuka kantor di Turki dalam 

seminggu.”19 

Hal tersebut menjadi awal mula renggangnya hubungan Recep Tayyip 

Erdogan dan Bashar Al-Assad yang mana merupakan mantan mitra kerjasama dalam 

berbagai bidang kini menjadi musuh.20Erdogan juga secara terang-terangan menuduh 

Presiden Bashar Al-Assad telah berbohong, dan justru mengatakan Ankara 

mengizinkan Oposisi Suriah untuk membuka kantor resmi di tanah Turki. Pelebaran 

lebih lanjut dari keretakan antara bekas Sekutu tersebut mengikuti pengumuman 

Erdogan bahwa Turki bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mempersiapkan 

sanksi terhadap rezim Suriah. Saat kembali dari PBB di New York, Erdogan 

mengatakan pada wartawan Turki tentang Assad yakni “Dia terus berbohong, Saya 

bertanya kepadanya berapa banyak tahanan politik yang ada di sana, dia 

mengatakan kepada saya 83 dan mengatakan Saya dapat mengirimkan sebuah daftar 

tahanan tersebut. Tetapi saya menemukan dari berbagai sumber lain bahwa ternyata 

ada ribuan tahanan politik. Dia juga mengatakan, Saya akan mencabut keadaan 

darurat', tapi dia tidak serius dengan kata-katanya, dia menyerang Latakia dari 

laut.Kebebasan untuk partai politik juga tidak terjadi.”21 

                                                           
19 Ibid 
20Dailynews, 2011, Turkish PM cut All Ties with Syriah diakses dalam 

http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=turkish-pm-cuts-all-ties-with-syria-

2011-09-21(7/11/2016,22:022 WIB) 
21Independent, President Erdogan: Turkey intervened in Syria to end the ‘Rule’ of the cruel  Assad, 

diakses dalam http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/president-erdogan-turkey-syria-

assad-intervention-comments-kurds-isis-a7446956.html(7/11/2016,22:23 WIB) 

http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=turkish-pm-cuts-all-ties-with-syria-2011-09-21
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=turkish-pm-cuts-all-ties-with-syria-2011-09-21
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/president-erdogan-turkey-syria-assad-intervention-comments-kurds-isis-a7446956.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/president-erdogan-turkey-syria-assad-intervention-comments-kurds-isis-a7446956.html
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Pada September 2011, Erdogan mengumumkan bahwa dia telah memutuskan 

semua kontak langsung dengan Bashar Al-Assad, yang rezimnya berusaha 

menghancurkan sebuah pemberontakan yang dimulai pada bulan Maret 

tersebut.Hampir 3.000 orang meninggal dunia oleh pasukan pro-pemerintah, menurut 

perkiraan PBB.22 Sikap penentangan Erdogan terhadap rezim Bashar Al-Assad ini 

tentu merupakan hasil dari pertaruhan yang sangat besar dengan apa yang diupayakan 

sebelumnya, yaitu ekspektasi untuk memperbaiki hubungan baik dengan Suriah.  

Seorang ahli di Pusat Studi Strategis Timur Tengah, Mehmet Sahin,think tank 

di Ankara, menulis dalam sebuah analisis bahwa Turki mempercayai Assad pada 

awal pergolakan tersebut, namun akhirnya menarik kesimpulan dari fakta bahwa telah 

gagal menghentikan kekerasan. Pada hari-hari awal aksi oleh oposisi Suriah, Turki 

berpikir bahwa Bashar Al-Assad akan dapat memimpin negara tersebut untuk 

melakukan reformasi, tapi hari ini Turki telah kehilangan kepercayaannya pada 

Pemerintahan Assad, yang meningkatkan tekanan dan kekerasan terhadap oposisi 

setiap hari. Tulis Dr. Sahin di situs Orsam.23 

Erdogan waktu itu belum secara terbuka meminta pengunduran diri Assad, 

namun di sebuah wawancara dengan CNN pada 25 september 2011, Erdogan 

memperjelas bahwa Ankara tidak mengharapkan presiden Suriah untuk tetap 

berkuasa lama. Melalui saluran berita kabel AS Erdogan mengatakan “Anda tidak 

                                                           
22 Ibid 
23Thomas Seibert, Aljazeera,Erdogan Set to Cut all Turkey’s ties with Syria, 2011, diakses 

dalamhttp://www.thenational.ae/news/world/middle-east/erdogan-set-to-cut-all-turkeys-ties-with-

syria(7/11/2016,22:30 WIB) 

http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/erdogan-set-to-cut-all-turkeys-ties-with-syria
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/erdogan-set-to-cut-all-turkeys-ties-with-syria
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akan pernah bisa bertahan dalam kekuasaan melalui kekejaman. Proses ini mungkin 

akan diperpanjang sedikit lebih lama tapi cepat atau lambat di Suriah, jika orang 

mengambil keputusan yang berbeda, keputusan itu akan dipenuhi. Seperti di Mesir, 

seperti di Tunisia, seperti di Libya. Untuk bebas Sistem dikotatorik terbakar sampai 

ke tanah.”24 

Erdogan meningkatkan tekanan pada Suriah dengan mengunjungi kamp-kamp 

pengungsi Suriah di provinsi Hatay, Turki. Erdogan menyampaikan kepada wartawan 

di pesawatnya bahwa kamp-kamp yang telah ditutup untuk wartawan sejauh ini akan 

dibuka untuk media. Erdogan mengatakan “Jika kita membuka kamp bagi dunia, 

orang akan menjelaskan kebenaran ke seluruh duni, media adalah langkah paling 

penting”.Suriah tentu sangat mempertimbangkan hal tersebut, pada akhirnya media 

Suriah baru-baru ini menyiarkan berita bahwa rumah kamp pengungsi Suriah yang 

saat ini sekitar 7.500,25 Pemerintah Suriah menuduh bahwa puluhan wanita di kamp 

pengungsian tersebut telah diperkosa oleh orang-orang Suriah dan oleh orang-orang 

Turki.Hal ini tentu membuat Ankara sangat marah dengan pemberitaan 

tersebut.Kemudian di respon oleh kementerian luar negeri Ankara bahwa “Pesan 

yang disampaikan oleh berita semacam itu memberi contoh propaganda gelap, 

kebohongan dan keburukan yang tak ada bandingannya.”26 

 

                                                           
24 Ibid 
25Ahmet Icduygu, Migration Policy Institude, Syrian refugees in Turkey: The long Road Ahead, 2015, 

diakses dalam http://www.migrationpolicy.org/research/syrian-refugees-turkey-long-road-

ahead(7/11/2016,22:31 WIB) 
26 Ibid 

http://www.migrationpolicy.org/research/syrian-refugees-turkey-long-road-ahead
http://www.migrationpolicy.org/research/syrian-refugees-turkey-long-road-ahead
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2.2.2 Memfasilitasi Pertemuan untuk Syrian National Council (SNC) 

 

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah melahirkan kelompok oposisi. Pada 

tanggal 31 Mei sampai 3 Juni dilaksanakan sebuah konferensi di Antalya salah satu 

provinsi di Turki sebagai usaha untuk membentuk organisasi yang lebih bersatu, yang 

dapat mewakili kelompok oposisi, terutama secara internasional dan membantu 

usaha-usaha koordinasi. Pertemuan itu di beri nama Konferensi Suriah untuk 

Perubahan (Syrian Conferece for Change).27 Pertemuan ini diselenggarakan oleh 

organisasi Nasional untuk hak-hak asasi Manusia yang berpusat di Mesir, dan 

dihadiri sekitar 300 Tokoh oposisi. Tujuannya adalah membangun sebuah dialog 

antara berbagai kelompok oposisi dengan tujuan untuk menciptakan sebuah dewan 

transisi, dewan peralihan seperti yang di lakukan di Libya, yakni dibentu Dewan 

Peralihan. Akhirnya konferensi tersebut sepakat untuk membentuk Syrian National 

Council (SNC).28 

Syrian National Council (SNC) lahir enam bulan setelah revolusi pecah, SNC 

merupakan sebuah organisasi payung politik yang menjadi wadah kaum muda yang 

terlibat dalam revolusi, kekuatan politik dan tokoh-tokoh nasional.Tujuan SNC 

adalah semata-mata mendukung revolusi rakyat Suriah dan perjuangan mereka untuk 

meraih kemerdekaan, martabat dan demokrasi.Pesan tersebut akan disampaikan oleh 

                                                           
27Aljazeera, 2011, “Syria’s opposition opens office in Turkey” diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/12/201112149810909861.html(8/11/2016,22:00 

WIB) 
28 Carnegie, Syrian in Crisis, diakses dalam http://carnegie-

mec.org/diwan/48334?lang=en8/11/2016,22:10 WIB) 

 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/12/201112149810909861.html
http://carnegie-mec.org/diwan/48334?lang=en
http://carnegie-mec.org/diwan/48334?lang=en
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rakyat Suriah melalui diplomasi Internasional dengan tujuan menyingkirkan rezim 

dan pilar-pilar yang menjadi penopang rezim untuk mendirikan negara sipil, 

demokratik dan multi-partai. Dengan begitu sasarannya jelas yaitu menyebarluaskan 

suara revolusi Suriah dan tuntutan-tuntutannya ke komunitas Internasional, menjamin 

dukungan politik bagi revolusi damai, mendorong terciptanya persatuan nasional 

selama fase transisi, menjamin bahwa tidak ada kevakuman politik dan 

mengembangkan peta jalan untuk perubahan demokratik di Suriah. Berdasarkan 

prinsip SNC yaitu bekerja menyingkirkan rezim yang berkuasa dengan menggunakan 

semua sarana legal, memperkokoh semua persatuan nasional di antara semua 

komponen masyarakat Suriah (Arab dan Kurdi juga kelompok etnik agama).29 

Berdasarkan hal tersebut pada agustus 2011 di bentuk Syrian National 

Council yang bermarkas di Istanbul Turki dimana SNC sendiri menjadi perwakilan 

masyarakat penentang Pemerintah dengan tujuan untuk menggulingkan rezim Bashar 

Al-assad. 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.30 

Seiring berkembangnya konflik Pemerintah Bashar Al-Assad yang semakin 

mendapatkan bantuan dari sekutunya Iran dan Rusia hal tersebut semakin menambah 

kecemasan untuk Erdogan dan para penentang Bashar Al-Assad kemudian dengan 

                                                           
29 Ibid 
30Trias Kuncahyono.Musi Semi Suriah, hal 202. Kompas. Januari 2013 
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bantuan dari CIA, pemerintah Arab dan Turki telah meningkatkan bantuan militer 

mereka dengan tajam terhadap pejuang oposisi Suriah dalam beberapa bulan terakhir, 

memperluas sebuah pesawat pengangkut senjata rahasia untuk pemberontakan 

melawan Presiden Bashar al-Assad, menurut data lalu lintas udara, wawancara 

dengan pejabat di beberapa negara dan rekening komandan pemberontak. 

 

2.2.3 Mediator untuk menurunkan Rezim Bashar Al-Assad 

 

Jumlah korban jiwa yang di akibatkan oleh Pemerintah Bashar Al-Assad 

dalam membendung masyarakat demonstran yang kini dikenal sebagai perang 

Saudara ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang merupakan masyarakat sipil, 

Erdogan pada saat itu mengeluarkan dukungan terkuatnya yaitu dengan berkunjung 

ke Amerika Serikat pada bulan September 2011, Erdogan menyatakan bahwa dia 

akan menjatuhkan sanksi terhadap Damaskus dan membuka kamp-kamp di Turki 

untuk media Internasional, ia mendatangi Presiden Amerika, Barack Obama tepatnya 

di New York, dan dalam pertemuan tersebut kedua negara ini sepakat untuk 

meningkatkan tekanan terhadap rezim Bashar Al-Assad untuk menghentikan aksi 

brutal melawan masyarakat pemberontak Suriah, sebelumnya pada 8 Agustus 

presiden Barack Obama telah menuntut agar Presiden Bashar Al-Assad 

mengundurkan diri dari jabatannya, tidak hanya Barack Obama, tuntutan untuk 

Bashar Al-Assad mundur juga di sampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Lauret 

Fabius, mangatakan “I am conscious of the weight of what I am about to say; Bashar 
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Al-Assad does not deserve to be on Earth, Bashar must Go Bashar must Die”.31 

Kemudian hari selanjutnya seperti yang telah di sampaikan pada latar belakang 

sebelumnya, Erdogan kemudian mengumumkan bahwa Ankara telah memutuskan 

semua hubungan kontak dengan Suriah dan mempertimbangkan sanksi yang akan di 

jatuhkan.  

Erdogan juga meyakinkan kepada negara-negara lain bahwa apa yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah Suriah adalah tindak teroris didalam negaranya sendiri, 

termaksud PBB, Uni Eropa dan NATO untuk menjatuhkan sanksi terhadap rezim 

Bashar Al-Assad atas kepemilikan senjata kimia dan mendukung Uni Eropa dan 

Amerika untuk mempersenjatai oposisi ataupun melakukan intervensi militer 

secaralangsung, serta memberikan dukungan diplomatis pada pihak oposisi (SNC) 

untuk mendirikan pemerintahan sementara.32 

Erdogan juga mengunjungi Arab Saudi, untuk membicarakan masalah 

dukungan terhadap Oposisi pada perang Suriah, Erdogan mengatakan bahwa Pasukan 

Turki dan para aliansi pemberontak Suriah telah memasuki pusat Al-Bab sebelah 

utara provinsi Aleppo.33 Tidak hanya itu ketika di Bahrain tepatnya di ibu kotanya 

Manama, Erodgan memerintahkan untuk membentuk “zona aman” di bagian utara 

Suriah dimana menjadi tempat untuk masyarakat dapat pergi dari perang. Dari pihak 

                                                           
31 Thierry Meysan, Voltairenet, “The Brahimi Plan”2012, diakses dalam 

http://www.voltairenet.org/article175610.html(23/04/2017,22:00 WIB) 
32 Justina Paulak and Adrian Croft, Reuters, 2013,EU Failure will allow UK, France to arm Syrian 

rebels, diakses dalam http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-eu-

idUSBRE94Q09320130527(23/04/2017,22:00 WIB) 
33 Pressreader, 2017, Saudi King Salman bin Abdulaziz meets Turkish President Recep Tayyip Erdogan 

Upon his arrival yesterday Diakses dalam https://www.pressreader.com/kuwait/kuwait-

times/20170214/282050506817663(23/04/2017,22:30 WIB) 

http://www.voltairenet.org/article175610.html
http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-eu-idUSBRE94Q09320130527
http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-eu-idUSBRE94Q09320130527
https://www.pressreader.com/kuwait/kuwait-times/20170214/282050506817663
https://www.pressreader.com/kuwait/kuwait-times/20170214/282050506817663
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Arab Saudi perdana Menteri AlJubeir mengatakan posisi dari Arab Saudi dan Turki 

tentu identik dengan Suriah.Ia mendatangi pertemuan pertama untuk meningkatkan 

tanggung jawab dari kedua negera.34 

Keputusan Erodgan yang berbalik memusuhi mitra lamanya ini tentu menjadi 

perbincangan Internasional mengenai hubungan kedua negara yang terbilang baik 

bahkan kedua pemimpin ini, Presiden Bashar Al-Assad dan Erdogan sempat 

melakukan liburan keluarga bersama. Tetapi hubungan harmonis tersebut tidak 

bertahan lama. Pada wawancaranya Presiden Bashar Al-Assad di Turki Utkur 

Cakirozer dari surat kabar Cumhuriyet yang berbasis di Istanbul, dimana wawancara 

tersebut mucul beberapa minggu setelah Suriah menurunkan sebuah jet Turki yang 

dikatakan berada di wilayah Suriah, yang akhirnya semakin meningkatkan 

ketegangan antara kedua negara.35 

Berikut adalah kutipan dari bagian wawancara Bashar Al-Assad, terkait 

hubungannya dengan Erdogan. Bagian pertama wawancara bisa dilihat Utkur 

Cakirozer, Seorang wartawan Suriah: Anda dan Perdana Menteri Erdogan sangat 

dekat sehingga keluarga Anda bisa berlibur bersama satu sama lain. Apa yang 

terjadi sehingga Anda berada dalam situasi sekarang? Bashar al-Assad: Pertanyaan 

yang perlu Anda tanyakan untuk mendapatkan jawabannya adalah: Siapa yang telah 

berubah? Dia atau Saya, Anda dapat mencapai beberapa kesimpulan dengan melihat 

                                                           
34 Ibid 
35Features, Aljazeera, 2012, Assad: Erdogan has lost his credibility, Diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/07/20127465430838203.html(23/04/2017,22:30 

WIB) 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/07/20127465430838203.html


47 
 

perubahan yang terjadi di wilayah kami.Misalnya, lihat saja negara-negara di 

sekitar kita.Tidak ada perubahan dalam hubungan Suriah dengan Iran, Irak dan 

Lebanon selama proses ini. Sekarang lihat sebaliknya: Anda bisa melihat arah 

hubungan Turki dengan Iran, Irak, Lebanon dan Yordania akan melihat kesimpulan 

sendiri. Hubungan antara semua negara dan Turki ini telah memburuk.Hal itu 

menunjukkan bahwa Erdogan sendiri telah berubah. Bashar Al-Assad menambahkan, 

masuk  pada apa yang telah terjadi bahwa dalam hubungannya dengan kami, 

Erdogan telah menghancurkan persahabatan dan persaudaraan dan bergerak untuk 

mencampuri urusan dalam negeri kami. Kami adalah negara berdaulat.Kami adalah 

negara dengan harga diri.Kita tidak akan pernah membiarkan orang-orang di luar 

kita mencampuri urusan kita.”36 

Dengan berkembangnya perang antara Pemerintah Suriah dan masyarakat 

yang menentang mengakibatkan semakin besar jumlah korban terutama warga sipil 

yang di antaranya merupakan wanita dan anak-anak, hal tersebut tidak hanya 

membuat Erdogan marah tetapi juga dunia Internasional.Presiden Bashar Al-Assad 

justru mengatakan bahwa "... mengapa Erdogan menumpahkan air mata buaya untuk 

rakyat Suriah sementara dia tidak meneteskan air mata untuk orang-orang yang 

terbunuh di negara-negara Teluk?"37 

                                                           
36Ibid 
37“Statement Bashar Al-Assad tersebut menurut penulis sangatlah tidak masuk akal yang mana 

menurutnya Erdogan sengaja menumpahkan air mata buaya untuk menuai sensasi belaka padahal 

melihat realita yang terjadi di Suriah, tidak hanya Erdogan tetapi seluruh dunia akan meneteskan air 

mata untuk apa yang terjadi pada korban penentangan rezim Assad tersebut, itupun hanya berdasarkan 

apa yang terlihat oleh dunia, karena kita tahu sendiri Bashar Al-assad sengaja mematikan sistem 

Internet Suriah, dan melarang media Intenasional memasuki negaranya. 
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Seiring berkembangnya konflik Pemerintah Bashar Al-Assad terus menerima 

bantuan dari sekutunya Iran dan Rusia hal tersebut semakin menambah kecemasan 

untuk Erdogan dan para penentang Bashar Al-Assad kemudian dengan bantuan dari 

CIA, pemerintah Arab dan Turki telah meningkatkan bantuan militer mereka dengan 

tajam terhadap pejuang Oposisi Suriah (SNC) dalam beberapa bulan terakhir, 

memperluas sebuah pesawat pengangkut senjata rahasia untuk pemberontakan 

melawan Presiden Bashar al-Assad, menurut data lalu lintas udara, wawancara 

dengan Pejabat di beberapa negara dan rekening komandan pemberontak Airlift, yang 

dimulai pada skala kecil di awal tahun 2012, Pesawat ini telah berkembang dengan 

memasukkan lebih dari 160 penerbangan kargo militer oleh pesawat kargo bergaya 

militer Yordania, Saudi dan Qatar yang mendarat di Bandara Esenboga dekat Ankara 

dan, pada tingkat yang lebih rendah, di bandara Turki dan Jordania.38 

 

 

 

2.2.5 Erdogan mengirim Militer Turki dalam operasi Suriah 

 

Melihat realita konflik yakni rezim Assad dengan sekutunya yang terus 

melancarkan operasinya dalam memerangi kaum oposisi dan masyarakat yang 

menentangnya, mengakibatkan korban jiwa yang tidak lagi terhitung jumlahnya. 

                                                           
38C.J Chivers and Eric SCHMITT, 2013,”Arms Airlift to Syria Rebels Expands, with Aid from 

CIA”Diakses dalam http://www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-

rebels-expands-with-cia-aid.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-

nytimes&pagewanted(23/04/2017,23:30 WIB) 

http://www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-rebels-expands-with-cia-aid.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimes&pagewanted
http://www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-rebels-expands-with-cia-aid.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimes&pagewanted
http://www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-rebels-expands-with-cia-aid.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimes&pagewanted
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Pada 24 agustus 2016, Erdogan memutuskan untuk mengirim Militer Turki 

untuk melancarkan operasinya di Suriah untuk mengakhiri Pemerintah Suriah, 

Erdogan mengatakan Menurut perkiraan saya, hampir 1 juta orang meninggal di 

Suriah. Kematian ini masih berlanjut tanpa kecuali untuk anak-anak, begitupun 

wanita dan pria.Dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa?Apa yang dilakukannya Kami 

memberitakan kesabaran namun kami tidak dapat bertahan lagi melihat situasi 

seperti itu dan harus memasuki Suriah bersama dengan Tentara Syiah Gratis (Free 

Syirian Army / FSA).”39Erdogan menambahkan “Kenapa kita memutuskan masuk? 

Kita tidak memiliki mata di tanah Suriah, kita hanya menyediakan tanah pada 

Pemiliknya sendiri, artinya kita ada di sana untuk memberikan keadilan. Kami masuk 

kesana adalah untuk mengakhiri tiran Al-Assad yang terus meneror negara, kami 

tidak masuk untuk alasan lain.”40 

Erdogan melanjutkan bahwa Turki tidak bisa terus berdiam diri melihat 

pembunuhan tak berujung terhadap warga sipil, dan harus masuk ke Suriah bersama-

sama dengan Free Syrian Army (FSA), kata Erdogan mengacu pada faksi 

pemberontak atau oposisi Suriah (SNC) yang selama ini berperang dengan pasukan 

Assad.41 

                                                           
39 Daily News, Turkey entered Syria to end al-Assad’s rule: President Erdogan,diakses dalam 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-entered-syria-to-end-al-assads-rule-president-

erdogan.aspx?pageID=238&nid=106709(12/1/2017, 21:40 WIB) 
40 Ibid 
41Muhaimin, sindonews, 2016, “Erdogan: Tentara Turki masuk Suriah untuk akhiri rezim Assad” 

diakses dalam https://international.sindonews.com/read/1159274/43/erdogan-tentara-turki-masuk-
suriah-untuk-akhiri-rezim-assad-1480451956(12/1/2017, 21:50 WIB) 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-entered-syria-to-end-al-assads-rule-president-erdogan.aspx?pageID=238&nid=106709
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-entered-syria-to-end-al-assads-rule-president-erdogan.aspx?pageID=238&nid=106709
https://international.sindonews.com/read/1159274/43/erdogan-tentara-turki-masuk-suriah-untuk-akhiri-rezim-assad-1480451956
https://international.sindonews.com/read/1159274/43/erdogan-tentara-turki-masuk-suriah-untuk-akhiri-rezim-assad-1480451956
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Pada 24 Agustus 2016, angkatan bersenjata Turki melancarkan operasi di 

Suriah.42Serangan udara tersebut menargetkan wilayah Baratah, Dana dan Zarzur 

sebagai bagian dari operasi Perisai Efrat43 Serangan udara tersebut menargetkan 

wilayah Baratah, Dana dan Zarzur sebagai bagian dari operasi Perisai Efrat.Erdogan 

juga mengatakan bahwa U.N tidak dapat memberikan keadilan dengan strukturnya 

saat ini, menunjukkan bahwa semua benua dan semua kelompok kepercayaan di 

seluruh dunia harus diwakili di Dewan Keamanan terpisah dari lima anggota tetap.44 

Erdogan terus-menerus menyuarakan kritiknya terhadap struktur Dewan 

Keamanan PBB, dengan mengatakan bahwa "dunia lebih besar dari lima," mengacu 

pada jumlah anggota tetap. Ketika operasi Turki di Suriah berlanjut, sebuah serangan 

oleh pemerintah Suriah dengan bantuan sekutu-sekutunya di bagian-bagian yang 

terkepung di Aleppo timur berlanjut pada 29 November, mendorong pemberontak 

untuk menarik kembali garis depan yang lebih terdepan setelah kehilangan kendali 

atas sebuah distrik kunci. Kepala kemanusiaan dan koordinator bantuan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, Stephen O'Brien, mengatakan pada 29 November bahwa lebih dari 

16.000 orang telah mengungsi di Aleppo oleh serangan-serangan hebat terhadap 

bagian timur kota yang diprotes tersebut, Reuters melaporkan. 

                                                           
42 ibid 
43 ISIL adalah istilah untuk negara Islam Iraq dan Syriah (NIIS), adalah sebuah kelompok militant 

ekstrimis jihadis Salafi atau Wahabi, ISIL juga bergabung dengan kelompok A-Qaedah pada 2004. 

kelompok ini menyatakan dirinya sebagai negara islam sekaligus  kekhalifahan dunia yang dipimpin 

oleh Khalifah Abu-Bakr Al-Baghdadi berganti nama menjadi ad-Dahwah al-Islamiyah, Kelompok 

ISIL telah dicap sebagai Teroris oleh PBB, Karena banyak melakukan pelanggaran HAM dan 

kejahatan perang. 
44 Aljazeera, “ PM in Syria on peace mission”, diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2008/04/200861503058157570.html(12/1/2017, 21:50 

WIB) 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2008/04/200861503058157570.html
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Kepala kemanusiaan dan koordinator bantuan PBB, Stephen O'Brien, pada 29 

November mengatakan bahwa lebih dari 16.000 orang telah mengungsi di Aleppo 

oleh serangan-serangan hebat terhadap bagian timur kota yang diprotes tersebut. 

Daerah tersebut tidak memiliki rumah sakit yang berfungsi baik, persediaan makanan 

hampir habis dan kemungkinan ribuan orang lagi akan meninggalkan rumah mereka 

jika pertempuran terus berlanjut dalam beberapa hari mendatang, katanya dalam 

sebuah pernyataan email. Pada 28 November 2016, Abu al-Abbas atau seorang medis 

yang tinggal di daerah tersebut mengatakan bahwa “Situasinya sangat buruk. Ada 

ketakutan kuat akan pemusnahan kolektif, minggu ini saya sudah mengubah lokasi 

sebanyak tiga kali,ia menambahkan bahwa,“Di tempat penampungan, kami memiliki 

orang mati yang tidak dapat kami keluarkan karena pemboman itu begitu hebat.”45 

Rusia, di sisi lain, mengatakan pada 29 November bahwa terobosan tentara 

Suriah di Aleppo telah mengubah secara dramatis situasi di lapangan, yang 

memungkinkan lebih dari 80.000 warga sipil mengakses bantuan kemanusiaan 

setelah bertahun-tahun digunakan oleh militan sebagai tameng manusia.46 Selama 24 

jam terakhir, berkat tindakan yang sangat disiapkan dan hati-hati, tentara Suriah dapat 

mengubah situasinya secara radikal, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara 

Kementerian Pertahanan Rusia, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Hampir 

                                                           
45David Barchar, Middle East Eye, 2017, Checkmate in Syria: Erdogan’s gambit with Putin is not 

paying off, diakses dalam  http://www.middleeasteye.net/columns/checkmate-syria-erdogan-s-gambit-

putin-not-paying-159544833(12/1/2017, 00:50 WIB) 
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separuh wilayah yang diduduki pemberontak dalam beberapa tahun terakhir di 

bagian timur Aleppo telah sepenuhnya telah dikuasai.”47 

Sementara itu fokus internasional adalah pada pemboman dasyat yang terjadi 

di Aleppodalam perang sipil berdarah di Suriah pada Desember 2016,Kemudian 

militer Turki dengan kekuatan angkatan udara dan pasukan di lapangan yang di 

antaranyamerupakan pasukan khusus. Bergerak lebih dalam ke Suriah, bersama 

dengan pejuang oposisi Suriah (SNC), dan mendirikan zona aman di seberang 

perbatasan.Pasukan Turki dan unit FSA juga merebut kota Jarablus, Serta membantu 

membangun zona aman di perbatasan.48 
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48Kim Sengupta Gaziantep, Independent, 2016, Syria civil war: Turkey sends 1,000 special forces on 

secretive mission to secure ‘security zone’ across border, diakses dalam 
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49 Tim Arango, The New York Times, 2016With Operation in Syria, Erdogan Shows His New Power 

Over Turkey’s Military, diakses dalam https://www.nytimes.com/2016/08/26/world/europe/turkey-
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Tank-tank Turki berjalan menuju kota Jarabulus, Suriah. 

 

 

 

 

 

 

Tank Turki melintasi perbatasan Suriah karena tembakan artileri dan jet tempur 

menerjang militan dalam sebuah operasi yang didukung oleh koalisi pimpinan 

AS.Serangan tersebut juga membuka koridor bagi pejuang oposisi Suriah (SNC) yang 

didukung oleh Erdoganyang melakukan serangan di daerah tersebut.50Lebih banyak 

tank Turki bergemuruh ke Suriah utara untuk mendukung pemberontak SNC yang 

ada di sana. Operasi tersebut terjadi setelah kudeta yang gagal, hal ini telah menyoroti 

bagaimana Erdogan yang tegas dalam memimpin, bahkan setelah pembersihan, 

Erdogan justru mendapat kontrol operasional militer yang lebih profesional dari 

sebelumnya. Ini memungkinkan dia untuk melakukan peran Turki yang paling 

ambisius dalam perang saudara Suriah yang panjang dan untuk mendukung Front anti 

                                                                                                                                                                      
ion=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection(12/1/2017
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Assad, dimana Turki yang dipimpin ole Erdogan telah menjadi pendukung yang 

paling konsisten dalam memperjuangkan hak masyarakat Suriah.51

                                                           
51 Ibid 
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