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BAB III 

PERSEPSI POSITIF ERDOGAN TERHADAP SYRIAN NATIONAL 

COUNCIL (SNC) 

 

 

Dalam bab  ini penulis akan menjelaskan tentang kedekatan Recep Tayyip 

Erdogan dengan Syrian National Council (SNC) yang menghubungkan alasan 

mengapa Erdogan mendukung SNC dalam konflik Suriah, apa sebenarnya yang 

melandasi Erdogan untuk mendukung Syrian National Council dibanding mantan 

mitra Erdogan sendiri yaitu Bashar Al-Assad. Bagaimana Erodgan 

mempersepsikan SNC, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada keputusan 

Erdogan dalam mendukung SNC itu sendiri, persepsi membentuk tindakan, 

kebijakan luar negeri Erdogan yang mengutamakan “zero problem with neighbor” 

ternyata tidak mampu bertahan lama, dalam hal ini tidak semua negera sesuai 

dengan ekspektasi Erdogan yaitu dapat berkompromi bersama untuk membentuk 

satu tujuan tanpa menjadi musuh. 

 

3.1 Hubungan Erdogan dengan SNC 

 

Suriah dibawah kepemimpinan Bashar Al-Assad telah membuat 

masyarakat Suriah dibawah tekanan kaum minoritas Alawite yang dianut oleh 

pemerintahan Bashar Al-Assad.masyarakat Suriah yang mengeluhkan kebebasan 

dan menuntut pemerintah yang demokrasi dan transparasi membuat kondisi 
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semakin memburuk. Fakta bahwa SNC sebagian besar merupakan organisasi 

Muslim Sunni dan bahwa sekitar 25 persen anggotanya beranggotakan Muslim 

Brothers memudahkan Erdogan untuk mendukung kelompok tersebut.  

Turki, sebuah negara yang didominasi masyarakat Sunni, berhasil 

mengembangkan hubungan baik di masa lalu dengan rezim Assad yang 

didominasi kaum Alawi, dalam hal ini tidak ada keraguan bahwa akan terlihat 

lebih baik mengenai rezim Sunni. Secara ideologis berakar pada Islam moderat, 

partai penguasa Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), selanjutnya 

merasa dekat dengan Ikhwanul Muslimin tidak hanya di Suriah tapi juga di tempat 

lain di negara-negara Arab. Bahkan ketika hubungan antara Suriah dan Turki 

kuat,1 Erdogan tidak pernah menyembunyikan simpati untuk Ikhwanul Muslimin 

dari Bashar al-Assad dan bahkan memintanya untuk memberikan amnesti kepada 

Saudara dan melegalkan gerakan mereka, menurut media Turki. 

Ikhwanul Muslimin di Suriah mengeluarkan sebuah dokumen yang disebut 

sebagai janji dan piagam, dan di mana ia menyatakan komitmennya untuk masa 

depan Suriah pasca-Assad. Ikhwanul Muslimin berjanji untuk membangun 

pluralisme dan demokrasi di sebuah negara konstitusional sipil,2 dengan 

kesetaraan semua warga negara, hingga kesempatan untuk meraih jabatan tingkat 

tertinggi di negara tersebut, dengan menghormati hak asasi manusia dan 

                                                           
1Halil Karaveli, Nationalinterest, 2012, “Erdogan Pays for His Foreign Policy”, diakses dalam 

http://nationalinterest.org/commentary/erdogan-pays-his-foreign-policy-7719(12/4/2017, 22:00 

WIB) 
2 Ibid 

http://nationalinterest.org/commentary/erdogan-pays-his-foreign-policy-7719
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kebebasan berpolitik.3Muslimin telah menjadi perantara utama antara Ankara dan 

SNC. 

Dukungan Erdogan terhadap SNC juga dianggap berani, karena ketika 

ditinjau kembali kelompok Kurdi yang berada di Suriah juga tergabung dalam 

keanggotaan SNC, dalam hal ini tentu akan berpengaruh pada orang-orang kurdi 

yang ada di Turki. Erdogan mungkin menuntut agar oposisi Suriah menahan hak-

hak spesifik dari orang Kurdi.Akan tetapi Erdogan juga mengadopsi sikap baik 

hati terhadap orang Kurdi di Suriah, seperti yang mereka lakukan di Irak, untuk 

menghindari antagonisasi dan memprovokasi mereka untuk mendukung separatis 

Kurdi (PKK) di Turki.4Dengan demikian, hal itu bisa bertujuan untuk tidak 

menyelaraskan semua orang-orang Kurdi dan menjadi pelindung dari rezim Assad 

dan mengatasi masalah Kurdi dengan lebih baik. 

 

3.1.1 Bukti kedekatan Erdogan terhadap SNC 

 

Recep Tayyip Erdogan dan Partai (AKP) sudah pasti lebih memilih 

pemerintah Sunni di Suriah untuk menggantikan rezim Alawi saat ini telah 

berkuasa dengan cara diktator. Meski sebelumnya bersahabat dengan Bashar Al-

Assad, Erdogan dan partai AKP sejak itu memimpin di antara negara-negara 

Islam dan mengutuk kekerasan rezim Bashar Al-Assad terhadap masyarakat sipil 

di Suriah. Turki telah menjadi tuan rumah mayoritas konferensi oposisi Suriah di 

tanahnya, dari Istanbul sampai Antalya. Sepuluh ribu pengungsi Suriah yang 

                                                           
3 Ibid 
4 Michael Weiss, theAtlantis, 2011, “Turkey's Hand in the Syrian Opposition”, diakses dalam 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2011/10/turkeys-hand-in-the-syrian-

opposition/247330/(12/4/2017, 22:15 WIB) 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2011/10/turkeys-hand-in-the-syrian-opposition/247330/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2011/10/turkeys-hand-in-the-syrian-opposition/247330/
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melarikan diri dari pembantaian di provinsi Idleb pada Juni 2012 lalu, saat ini 

tinggal di tenda-tenda di perbatasan Turki.5 

Oposisi sekuler di Turki dan faksi Kurdi terhadap oposisi Suriah 

cenderung terkait satu sama lain atas nama Islam terhadap oposisi Suriah dan 

peran yang dimainkan oleh Erdogan dalam mendukung mereka. Kenyataannya, 

Ankara menjadi yang pertama, untuk mendorong pembentukan sebuah 

pemerintahan di Damaskus yang akan menjamin stabilitas politik dan sosial di 

Suriah, dan karena itu secara tidak langsung di seluruh wilayah, dengan tetap 

menjaga hubungan baik dengan Turki.6 

Dalam hal ini, para pemimpin Turki juga sangat menyadari bahwa 

keseluruhan oposisi Suriah tidak hanya terdiri dari Ikhwanul Muslimin tetapi juga 

banyak kelompok HAM dan front anti-Assad lainnya termaksud kelompok Kurdi 

yang ada di Suriah.7 Dengan demikian, tugas diplomasi  Erdogan yang sulit saat 

ini adalah untuk menjalin hubungan istimewa dengan Ikhwanul Muslimin tetapi 

juga tanpa mengabaikan kekuatan politik lainnya yang tergabung dalam SNC dan 

prosesnya.8 

Gambar 2.39 

                                                           
5 Almonitor, 2016, “Can Erdogan bully Turkey's armed forces into invading Syria?”  Diakses 

dalam http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/turkey-syria-erdogan-eagerness-for-

military-intervention.html(12/4/2017, 22:15 WIB) 
6Bill Park, Defence-indepth, 2016, “Turkey’s Kurdish problem(S)The Kurdsh Turkey’s problem 

and the crises in the middle east”, diakses dalam https://defenceindepth.co/2016/06/13/turkeys-

kurdish-problems-the-kurds-turkish-problems-and-the-crises-in-the-middle-east-part-2/(12/4/2017, 

22:15 WIB) 
7 BBC, 3013, “Guide to the Syrian Opposition”,http://www.bbc.com/news/world-middle-east-

15798218(12/4/2017, 22:15 WIB) 
8 Ibid 
9Gettyimages, 2012 “Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan Visits Akcakale” diakses 

dalam http://www.gettyimages.com/event/turkish-prime-minister-recep-tayyip-erdogan-visits-

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/turkey-syria-erdogan-eagerness-for-military-intervention.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/turkey-syria-erdogan-eagerness-for-military-intervention.html
https://defenceindepth.co/2016/06/13/turkeys-kurdish-problems-the-kurds-turkish-problems-and-the-crises-in-the-middle-east-part-2/
https://defenceindepth.co/2016/06/13/turkeys-kurdish-problems-the-kurds-turkish-problems-and-the-crises-in-the-middle-east-part-2/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15798218
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15798218
http://www.gettyimages.com/event/turkish-prime-minister-recep-tayyip-erdogan-visits-akcakale-refugee-camp-159024966#turkish-prime-minister-recep-tayyip-erdogan-waves-the-audience-with-picture-id158811627
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Erdogan dan Moaz Al-Khatib sedang melakukan kunjungan untuk 

Pengunsi Suriah pada wilayah perbatasan Suriah yaitu Akcakale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas menunjukan Recep Tayyip Erdogan beserta istrinya Emine 

Erdogan sedang bersama dengan ketua dari Syrian National CouncilMoaz Al-

Khatib yang mana sedang melakukan kunjungan pada camp pengungsian 

Akcakale pada 30 Desember 2012.10SNC, yang didominasi oleh komunitas 

Muslim Sunni masyarakat Suriahyang telah berjuang untuk memenangkan umat 

Kristen dan anggota sekte Alawite yang ada di Suriah, yang menghasilkan sekitar 

10% dari populasi, dan lainnya sejauh ini tetap setia kepada pemerintah.11 

 

                                                                                                                                                               
akcakale-refugee-camp-159024966#turkish-prime-minister-recep-tayyip-erdogan-waves-the-

audience-with-picture-id158811627 
10 Michael weiss, New republic, 2011, “Why’s syria’s Kurds will determine the fate of the 

revolution”, diakses dalam https://newrepublic.com/article/97493/syria-kurds-national-

council(12/5/2017, 22:15 WIB) 
11BBC, 2013, Guide to the Syrian Opposition, diakses dalam http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-15798218(12/5/2017, 22:22 WIB) 

 

http://www.gettyimages.com/event/turkish-prime-minister-recep-tayyip-erdogan-visits-akcakale-refugee-camp-159024966#turkish-prime-minister-recep-tayyip-erdogan-waves-the-audience-with-picture-id158811627
http://www.gettyimages.com/event/turkish-prime-minister-recep-tayyip-erdogan-visits-akcakale-refugee-camp-159024966#turkish-prime-minister-recep-tayyip-erdogan-waves-the-audience-with-picture-id158811627
https://newrepublic.com/article/97493/syria-kurds-national-council
https://newrepublic.com/article/97493/syria-kurds-national-council
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15798218
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15798218
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3.1.2 Komitmen Erdogan terhadap SNC 

 

Pada tanggal 26 Maret 2012, Turki menutup kedutaannya di Damaskus, 

dan pada tanggal 1 April 2012, ia menyelenggarakan pertemuan "Friends of 

Syria," koalisi negara-negara Arab dan Barat dibentuk untuk memberikan 

dukungan bagi oposisi Suriah dan meringankan tekanan Bashar al-Assad terhadap 

masyarakat sipil yang menentang. Erdogan akhirnya memutuskan untuk 

membuka koridor kemanusiaan ke Suriah untuk memberikan bantuan kepada 

penduduk sipil. Pembukaan koridor tersebut pertama kali diusulkan oleh menteri 

luar negeri Prancis, Alain Juppé, dan Erdogan berulang kali mendukungnya, 

terutama ketika serangan amatir oleh tentara Suriah terhadap warga sipil yang 

menyebabkan masuknya pengungsi baru ke Turki, pada 22 Maret 2012.  

Dalam pertemuan tersebu Recep Tayyip Erdogan menyerukan agar 

masyarakat internasional bisa berbicara dengan satu suara dalam sambutannya, 

Erdogan mengatakan “We believe geopolitical concern and interests cannot rule 

our world. We refuse to take such a stand. We refuse to accept a situation where 

tanks are shooting women and children”. Erdogan juga menambahkan “we also 

believe the international community has a moral obligation to act. We must make 

sure that only our conscience speaks. It iscrucial that we speak with one voice. 

The message that we give to the Syrian regime must be very exact, very precise… 

the bloodshed in Syria must stop. We demand this”.12 

                                                           
12 Cronicle, 2012, Friends of Syriah meeting start in Turkey, diakses dalam 

http://www.chronicle.co.zw/friends-of-syria-meeting-starts-in-turkey/(4/6/2017, 21:45 WIB) 

http://www.chronicle.co.zw/friends-of-syria-meeting-starts-in-turkey/
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Pada pertemuan yang dinamakan Friends of Syria tersebut, di tengah 

permintaan dari beberapa intervensi aktif untuk membantu oposisi, Erdogan 

mengatakan hak Suriah untuk membela diri harus diterima."Jika Dewan 

Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menahan diri untuk tidak membicarakan 

tanggung jawabnya, masyarakat internasional tidak akan memiliki perubahan 

kecuali menerima hak Suriah untuk membela diri”13.Pertemuan tersebut 

mempertemukan perwakilan barat dan arab yang secara nasional mengkritik 

Pemerintah Damaskus dan anggota Syrian National Council (SNC) dan mengikuti 

pertemuan pertama the friend of Syrian groupdi tunisia pada bulan februari. 

Namun pertemuan tersebut tidak termasuk Rusia dan China, yang telah 

memblokir tindakan Internasional terhadap Suriah di tingkat Dewan Keamanan 

PBB. 

Burhan Ghalioun, ketua Oposisi Suriah (SNC) mengatakan pada 

pembukaan apa yang disebut “Friends of Syria” di Istanbul, ia mengatakan “kami 

menuntut tindakan keras, rezim Suriah pasti akan jatuh. Jangan prolog 

malapetaka. Oposisi bersatu: sekarang saatnya bagi Anda untuk bersatu dan 

mendukung oposisi Suriah”. Ghollun menyerukan bantuan darurat, untuk 

pembentukan koridor kemanusiaan di negara tersebut dan untuk dukungan nyata 

bagi pengucilan oposisi dalam hal ini Free Syrian Army (FSA).14 Dalam 

pertemuan tersebut juga, Perdana menteri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim Al 

Thani mengatakan “Kata-kata perlu diubah menjadi tindakan di lapangan”, 

sementara Nabil el-Araby mengatakan bahwa inilah saat untuk masyarakat 

                                                           
13 Ibid 
14 Ibid 
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Internasional “dengan berani mengatasi situasi di Suriah”,dan meminta sanksi 

yang lebih ketat juga cara untuk meminta para pemimpin Suriah untuk 

menjelaskan pelanggaran yang terjadi di Suriah.15Hillary Clinton, menteri luar 

negeri AS, mengatakan sebelum pertemuan yang akan dilakukan, fokus AS di 

Istanbul akan semakin meningkat, dan mempertimbangkan serangkaian sanksi 

internasional.  

Akan tetapi kantor berita negara Suriah (SANA) mengatakan bahwa 

pertemuan di Istanbul tersebut "adalah rangkaian lingkaran konspirasi terkait 

Suriah karena para peserta di dalamnya adalah musuh Suriah, bukan teman-

temannya”.Ia juga mengatakan bahwa pertemuan tersebut akan membahas 

pengiriman lebih banyak bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Suriah yang 

membutuhkan, meskipun terdapat upaya dari Pemerintah Suriah untuk 

memblokirnya.  

Pertemuan tersebut dilakukan dengan pasukan keamanan Suriah, yang 

tampaknya bertentangan dengan komitmen formal Bashar Al-Assad, pada awal 

Suriah mengenai rencana perdamaian enam poin dari utusan Liga Arab dan PBB 

Kofi Kannan. Hilary Clinton mengatakan,  “Pemerintah Suriah telah setia 

membentuk, akan tetapi, malah membuat kesepakatan dan kemudian menolak 

untuk menerapkannya, dan sampai hari ini, pasukan rezim terus menguliti warga 

sipil, mengepung lingkungan, dan bahkan menargetkan tempat ibadah”. Hilary 

Clintonjuga menegaskan kembali bahwa “Washington melihat pengiriman 

dengan dukungan yang tidak mematikan seperti peralatan komunikasi dan 

                                                           
15 Ibid 
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bantuan medis ke kelompok oposisi yang semakin bersenjata, dia juga 

menyerukan penguatan kesatuan oposisi, termasuk Syrian National Council 

(SNC), dan mempromosikan demokrasi mereka, “Visi demokrasi” sehingga bisa 

mewakili alternatif bagi pemerintahan Bashar Al-Assad”.16 

Dalam pertemuan tersebut, ia berjanji untuk menekan oposisi dengan 

sangat keras untuk mewakili arab, kurds, sunni, alawite, cristian, druze dan 

kelompok etnik dan agama yang tergabung dalam Syrian National Council 

(SNC).17Ia juga menambahkan AS akan berencana untuk mengangkat isu untuk 

menahan para pemimpin Suriah dan pasukan keamanan ke wilayah sipil. "Kami 

ingin mengkritik, dan bagaimana membantu orang-orang Suriah yang telah 

mencoba menahan mereka yang bertanggung jawab dan yang telah melakukan 

tindakan kekerasan yang mengerikan ini," Hilary Clinton mengatakan pada 

konferensi pers dengan pangeran Saud Al-Faisal, Menteri luar Negeri Saudi.18 

Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan, menyerukan komitmen untuk 

menghentikan semua kekerasan bersenjata, sebuah gencatan senjata kemanusiaan 

dua jam setiap hari, akses media ke semua area yang dilakukan oleh pertempuran, 

sebuah proses politik yang dipimpin oleh pihak Suriah, hak untuk berdemonstrasi, 

dan membebaskan orang-orang yang ditahan secara sewenang-wenang. Annan 

adalah karena singkatnya dewan keamanan PBB hari ini tentang upayanya untuk 

mewujudkan rencana perdamaiannya.19 

                                                           
16Aljazeera, 2012, “Friends of Syria' recognise opposition” diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/201212124541767116.html(4/6/2017, 21:45 

WIB) 
17 ibid 
18 Ibid 
19 Ibid 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/201212124541767116.html
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Usaha untuk mengakhiri rezim Suriah oleh Erdogan juga tidak hanya itu 

Presiden Recep Tayyip Erdogan juga telah meminta Presiden AS Donald Trump 

untuk mendukung tindakan kerasnya melawan rezim Suriah dengan tindakan,20 

menyusul serangan kimia mematikan minggu ini yang menyebabkan sejumlah 

orang, termasuk anak-anak yang meninggal.Puluhan korban dari serangan fajar 

oleh pemerintah Bashar Al-Assad yang terjadi pada 4 April 2017 di kota barat laut 

Khan Sheikhoun, korban dilarikan ke rumah sakit Turki untuk perawatan setelah 

klinik setempat juga ditargetkan, menurut petugas medis dan pengamat di tempat 

kejadian. Sedikitnya 86 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka saat pesawat 

yang dicurigai melakukan serangan ke kota yang dikuasai pemberontak di 

provinsi Idlib.21 

Presiden Amerika Donald Trump mengatakan bahwa “tidak mungkin 

untuk menutup mata terhadap tindakan kebencian rezim Assad”.dan direspon 

oleh Erdogan “Terima kasih, tapi jangan membatasi diri pada komentar, kami 

memerlukan tindakan”, Erdogan mengatakan kepada televisi Kanal 7 di 

Turki.Erdogan juga menambahkan “Jika itu benar-benar masalah tindakan, maka 

Turki siap untuk mengambil tanggung jawabnya.Kami tidak akan mundur”, 

katanya.22Sementara itu, Trump juga telah mencela Presiden Suriah, yang 

dianggap bertanggung jawab atas kejahatan “mengerikan” tersebut, yang 

                                                           
20 BBC, 2017, “Trump ucapkan selamat pada Erdogan terkait kemenangan di referendum”, diakses 

dalam http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39626815(4/6/2017, 21:45 WIB) 
21 Victor Maulana, 2017, “Israel: Assad perintahkan langsung serangan di Idlib”, diakses dalam 

https://international.sindonews.com/read/1194808/43/israel-assad-perintahkan-langsung-serangan-

idlib-1491468700(4/6/2017, 21:47 WIB) 
22Araby,2017, “Erdogan urges Trump to take action against Syria”, diakses dalam 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/4/6/erdogan-urges-trump-to-take-action-against-

syria(4/6/2017, 21:47 WIB) 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39626815
https://international.sindonews.com/read/1194808/43/israel-assad-perintahkan-langsung-serangan-idlib-1491468700
https://international.sindonews.com/read/1194808/43/israel-assad-perintahkan-langsung-serangan-idlib-1491468700
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/4/6/erdogan-urges-trump-to-take-action-against-syria
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/4/6/erdogan-urges-trump-to-take-action-against-syria
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menyarankan agar Amerika Serikat dapat mengambil tindakan atas dugaan 

serangan kimia yang dicurigai minggu ini. Presiden pada hari Kamis saat 

bepergian ke Florida di atas Air Force One, Trum menagatakan bahwa “Apa yang 

Assad lakukan adalah mengerikan Apa yang terjadi di Suriah benar-benar salah 

satu kejahatan yang mengerikan,Saya pikir apa yang terjadi diSuriah adalah aib 

bagi kemanusiaan, dan dia ada di sana, dan saya kira dia menjalankan banyak 

hal, jadi saya kira sesuatu harus dilakukan.23 

Kepala Pentagon Jim Mattis mempresentasikan pilihan kepada Presiden 

Donald Trump dan pejabat pemerintah dalam menanggapi permintaan Gedung 

Putih, pejabat tersebut menambahkan.Mantan presiden AS Barack Obama juga 

telah memperingatkan Suriah bahwa serangan kimia dalam perang saudara di 

negara itu akan melewati “garis merah”.24Erdogan dijadwalkan bertemu dengan 

Presiden Donald Trump di Washington pada 16 Mei, sebuah pertemuan yang dia 

katakan bahwa dia berharap “akan menjamin stabilitas kawasan ini dan akan 

membawa kita untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan di 

Suriah”. Ini akanmenjadi yang pertama Pertemuan langsung antara kedua 

pemimpin tersebut, meskipun mereka telah berbicara di telepon.25 

 

3.2  Sistem keyakinan Recep Tayip Erdogan 

 

                                                           
23Ibid  
24 Ibid 
25 Frances Martel, 2017, Edogan: Turkey’s patience has ended, with US Support for Syrian Kurds, 

diakses dalam http://www.breitbart.com/national-security/2017/05/11/turkey-threatens-attack-

syrian-kurds/(4/6/2017, 21:47 WIB) 

http://www.breitbart.com/national-security/2017/05/11/turkey-threatens-attack-syrian-kurds/
http://www.breitbart.com/national-security/2017/05/11/turkey-threatens-attack-syrian-kurds/


66 
 

Sistem keyakinan itu terdiri dari citra terbuka dan citra 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 

dirinya, Ketika Erdogan memilih citra yang terbuka, Erdogan tidak akan 

memutuskan hubungan bilateralnya dengan Pemerintah Bashar Al-Assad, karena 

Erdogan akan berpikir bahwa memang Erdogan dengan realitas masa lalu telah 

tertanam dengan nilai Islam, akan tetapi Erdogan juga bisa menerima nilai yang 

tidak sesuai dengan dirinya yaitu akan terus menjalin kerja samanya dengan 

Pemerintah Bashar Al-Assad, dan mengabaikan apa yang terjadi di Suriah yang 

mana konflik antar Pemerintah Bashar Al-Assad dan masyarakat pemberontak 

yang merupakan mayoritas beragama Sunni yang juga di anut oleh Erdogan. 

Sedangkan kenyataannya Erdogan memilih untuk menggunakan citra 

tertutup yaitu penolakan informasi dan mengabaikan informasi sehingga terjadi 

pemilahan informasi untuk mendukung citra yang sebelumnya telah ada, yaitu 

menolak informasi yang tidak sesuai dengan realitas masa lalunya sebagai seorang 

dengan nilai Islamnya, ia memilih memutuskan untuk menjadi musuh Pemerintah 

Bashar Al-Assad atas apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat 

pemberontak di Suriah yang memiliki yang merupakan aliran Sunni, tidak peduli 

resiko yang diterima ketika memutuskan hubungan dengan Pemerintah Bashar Al-

Assad karena citra yang telah ada sebelumnya adalah Erdogan dengan ideologi 

Islam-nya yang mementingkan nilai-nilai persaudaraannya, yang akhirnya 

membuat Erdogan memilih mendukung Syrian National Council (SNC) yang 
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merupakan saudara seimannya yaitu masyarakat Pemberontak yang beraliran 

Sunni yang berdiri bersama SNC untuk kejatuhan rezim Bashar Al-Assad. 

 

3.3 Realitas Masa Lalu 

 

Recep Tayyip Erdogan adalah seorang berkebangsaan Turki yang lahir 

pada 26 Februari 1954 di sebuah desa kecil di Istanbul Turki, orang tua Erdogan 

bernama Ahmed, seorang yang berasal dari Butumi Georgia, ia bekerja sebagai 

penjaga laut Hitam kota Rize.26 Orang tua Erdogan akhirnya kembali untuk kedua 

kalinya ke Istanbul pada usianya yang ke 13 tahun dengan harapan masa depan 

pendidikan bagi kelima putranya yang lebih menjanjikan, terutama pendidikan 

Agama. Erdogan pun belajar di sekolah dasar pada usianya yang ke 13 tahun di 

(Ibtidaiyyah) bersama anak-anak kota Qasim Pasha dan lulus tahun 1965.  

 Erdogan dijuluki “Syaikh Recep” hal tersebut dikarenakan ketika 

pelajaran tentang pendidikan keislaman, gurunya menanyakan kesediaan murid-

muridnya untuk memberikan contoh Sholat yang benar, Erdogan serentak 

mengangkat tangan untuk memimpin teman-temannya melakukan Sholat, gurunya 

akhirnya memberikan selembar Koran untuk dijadikan sajadah namun Erdogan 

kecil menolak karena Koran tersebut terdapat gambar seorang perempuan yang 

berjalan.27 Sikap sholeh yang dimiliki Erdogan membuat ia mendapatkan gelar 

oleh gurunya sebagai “Syaikh Recep”. Setelah lulus dari Sekolah Dasar, Ia 

                                                           
26Biography, 2014, Recep Tayyip Erdogan served as prime minister of Turkey from 2003 to 2014. 

He was elected president in 2014, diakses dalam http://www.biography.com/people/recep-tayyip-

erdogan-37630(12/5/2017, 22:22 WIB) 
27 Syarif Taghian, Erdogan, Pustaka Al-Kautsar, hal 11. Oktober 2016 

http://www.biography.com/people/recep-tayyip-erdogan-37630
http://www.biography.com/people/recep-tayyip-erdogan-37630
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melanjutkan studinya ke Sekolah menengah Imam Hatib dan lulus tahun 1973, di 

sekolah inilah ia belajar mendalami agamanya seperti fikih, akidah dan tajwid 

sehingga mampu meningkatkan kemampuannya dalam berbicara dan berpikir.28 

Sejak kecil Erdogan telah disiapkan untuk menjadi pribadi yang Agamis, 

orang tua Erdogan sengaja memilih pendidikan keagamaan sejak dini, terlihat dari 

kemauan orang tuanya dengan memasukkan Erdogan ke Sekolah “Imam 

Khatib”.Hal ini terbukti bahwa Erdogan dengan cepat menjadi pribadi yang 

unggul terutama dalam hal Agama, sesuai dengan keinginan orang tua Erdogan 

yang memilih sekolah keagamaan yang memadukan pendidikan agama klasik dan 

modern.29Selama menempuh pendidikan yang berbeda-beda Erdogan juga 

membantu orang tuanya dengan mencari nafkah, menjual jus lemon dan 

semangka di jalan-jalan kota Istanbul ketika masih menduduki sekolah dasar dan 

menengah, kemudian ketika sekolah menengah atas Erdogan menjual kue yang ia 

beli dengan keadaan kering dengan harga murah dan memanaskannya kembali di 

rumah dan dijual dengan harga sesuai. Saat belajar di Perguruan Tinggi, ia juga 

bekerja di pasar kota.30 

Meskipun belajar sambil bekerja ia juga tidak meninggalkan hobinya yaitu 

bermain sepak bola tetapi tidak menyampingkan pendidikannya, Hal ini di 

tuturkan Erdogan dan debat dengan Ketua Partai Republik, Deniz Baykal, ia 

mengatakan “Tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali berjualan semangka dan 

semolina saat masih belajar di sekolah dasar dan menengah, agar saya dapat 

membantu orang tua dan bisa menyelesaikan studi saya. Hal ini saya lakukan 

                                                           
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Ibid 
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karena orang tua saya miskin”31 Erdogan sudah terlibat dalam politik sejak usia 

muda dan menurut situsnya, dia adalah bagian dari Asosiasi Mahasiswa Turki 

Nasional selama masa sekolah menengah dan saat berada di Universitas Marmara. 

Pada tahun 1978, Erdogan menikahi Emine Gulbaran dan memiliki dua 

anak perempuan, Esra dan Sümeyye, juga dua anak laki-laki, Necmettin Bilal dan 

Ahmet Burak.Menurut Arda Baykal dalam sebuah laporan House of Commons 

Library, "karir politiknya dimulai saat dia terpilih sebagai presiden dari Beyoğlu 

Youth Branch of the National Salvation Party (MSP-Milli Selamet Partisi), 

sebuah partai politik Islam pada tahun 1970an yang ditutup Setelah kudeta militer 

tahun 1980. Selama kudeta tersebut, ia bekerja sebagai akuntan dan sebagai 

manajer di sektor swasta.32 

Pada tahun 1983, demokrasi di Turki di pulihkan, melalui Refah Partisi 

(Partai Kesejahteraan) di wilayah Istanbul. Ia menjadi ketua partai tersebut, di 

wilayah cosmopolitan Beyoglu, salah satu kota terbesar di Istanbul tahun 1984 

dan pada tahun 1985 Erdogan menjadi ketua partai di Istanbul, di tahun 

selanjutnya ia menjadi anggota Majelis Kehormatan Partai. Ia juga menjadi calon 

anggota parlemen dari partai terpilih. Kemudian pada tahun 1995 saat pemilihan 

umum tingkat wilayah, Erdogan terpilih sebagai Walikota untuk wilayah Istanbul 

raya dan menjadi Presiden Dewan Metropolitan Istanbul Raya.33 Kemudian Ia 

mengambil alih jabatan sebagai seorang Perdana Menteri dari Abdullah Gul dan 

tinggal dalam peran tersebut sampai Agustus 2014.  

                                                           
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Ibid 
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Selama Kepemimpinan Erdogan, ia selalu mempromosikan Islam di 

seluruh birokrasi Turki dan khususnya di sekolah untuk mengangkat apa yang dia 

sebut “generasi religious baru” dan mempromosikan Turki yang lebih religius.34Ia 

juga, mengupayakan untuk memecahkan masalah Turki yang telah berlangsung 

lama dengan tuntutan minoritas Kurdi yang besar untuk menghormati dan 

kebebasan budaya bukan dengan reformasi struktural namun dengan menyerukan 

nilai-nilai Islam yang umum. 

3.3.1 Realitas Masa Kini dan Realitas yang diharapkan di Masa Depan 

 

Erdogan terkenal memiliki keimanan yang sangat kuat terhadap 

agamanya, dengan Bekal keimanan yang sangat kuat tersebut menjadikan 

Erdogan lahir menjadi sosok yang berani dan pekerja keras, yang akhirnya 

membuatnya menuai banyak prestasi melebihi ekspektasi bahkan oleh orang-

orang terdekatnya sendiri. Oleh sebab itu Ia menggunakan Ideologi keislaman, ia 

tumbuh menjadi pribadi yang Agamis dan selalu mementingkan orang lain. 

Menurutnya pandangan Islam dalam ilmu Politik, ekonomi dan social bukanlah 

ilusi belaka, sebagaimana pendapat sebagian orang,akan tetapi pandangan islam 

adalah realita yang nyata, akan ada orang yang mengambil pemikiran Islam itu 

dibawah naungan demokrasi yang sejati.35 

Di bawah kepemimpinan Ataturk, Turki terisolasi dari politik Timur 

Tengah yang bermasalah dan daya tarik anti-modern Islam dengan bergaul dengan 

Eropa dan Barat.Hampir sejak awal pemerintahannya, apapun simbolisme yang 

                                                           
34 BBC, 2016, Recep Tayyip Erdogan: Turkey's pugnacious president, Diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/world-europe-13746679(12/5/2017, 22:29 WIB) 
35 Ibid 

http://www.bbc.com/news/world-europe-13746679
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dia tawarkan kepada Barat, Erdogan telah mengubah warisan tersebut, seperti 

menekankan solidaritas dan keterlibatan Muslim dengan Timur Tengah sebagai 

takdir sejati Turki.Arah baru Erdogan sebagian terkandung dalam kebijakan AKP 

yang sekarang terkenal,“Zero Problem with Neighbors”.Dengan pendekatan ini, 

Turki tidak hanya akan merangkul negara-negara imperial Turki yang sebelumnya 

dipimpin Sunni, tapi juga Islam yang lebih luas di dunia. Ini termasuk Iran yang 

dipimpin Syiah dan Suriah yang dipimpin Syiah, dua tetangga yang paling banyak 

diidentifikasi dengan permusuhan ideologis ke Barat.36 

 

3.3.2 Nilai-nilai Recep Tayip Erdogan 

 

Turki yang tadinya harus menyembunyikan identitas Islamnya akhirnya 

berani menunjukannya, seperti pencabutan pelarangan jilbab di dalam konstitusi, 

Erdogan juga berhasil memukul balik sejumlah besar anggota militer aktif yang 

terlibat dalam agenda yang bertujuan melancarkan serangkaian serangan seperti 

peledakan masjid, menjatuhkan pesawat-pesawat Turki dan memprovokasi masa 

untuk melakukan demonstrasi di jalan, agar memperlihatkan bahwa Pemerintah 

Erdoga tidak mampu menjalankan tugasnya dan melengserkannya. Agenda 

tersebut justru berbuah karma tepatnya pada 2010, belum terjadi sebelumnya 

dalam sejarah Republik Turki, dimana pengadilan sipil diharuskan mengintrogasi 

sejumlah jedral dan perwira tinggi.Pengadilan sipil untuk pertama kalinya berhasil 

menggerebek kediaman mereka di Istanbul.Pengadilan Istanbul berhasil menjerat 

                                                           
36 Op.,cit. 
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20 orang dari Militer dengan tuduhan terlibat dalam jaringan rahasia dan rencana 

melancarkan kudeta terhadap rezim yang berkuasa.37 

Necmettin Erbakan adalah karakter pemimpin partai yang sangat 

membekas bagi Erdogan sehingga menjadi panutan saat menjadi pemimpin. 

Hubungan tersebut dimulai sejak Erdogan menjadi ketua cabang di Partai 

Keselamatan Wilayah di Istanbul, karena terpesona dengan gaya kepemimpinan 

Erbakan yang mementingkan nilai-nilai Islam, ia memberikan nama Necmettin 

pada salah satu putranya. Erbakan sendiri juga sangat memberikan kepercayaan 

terhadap Erdogan, Erbakan sangat yakin dengan kemampuan Erdogan dan 

menyambut dengan gembira setiap orang yang dipilih Erdogan untuk masuk 

dalam partainya, salah satunya mendirikan Partai Refah tahun 1997.38 

Erdogan sangat menghormati Erbakan sebagai gurunya, ia merupakan 

Perdana Menteri pertama dari kelompok Islam dalam sejarah Turki, ia tidak hanya 

di kenal sebagai pemimpin politik diantara pendukungnya melainkan juga sebagai 

pemimpin spiritual dan keagamaan. Erdogan menganggap dirinya sebagai salah 

satu muridnya dan sebaliknya Erbakan merupakan sosok yang berjasa terhadap 

dirinya.39 

Pasca keluarnya Erdogan dari penjara tanggal 24 juli 1999dikarenakan puisi yang 

di lontarkan dianggap mengandung nilai-nilai diskriminasi etnis dan Agama, puisi 

oleh oleh penyair Islam Utsmani Ziya Gőkalp,“The mosques are our barracks, 

The domes our helmets, The minarets our bayonets,and the faithful our 

soldiers...”, hal tersebut dianggap melanggaretika seorang politisi di Turki,yang 

                                                           
37 Ibid 
38 Syarif Taghian, Op.Cit., hal 48 
39 Ibid 
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membuatnya harus mengundurkan diri sebagai walikota Istanbul pada juli tahun 

1999.Pada hari penjatuhan vonis pengadilan terhadap Erdogan, masyarakat 

pendukung Erdogan juga mendatangi rumahnya untuk mengucapkan perpisahan 

dan menunaikan shalat Jumat bersama Erdogan di Masjid Muhammad Al-Fatih, 

Erdogan diiringi 500 mobil pendukungnya saat menuju penjara.40 

Empat bulan dipenjara justru memeberikan pengaruh yang baik bagi 

Erdogan, sepeti yang ia sampaikan sebelumnya sebelum dipenjara ia mengatakan 

“Ini bukanlah akhir, tapi ini adalah permulaan”.Erdogan keluar dari penjara 

dengan berbagai ide reformasi dan cara-cara yang moderat.Tanpa ada ucapan 

yang keras, berdasarkan prinsip”Jangan engkau menjadikan keras sehingga 

engkau bisa pecah, dan jangan engkau menjadikan keras sehingga engkau bisa 

diperas”.41Setelah keluar dari penjara Erdogan langsung mengumumkan bahwa ia 

telah mengganti pakaian politiknya, Erdogan keluar dari partai Refaah dan 

mendirikan partai baru yaitu Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP/ Partai keadilan 

dan Pembangunan).42 

Erdogan menggunakan ideologi keislaman seperti yang di lakukan 

Erbakan,sistem yang di terapkan Partai AKP selalu berdasarkan keputusan orang 

banyak dan tidak melakukan perselisihan dengan Militer Turki dengan 

mengatakan “Saya akan mengikuti perpolitikan yang jelas untuk mencapai tujuan 

                                                           
40The Atlntic, 2016, The Thinnest-Skinned President in the World, diakses dalam 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/04/turkey-germany-erdogan-

bohmermann/479814/(12/6/2017, 22:29 WIB) 
41 Opcit 
42BBC, 2015, Turkey is about to decide what sort of country it wants to be.A referendum could 

increase the president’s power.But how much has Turkey already changed, moulded by the vision 

of one man?, diakses dalam http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-

sh/Erdogans_Turkey(12/6/2017, 22:29 WIB) 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/04/turkey-germany-erdogan-bohmermann/479814/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/04/turkey-germany-erdogan-bohmermann/479814/
http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/Erdogans_Turkey
http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/Erdogans_Turkey
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yang dicanangkan Attaaturk, yaitu mendirikan masyarakat yang berbudaya dan 

modern dalam keislaman yang di yakini masyarakat Turki.”43 

Ditengah kekosongan politik yang ditinggalkan pemerintah koalisi yang 

rapuh dan terpecah, kemajuan yang lamban, tidak ada kepastian dalam 

keanggotaan Uni Eropa, krisis ekonomi, Erdogan berhasil merealisasikan idenya 

melalui partai yang dipimpinnya yaitu partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), 

berhasil mengikuti pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2002. Selain itu 

partai ini berhasil menghantarkan 323 wakil-wakil di parlemen.44Kemudian pada 

bulan November 2002, partai tersebut menjadi Pemenang dengan jumlah sura 

terbesar di Turki dengan perolehan 34,3% suara.45 Kemudian Ia mengambil alih 

jabatan sebagai seorang Perdana Menteri dari Abdullah Gul dan tinggal dalam 

peran tersebut sampai Agustus 2014.  

Setelah keberhasilan Erdogan menguasai kursi Pemerintahan, sebagai 

seorang perdana Menteri Turki pada 14 Maret 2003 sampai agustus 2014, ia telah 

berhasil menjaga stabilitas negaranya yaitu keamanan politik, ekonomi dan social 

di Turki. Pemerintahnya juga melakukan rekonsiliasi dengan Armenia setelah 

sebelumnya pernah terjadi perseteruan sejarah, rekonsiliasi ini juga dilakukan 

dengan Yunani.Erdogan juga membuka jalan antara Turki dan Azerbaijan dan 

negara-nagara lainnya menjadi pecahan Uni Soviet. Erdogan membuka kerjasama 

dengan Iraq dan Suriah membuka perbatasan dengan negara-negara Arab dan 

meningkatkan visa masuk, serta membukan pintu gerbang dalam bidang 

                                                           
43 Ibid 
44 Syarif Taghian, Op.Cit., hal 55 
45Syarif Taghian, Op.Cit., hal 56 
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perekonomian, politik, social dan kebudayaan dengan berbagai negara di dunia. 

Sehingga Istanbul menjadi ibu kota kebudayaan Eropa pada tahun 2010.46 

Pada 28 Agustus, 2014, Erdogan terpilih menjadi presiden Turki dengan 

perolehan 1.414% suara, Erdogan mengatur kursus partai untuk apa yang dia 

sebut "era baru" atau reformasi.47 Terpilihnya Erdogan pada waktu itu Ia 

mengatakan bahwa "Bulan-bulan mendatang akan menjadi periode yang 

melonjak di semua bidang, termasuk memerangi teror, ekonomi, memperluas hak 

dan kebebasan dan investasi,".48 Selama menjadi pemimpin Turki Erdogan sangat 

aktif dalam menangani isu kemanusiaan, terutama untuk umat muslim yang ada di 

Timur tengah 

 

3.4 Persepsi Erdogan terhadap SNC 

 

Beberapa tahun yang lalu, ketika Turki benar-benar percaya bahwa dengan 

mengejar  kebijakan“zero problems with neighbors”, Suriah adalah salah satu 

kisah suksesnya. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, kedua negara ini memiliki 

hubungan buruk,  dimana rezim Suriah merupakan pendukung besar Partai 

Pekerja Kurdistan (PKK),49 organisasi Kurdi yang bertekad untuk mendapatkan 

kemerdekaan bagi Kurdi Turki dengan paksa. Kemudian  pada tahun 1998 ketika 

Turki mengumpulkan pasukan di perbatasannya dengan Suriah untuk memaksa 

                                                           
46M Alfan Alfian, Militer dan Politik di Turki, PT Penjuru Ilmu Sejati. 2015 
47Zeinep Bilginosy, ASSOCIATED PRESS, 2017,  Turkey's ruling party elects President Erdogan 

as leader, diakses dalam http://abcnews.go.com/International/wireStory/erdogan-return-turkeys-

ruling-party-chairman-47539851(12/6/2017, 22:29 WIB) 
48 Ibid 
49Douglas muray, The spectator, 2016, Introducing ‘The President Erdogan Offensive Poetry 

Competition’, diakses dalam https://blogs.spectator.co.uk/2016/04/introducing-the-president-

erdogan-offensive-poetry-competition/#(12/6/2017, 22:29 WIB) 

http://abcnews.go.com/International/wireStory/erdogan-return-turkeys-ruling-party-chairman-47539851
http://abcnews.go.com/International/wireStory/erdogan-return-turkeys-ruling-party-chairman-47539851
https://blogs.spectator.co.uk/2016/04/introducing-the-president-erdogan-offensive-poetry-competition/
https://blogs.spectator.co.uk/2016/04/introducing-the-president-erdogan-offensive-poetry-competition/
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rezim tersebut untuk menghentikan dukungannya terhadap PKK,50 akhirnya dari 

situ hubungan kedua negara ini akhirnya mulai membaik.  

 Lebih dari satu dekade, Suriah telah menjadi mitra bagi Turki, terlihat dari 

kebijakan perdagangan yaitu investasi antar negara dan bebas visayang 

memungkinkan warga negara dari kedua negara tersebut untuk 

berkunjung.Erdogan dan Bashar Al-Assad juga merencanakan untuk membuat 

kabinet bersama.51 Akan tetapi ketika Musim Semi Arab ikut campur, Turki yang 

telah memperbaiki hubungan baik antara keduanya ini akhirnya memilih 

perubahan, wilayah ini semakin terpecah, dan Ankara menyadari  bahwa tidak 

semua orang dapat dijadikan teman seperti politik luar negeri Erdogan dan harus 

membuat pilihan. Dalam hal ini, akhirnya membuat Suriah beralih dari mitra kerja 

yang dekat berubah menjadi musuh yang menurut Erdogan rezimnya tidak dapat 

ditolerir lagi, apalagi menjalin kerja sama. 

Keterkaitan geografis dan sejarah membuat Turki juga memainkan peran 

penting dalam konflik Suriah yang masih berlangsung sampai sekarang, ketika 

pemberontakan Suriah dimulai, Turki masih menganggap Suriah sebagai teman, 

dan dengan kapasitas itu ia berusaha menekan rezim Bashar al-Assad untuk 

mengenalkan sebuah program reformasi. Akan tetapi Assad justru menangkis 

tekanan Turki dan negara-negara lain yang berusaha mengakhiri krisis dengan 

damai, akhirnya sebagai tanggapan, Turki menjadi semakin kritis terhadap rezim 

Assad. Perubahan tersebut menjadi sangat jelas pada bulan Agustus 2011,52 ketika 

menteri luar negeri Turki, Ahmet Davutoglu, mengunjungi Damaskus dan 

                                                           
50 Ibid 
51 Ibid 
52 Ibid 
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pemerintah Suriah kembali menolak untuk menanggapi pemberontakan tersebut 

dengan mengadopsi rencana dialog dan reformasi yang sesungguhnya.53Erdogan 

akhirnya memutuskan untuk memusuhi rezim Bashar Al-Assad yang dianggap 

telah melakukan pelanggaran HAM demi mempertahankan kekuasaannya di 

negeri damaskus, dan menjadi pendukung oposisi Suriah (SNC). 

Melihat realita yang terjadi di Suriah, yang mana penyerangan secara 

brutal yang dilakukan oleh rezim Assad terhadap masyarakat yang menentang 

mengakibatkan meningkatnya jumlah korban berjatuhan yang mana sebagian 

besarnya merupakan masyarakat sipil yang merupakan perempuan dan anak-anak, 

membuat Erdogan memilih untuk terlibat erat dalam konflik tersebut terutama 

ketika ratusan pengungsi yang mencari perlindungan ke Turki. Dengan 

memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Damaskus, Erdogan kini 

memposisikan Turki sebagai negara yang pro terhadap demokrasi, Erodgan 

menentang kekerasan yang terjadi di Suriah dengan mendukung kelompok oposisi 

yang berjuang untuk melengserkan Pemerintahan Assad. 

Negara yang dipimpin oleh rezim yang diktator sejak tahun 1971 setelah 

Havez Al-Assad menjabat sebagai Presiden sampai pada anaknya yaitu Bashar 

Al-Assad tahun 2000 yang merupakan kaum minoritas Alawiyah.54 Membuat 

kaum mayoritas Sunni di Suriah telah lama menahan ketidakadilan, terutama hak 

untuk menyuarakan aspirasi, dan sampai berujung pada anging revolusi yaitu 

Arab Spring, yaitu perang melawan pemerintah yang dikenal sekarang dengan 

tragedi berdarah tahun 2011 hingga saat ini.  

                                                           
53 Ibid 
53Trias Kuncahyono.Musi Semi Suriah, hal 201. Kompas. Januari 2013 
54 Douglas muray, Op.cit., hal. 2 
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AS telah memuji Turki karena “hati besarnya” dalam membantu 

pengungsi, Ia mengatakan “Tapi yang jelas, Kita dapat mengatakan bahwa secara 

ideologis Erdogan lebih dekat dengan Ikhwanul Muslimin daripada Assad. 

Erdogan berada dalam posisi yang sangat menantang, Dia mencoba untuk 

bereaksi terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan di Suriah.”55kata seorang 

juru bicara departemen luar negeri AS, Hakura. Semakin banyak kekerasan 

meningkat Situasi di Suriah telah menyebabkan tragedi kemanusian yang paling 

parah sepanjang abad ke 21, penyerangan terhadap masyakarat sipil dan kelompok 

oposisi yang menentang, membuat Erdogan berdiri dengan kelompok oposisi 

yang merupakan mayoritas Sunni yaitu Syrian National Council (SNC) Muntuk 

menentang kebrutalan rezim Bashar Al-Assad yang terjadi di Suriah. 

 

                                                           
55 Ian Black, The Guardian, 2011, Turkey tells Bashar Al-Assad to cease Syria repression, diakses 

dalam https://www.theguardian.com/world/2011/jun/23/syria-bashar-al-assad-turkey-

refugees(12/6/2017, 22:30 WIB) 

https://www.theguardian.com/world/2011/jun/23/syria-bashar-al-assad-turkey-refugees
https://www.theguardian.com/world/2011/jun/23/syria-bashar-al-assad-turkey-refugees
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