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Abstract 

This paper aims to explains Turkey's interest intervening the Syrian conflict through its 
support of the Syrian opposition group in 2012. This study is based on the change of 
Turkish policy towards Syria, that originally Turkey  had a good relationship with 
Syria. But when the Arab Spring hit Syria, which it has caused a conflict in Syria in 
2011, has brought a change in the dynamics of relations between Turkey and Syria, 
which Turkey had asking for President Bashar al-Assad to start political reform to 
dampen the conflict, and  impose sanctions through restrictions on Turkish airspace for 
aircraft which carrying military equipments heading to Syria. The sanctions imposed 
on Syria will continue to be implemented until the new legitimate government comes to 
power in Syria. But Assad's regime remains in power so that civil war continues. 
Finally in 2012, Turkish declared its support for the Syrian opposition group. This is 
related to Turkey's economic interests in the Syrian region. Because the conflict in Syria 
makes Turkey suffer economic losses in trade and investment activities. In addition, 
Turkey has a political interest in its status that wants to be recognized as a wise 
country in the Middle East, so that at the time of the conflict in Syria, Turkey has a 
responsibility to resolve the conflict. 

Kata Kunci: Arab Spring, Conflict, Intervention, Political, Economic, Reform, 
Democracy, Turkey, Syria. 

Pada tahun 2009, hubungan Turki dan 
Suriah terjalin baik. Penandatanganan 
High Level Strategic Cooperation 
Council (HLSCC) pada bulan September 
2009 merupakan salah satu tonggak 
hubungan baik antara Turki dan Suriah. 
Berdasarkan rekomendasi pertemuan 
antar perdana menteri dalam sidang 
HLSCC yang dilaksanakan di  di Aleppo 
dan Gaziantep pada tanggal 12-13 
Oktober 2009, kedua negara tersebut 
bertekad untuk terus mengembangkan 
dan memperbaiki kerja sama di berbagai 
bidang baik politik maupun ekonomi 
serta untuk memperkuat hubungan 
bilateral secara strategis dan 
mewujudkan visi bersama terkait 
sejumlah isu bilateral dan regional 

(Republic of Turkey Ministry of Foreign 
Affair, 2012).   

Pertemuan pertama dewan HLSCC 
antara Republik Arab Suriah dan 
Republik Turki diadakan di Damaskus 
pada tanggal 22-23 Desember 2009, di 
bawah Co-Chairmanship Mohamad Naji 
Otri, Perdana Menteri Republik Arab 
Suriah, dan Recep Tayyip Erdogan, 
Perdana Menteri Republik Turki serta 
delegasi yang menyertainya. Dalam 
pertemuan tersebut, total sebanyak 50 
perjanjian dan Memorandum of 
Understanding (MoU) yang ditanda 
tangani di Damaskus. Perjanjian dan 
kerjasama MoU meliputi berbagai 
bidang, yaitu politik, keamanan, 
perdagangan, budaya, kesehatan, 
pertanian, lingkungan, transportasi, 
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pendidikan dan perairan (Republic of 
Turkey Ministry of Foreign Affair, 2012). 
Dengan adanya kerjasama HLSCC 
tersebut, telah membawa dampak yang 
besar pada ekonomi Turki yang mana 
neraca ekspor Turki terhadap Suriah 
mengalami peningkatan yang 
tinggi. Pada tahun 2009 
ekspor Turki terhadap Suriah 
sebesar USD 1.421.637 dan 
mengalami peningkatan pada 
tahun 2010 menjadi USD 
1.844.605.  Selain dari 
aktivitas perdagangan antara 
dua negara tersebut, Turki 
memiliki nilai investasi yang 
tinggi di Suriah yang 
ditanamkan melalui investasi 
jaringan Hotel Dedeman 
sebesar 800 juta lira serta 
penanaman investasi 
Perusahaan Turki, Güris yang 
menginvestasikan sebesar 280 
juta Euro untuk pembangunan 
pabrik semen di Raqqah, yang mana 
investasi tersebut merupakan investasi 
terbesar Turki di wilayah Timur Tengah 
(Hurriyet, 2012).  

Tetapi kemudian, terjadinya gelombang 
Arab Spring yang melanda Suriah, yakni 
terjadinya serangkaian aksi protes 
masyarakat Suriah terhadap rezim 
Bashar Al Assad yang berujung pada 
pemberontakan terhadap rezim dan 
perang sipil, telah membawa perubahan 
dalam hubungan Turki dan Suriah. 
Konflik di Suriah pada dasarnya 
merupakan efek domino dari fenomena 
Arab Spring yang berawal dari gerakan 
protes masyarakat terhadap rezim di 
Tunisia kemudian merembet ke Mesir, 
Libya, dan sebagian besar negara-negara 
Arab yang lain serta Suriah. Terjadinya 
konflik sipil di Suriah ini pada dasarnya 
dilatarbelakangi oleh bentuk-bentuk 
aksi protes atau perlawanan yang 
dilakukan oleh masyarakat Suriah 
sebagai bentuk ketidakpuasan 
masyarakat terhadap rezim 
pemerintahan Bashar Al-Assad yang 
menghidupkan kembali taktik otoriter 
pemerintahan Hafez Al-Assad , 
termasuk penyensoran dan pengawasan 
terhadap aktivitas politik publik dan 

kekerasan secara brutal terhadap lawan 
yang dicurigai dari rezim tersebut 
(Kuncahyono, 2013:44).   

Bashar Al-Assad membangun rezim 
pemerintahannya dengan menempatkan 

unit-unit militer dan 
tentara sebagai simbol 
kekuasaan dan juga 
sebagai alat untuk 
mengontrol negara. Dalam 
beberapa kesempatan, 
tentara digerakan oleh 
Bashar untuk menekan 
rakyat dengan 
menggunakan kekerasan 
guna menjaga kestabilan 
politik negara. Perlawanan 
masyarakat Suriah 
terhadap rezim Bashar Al-
Assad  muncul dari kota 
kecil dekat perbatasan 
Yordania yang bernama 
kota Deraa. Perlawanan 

tersebut dilakukan pada tanggal 6 Maret 
2011 oleh anak-anak sekolah yang 
membuat graffity di dinding-dinding 
sekolah dengan bertuliskan As-
Shaab/Yoreed/Eskaat el nizam yang 
artinya rakyat ingin menggulingkan 
rezim (Kuncahyo, 2013:44).   

Selain beberapa perlawanan tersebut, 
demonstrasi besar-besaran di Suriah 
juga dilakukan pada awal Februari 2011 
dengan menyerukan Day of Rage 
dengan harapan adanya perubahan lebih 
baik seperti yang terjadi pada Tunisia 
dan Mesir. Melalui seruan Day of Rage 
tersebut, masyarakat Suriah menuntut 
pemerintahan untuk melakukan 
pembaharuan dan juga reformasi. Tetapi 
yang terjadi justru sebaliknya, para 
aktivis dan demonstran memperoleh 
peringatan bahkan ancaman dari pihak 
keamanan untuk tidak melakukan aksi 
demonstrasi tersebut. Dalam catatan 
Amnesti Internasional, korban 
kekejaman rezim Bashar Al-Assad 
tersebut terus berjatuhan hingga 220 
orang tewas dalam demonstrasi 20 
April, 21 April sebanyak 228 korban 
tewas dan 25 April sebanyak 393 orang 
tewas. Selain peristiwa tersebut, tentara 
Suriah melakukan penembakan 
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terhadap ratusan demonstran yang 
menyerukan pencabutan Undang-
Undang pada 27 Maret 2011. Konflik ini 
terus berlangsung hingga pada tanggal 
23 Oktober 2012, pesawat-pesawat 
tempur Suriah menggempur sebuah 
kota yang dikuasai kelompok oposisi 
bersenjata di Suriah bagian Utara. 
Demonstrasi publik Suriah yang diawali 
pada tanggal 26 Januari 2011 tersebut 
semakin berkembang hingga menjadi 
suatu aksi pemberontakan nasional. 
Dalam hal ini, para demonstran 
menuntut pengunduran diri Presiden 
Bashar Al-Assad serta mengakhiri 
hampir lima dekade pemerintahan 
Presiden Bashar Al-Assad (Setiawati, 
2012).  

Sementara itu di lain pihak, Turki 
terikat oleh geografi dan sejarah untuk 
memainkan peran dalam 
berlangsungnya konflik intenal Suriah. 
Ketika pemberontakan Suriah dimulai, 
Turki masih dianggap sebagai negara 
sahabat oleh Suriah, meskipun Turki 
berusaha untuk menekan rezim Bashar 
Al-Assad untuk memperkenalkan 
program reformasi. Tetapi Assad justru 
semakin membentengi diri dan 
mengabaikan tekanan dari Turki dan 
negara-negara lainnya yang berusaha 
untuk mengakhiri krisis Suriah secara 
damai.  

Sebagai tanggapan, Turki menjadi 
semakin kritis terhadap rezim Assad. 
Perubahan menjadi sangat jelas pada 
bulan Agustus 2011, ketika menteri luar 
negeri Turki, Ahmet Davutoglu, 
mengunjungi Damaskus namun 
pemerintah Suriah tetap bersikeras 
menolak rencana reformasi sebagai 
salah satu upaya penyelesaian 
pemberontakan di Suriah. Pemerintah 
Turki bahkan terang-terangan 
mendesak Assad untuk mundur guna 
menghentikan pertumpahan darah yang 
terus terjadi di Suriah. Tetapi 
pemerintah Suriah tetap bersikeras 
menolak rencana reformasi tersebut 
yang kemudian membuat Turki 
memutuskan untuk memberikan sanksi 
pertamanya terhadap Suriah pada 
tanggal 30 November 2011 dengan 

menerapkan restriksi atas penggunaan 
wilayah udara Turki bagi pesawat yang 
membawa peralatan militer menuju ke 
Suriah dan pembekuan HLSCC (Tur, 
2013:173). Hingga kemudian pada 
tanggal 26 Maret 2012, Turki menutup 
kedutaan besarnya di Damaskus karena 
semakin memburuknya kondisi 
keamanan di Suriah. Sampai akhirnya 
Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet 
Davutoglu pada Syrian Opposition 
Conference atau Konferensi Oposisi 
Suria yang diselenggarakan di Kairo, 
Mesir pada tanggal 2 Juli 2012.  

Keterlibatan Turki dalam Konflik 
Suriah 

Ketika pemberontakan yang melanda 
Suriah dimulai pada bulan Maret 2011, 
Turki berada pada posisi yang baik 
untuk memberikan pengaruh di Suriah. 
Dalam beberapa bulan pertama, pejabat 
Turki melakukan kunjungan ke 
Damaskus termasuk Menteri Luar 
Negeri Turki Ahmed Davutoglu, 
melakukan suatu upaya untuk 
meyakinkan Assad untuk memulai 
reformasi. Pada awal bulan Agustus 
2011, menjelang kunjungan Davutoglu 
ke Damaskus, Erdogan mengatakan 
bahwa mereka kehabisan kesabaran 
bahwa Turki tidak dapat acuh tak acuh 
terhadap perkembangan di Suriah. 
Karena krisis Suriah hampir menjadi 
masalah internal bagi Turki. (Altunisik, 
2013:39). 

Bertentangan dengan penyajian 
kebijakan pemerintah pada tahun-tahun 
berikutnya, nampaknya pada awal bulan 
pemberontakan, Turki tidak hanya 
melibatkan rezim tersebut untuk 
mengenalkan reformasi politik. Bahkan 
saat mencoba meyakinkan Bashar Al 
Assad untuk membuka sistem politik 
negara tersebut, pemerintah Turki 
terlibat dalam kegiatan dengan oposisi. 
Pada tanggal 1 Juni 2011 pertemuan 
pertama oposisi Suriah diadakan di 
Antalya, Turki. Kemudian pada bulan 
Agustus 2011 pembentukan Syrian 
National Council (SNC) diumumkan di 
Istanbul. Dengan demikian, jelas bahwa 
Turki terlibat sejak awal dalam proses 
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konsolidasi kelompok oposisi Suriah, 
sebuah langkah mungkin dianggap 
bermanfaat terlepas dari keputusan 
Assad tentang reformasi. Tahap pertama 
ini berakhir pada musim gugur tahun 
2011, ketika rezim memilih untuk 
melakukan tindakan keras terbuka 
terhadap oposisi, pihak Turki 
meninggalkan kebijakan dialognya 
dengan rezim Suriah. Sampai akhir 
Agustus 2011, Turki masih berharap 
Assad akan mendengarkan suara Turki 
dan menerapkan reformasi. Sebagai 
upaya terakhir Turki, Ahmet Davutoglu, 
menteri luar negeri Turki melakukan 
kunjungan ke Suriah untuk meminta 
Bashar Al Assad turun dari jabatannya 
sebagai presiden dan menyarankan 
reformasi dalam pemerintahan Suriah 
yang juga terbukti sia-sia (Baskan, 
2016:91). Tahap kedua dimulai pada 
musim gugur pada tahun 2011 yang 
ditandai dengan bangkitnya kelompok 
Islam bersenjata yang berada di tanah 
Suriah. Selama tahap ini, Turki secara 
aktif mendukung perubahan rezim di 
Suriah. Selama periode ini jumlah 
pengungsi mulai meningkat saat 
pemberontakan Suriah mulai berubah 
menjadi perang sipil. Perbatasan Turki 
berjarak 910 kilometer dengan Suriah 
menjadi poros. Turki yang memiliki 
kedekatan wilayah geografis dengan 
Suriah, kemudian menjadi panggung 
utama bagi oposisi di pengasingan. 
Beberapa anggota terkemuka Ikhwanul 
Muslimin Suriah banyak yang telah 
pindah ke Turki, termasuk wakil 
pemimpin umum Mohammed Tayfour, 
kini bergabung dengan anggota dewan 
eksekutif Syrian National Council (SNC) 
atau Dewan Nasional Suriah. Sejak April 
2011, pihak berwenang Turki secara 
diam-diam membantu SNC untuk 
mengatur, dan mengizinkannya 
mengadakan kongres pertama di 
Antalya pada bulan April dan pertemuan 
kedua di Istanbul pada bulan Juli 2011 
(Baskan, 2016:91). 

Hingga pada bulan November 2011, 
Erdogan kemudian meminta Bashar al 
Assad untuk turun dari jabatannya  
untuk pertama kalinya. Tetapi tetap saja 
Bashar Al Assad menolak rencana 

reformasi demokrasi yang ditawarkan 
oleh Turki. Sebagai tanggapan, Turki 
menjadi semakin kritis terhadap rezim 
Assad. Turki kemudian memutuskan 
untuk mengumumkan sanksi 
pertamanya terhadap Suriah pada 
tanggal 30 November 2011 dengan 
menerapkan restriksi atas penggunaan 
wilayah udara Turki bagi pesawat yang 
membawa peralatan militer menuju ke 
Suriah (Tur, 2013:173). Sanksi yang 
diberikan terhadap Suriah akan terus 
diimplementasikan sampai 
pemerintahan baru yang sah berkuasa di 
Suriah. Sanksi tersebut termasuk 
pembekuan mekanisme HLSCC, yang 
mencakup pembatasan perjalanan 
terhadap beberapa anggota penting 
rezim Assad dan pembekuan aset 
pribadi mereka serta beberapa 
pengusaha terkemuka yang mendukung 
rezim tersebut sebab menurut Ahmet 
Davutoglu, mereka menggunakan 
kekerasan dan metode ilegal terhadap 
warganya. Selain itu, terdapat pula 
sanksi berupa penghentian semua 
transasksi militer ke tentara Suriah, dan 
larangan pengiriman semua peralatan 
militer ke Suriah. Akhirnya, sanksi 
tersebut berujung pada penghentian 
hubungan dengan bank sentral Suriah, 
mengakhiri semua aktivitas bank 
perdagangan Suriah, menghentikan 
semua aktivitas kredit dengan Suriah 
dan membekukan kesepakatan 
Eximbank yang memberikan kredit 
investasi di bank syariah. Pemerintah 
Turki menekankan bahwa sanksi ini 
tidak menargetkan penduduk dan 
kebutuhan sehari-hari penduduk tidak 
termasuk dalam sanksi rezim (BBC, 
2011) 

Pemberian sanksi terhadap Suriah ini 
kemudian menyebabkan terjadinya 
ketegangan politik, dalam hubungan 
ekonomi yang mana rezim Suriah 
menanggapi dengan mengumumkan 
bahwa mereka akan memotong semua 
impor dari Turki (Tur, 2013:173). 
Hingga akhirnya pada tanggal 26 Maret 
2012, Turki menutup kedutaan besarnya 
di Damaskus karena semakin 
memburuknya kondisi keamanan di 
Suriah dan pada tanggal 1 April 2012 
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Turki menjadi tuan rumah pertemuan 
kedua "Syrian Friend" yakni koalisi 
negara-negara Arab dan Barat yang 
didirikan untuk memberikan beberapa 
dukungan untuk kelompok oposisi 
Suriah dan menggulingkan Bashar al-
Assad dari kekuasaan. Ankara telah 
mengembangkan hubungan khusus 
dengan Syrian National Council (SNC) 
yakni koalisi sipil besar yang berbasis di 
pengasingan yang bertujuan untuk 
menggulingkan rezim Assad, serta Free 
Syrian Army (FSA) atau Tentara 
Pembebasan Suriah dengan 
memberikan zona perlindungan dan 
basis operasi di Turki pada bulan 
Oktober 2011, dan kemudian 
menyatakan dukungannya secara 
langsung terhadap oposisi Suriah 
melalui pidato Menteri Luar Negeri 
Turki, Ahmet Davutoglu pada 
Konferensi Oposisi Suriah yang 
diselenggarakan di Kairo, Mesir pada 
tanggal 2 Juli 2012 (Republic of Turkey 
Ministry of Foreign Affairs, 2012). 

Faktor yang Mendorong 
Keterlibatan Turki di Suriah 

Hubungan antara Turki dan Suriah 
memiliki komponen ekonomi yang 
cukup besar. Dari sisi pandang Turki, 
Suriah merupakan pasar dari 
perdagangan Turki, dan sekaligus 
merupakan pintu pembuka perdagangan 
Turki dengan dunia Arab terkait letak 
geografis Suriah yang berada diantara 
Turki dan negara-negara Arab 
(Altunisik, 2013:7). Krisis yang saat ini 
terjadi di suriah merupakan kondisi 
yang tidak menguntungkan bagi iklim 
investasi dan perdagangan Turki. Sebab, 
peningktan ekskalasi konflik yang 
terjadi di Suriah berkaitan langsung 
dengan keamanan  infrastruktur fisik 
yang dimiliki Turki di Suriah. Selain itu, 
Turki berusaha menjadi  role player di 
kawasan Timur Tengah, sehingga Turki 
mencoba bertindak sebagai mediator 
atau fasilitator dalam isu-isu regional 
termasuk didalamnya geombang Arab 
spring yang terjadi di Suriah (Alodet-
Allah, 2016). 

Dari kedua aspek tersebut, maka faktor-
faktor yang mempengaruhi keterlibatan 
Turki dalam konflik Suriah adalah : 

Kerugian Ekonomi yang Dialami 
Turki Akibat Terjadinya Konflik 
Suriah 

Setelah krisis Suriah mencuat, 
menyebabkan ketidakamanan rute  
membuat jalur perdagangan antara 
Turki melalui Suriah terganggu. Hal ini 
berdampak negatif pada hubungan 
perdagangan Turki dengan Suriah dan 
beberapa negara Arab. Dari peningkatan 
jumlah ekspor dan impor Turki dan 
Suriah dari tahun 2009-2010 yang 
tinggi, setelah terjadinya krisis di 
Suriah, membuat jumlah ekspor dan 
impor Turki dan Suriah mengalami 
penurunan. Total jumlah ekspor Turki 
terhadap Suriah tahun 2010 sebesar 
USD 1.844.605 mengalami penurunan 
pada tahun 2011 menjadi sebesar USD 
1.609.861 dan mengalami penurunan 
yang tajam pada tahun 2012 yakni 
sebesar USD 497.960 (Turkish 
Statistical Institute, t.t). 

Tabel Penurunan Jumlah Ekspor 
Turki pada Suriah 

 

Sementara itu, impor Turki terhadap 
Suriah juga mulai mengalami 
penurunan pada tahun 2011. Total 
jumlah impor Turki terhadap Suriah 
tahun 2010 sebesar USD 452,493 
mengalami penurunan pada tahun 2011 
menjadi sebesar USD 336,646 dan 
mengalami penurunan yang tajam pada 
tahun 2012 yakni sebesar USD 67,448 
(Turkish Statistical Institute, t.t) 

Tabel Penurunan Jumlah Impor 
Turki pada Suriah 



Dwi Suta Mentari Rendra 

240                                                                                                                                           Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 6 No. 2, Agustus 2017 

 

Sumber : 
http://www.turkstat.gov.tr/Start.do  

Selain penurunan jumlah ekspor-impor 
dengan Suriah, adanya krisis di Suriah 
juga berdampak pada penurunan ekspor 
Turki pada negara lain yakni Israel dan 
Kuwait. Total jumlah ekspor Turki pada 
Israel pada tahun 2009 sebesar USD 
1,522,436, tahun 2010 sebesar USD 
2,080,148, tahun 2011 sebesar USD 
2,391,148 dan mengalami penurunan 
pada tahun 2012 yakni sebesar USD 
2,329,531. Sementara jumlah ekspor 
Turki terhadap Kuwait pada tahun 2009 
yakni sebesar USD 211,242, tahun 2010 
sebesar USD 395,051, tahun 2011 
sebesar USD 297,207 dan mengalami 
penurunan pada tahun 2012 yakni 
sebesar USD 290.582 (Turkish 
Statistical Institute, t.t) 

Sementara itu, terkait dengan investasi 
Turki di Suriah, setelah mencuatnya 
konflik di Suriah, Rantai Hotel Dedeman 
yang memiliki investasi sebesar 800 juta 
lira, yang meliputi Dedeman Aleppo, 
Dedeman Damaskus, Dedeman Palmyra 
terkena dampak dari perkembangan 
politik di Suriah yang tengah memanas 
yang mana hal ini berdampak pada 
terhambatnya investasi perusahaan dan 
berujung pada pembatalan perjanjian 
bisnis di tiga hotel tersebut dan 
Dedeman harus meninggalkan Suriah.  
Di lain sisi, Guris yang menaruh 
investasi terbesar di Suriah yakni 
sebesar 280 juta Euro, setelah terjadinya 
konflik kegiatan produksi di pabrik-
pabrik dihentikan dan investasi terputus 
yang mana terkait hal ini Guris 
mengalami kerugian sebesar 50 juta 
euro (Hurriyet, 2012) 

Dari sektor pariwisata, diambil data dari 
tahun 2009 hingga 2012, jumlah 
wisatawan dari Suriah menuju turki 
mengalami peningkatan dari tahun 

2009 sampai dengan 2011, tetapi 
kemudian mengalami penurunan yang 
cukup besar pada tahun 2012 akibat 
dampak konflik dan jumlah wisatawan 
dari Suriah turun sebesar 33.1% pada 
tahun 2012 dibandingkan dengan 
periode tahun yang sebelumnya yakni 
sebesar 730 039.1   

Grafik Jumlah Turis Turki ke 
Suriah 

 

http://www.turkstat.gov.tr/Start.do 

Politik Regional 

Arab Spring dimana peristiwa yang 
dimulai di Tunisia dan menyebar ke 
seluruh dunia Arab telah mempengaruhi 
politik regional, terutama dengan 
dimulainya pemberontakan di Suriah 
pada bulan Maret 2011. Tetapi jauh 
sebelum terjadinya Arab Spring ini, 
Turki telah aktif bermain dalam politik 
regional Timur Tengah. Melalui peran 
Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet 
Davutoglu, Turki semakin 
memposisikan diri sebagai role player di 
wilayah ini melalui soft power (Onis, 
2014:205). Hal ini diimplementasikan 
melalui kebijakan zero problem with 
neighbor yang merupakan suatu bentuk 
diplomasi proaktif untuk memperluas 
soft power dan interdependensi 
ekonomi dalam wilayah regional 
(Altunisik, 2013) 

Namun setelah terjadinya fenomena 
Arab Spring, telah menghadirkan 
tantangan serius bagi kebijakan zero 
problem with neighbor. Turki yang telah 

                                                            
1 Turkish Statistical Institute. t.t. Foreign Trade 
Statistics Data. [online] Dalam : 
http://www.turkstat.gov.tr/Start.do [Diakses : 24 
Mei 2017] 
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mengembangkan hubungan dekat 
dengan negara-negara regional dalam 
periode Arab Spring, kini menghadapi 
kesulitan untuk menyesuaikan diri 
dengan realitas baru, sebab pemimpin 
Turki dengan cepat memutuskan untuk 
berpihak pada tuntutan populer untuk 
perubahan melawan rezim (Tur, 
2013:187). Sehingga kemudian, pada 
tahun 2012, Menteri Luar Negeri Turki, 
Ahmet Davutoğlu menyusun kembali 
prinsip-prinsip kebijakan luar negeri 
Turki, untuk dapat beradaptasi dengan 
perubahan di wilayah ini. Kebijakan luar 
negeri Turki akan berbasis pada nilai, 
dengan tujuan diakui sebagai "wise 
country" atau negara bijak yakni 
anggota masyarakat internasional yang 
bertanggung jawab, otonom (bermitra 
dengan Barat namun tidak membiarkan 
kemitraan ini mempengaruhi hubungan 
dengan negara tetangga) dan 
berorientasi pada visi terhadap 
manajemen krisis, terutama pada saat 
terjadinya krisis, menjadi keharusan 
bagi negara bijak untuk memberikan 
fungsi penting seperti pencegahan, 
mediasi, resolusi konflik atau bantuan 
pembangunan. Terkait hal-hal tersebut 
yang kemudian membuat Turki terus 
berusaha untuk meningkatkan 
kemampuan dalam membentuk 
jalannya perkembangan di wilayah 
sekitar dan memberikan kontribusi yang 
besar bagi penyelesaian masalah 
regional dan internasional (Davutoglu, 
2012). Lebih lanjut, Ahmet Davutoğlu 
menegaskan bahwa dengan menerapkan 
kebijakan luar negeri yang berbasis pada 
nilai, maka selama pemberontakan Arab 
Turki mendukung tuntutan akan 
demokrasi dan legitimasi. Dalam 
pandangannya, transisi menuju struktur 
politik yang stabil dan demokratis dapat 
dicapai hanya melalui keseimbangan 
antara keamanan dan kebebasan, 
sebuah prinsip yang tidak menimbulkan 
kontradiksi antara menghadapi rezim 
represif dan memelihara hubungan baik 
dengan negara tetangga. Ahmet 
Davutoğlu membenarkan kebijakan zero 
problem with neighbor  Turki, sebelum 
Arab Spring dengan mengatakan bahwa 
rezim yang dimaksud pada saat itu 
adalah tidak berperang dengan rakyat 

mereka sendiri. Davutoglu berpendapat 
bahwa Ankara memihak tuntutan 
demokratis warga ketika rezim mulai 
melakukan penindasan. Bagaimanapun, 
Ankara akan bertindak sesuai dengan 
evaluasi perkembangannya sendiri di 
wilayah ini (Davutoglu, 2012).  
Meskipun pada awalnya Turki berada 
pada posisi sulit terkait hal ini, tetapi 
Turki tetap bertahan dan akhirnya 
pemerintah Turki membuat keputusan 
untuk mendukung pemberontakan 
tersebut. Pemerintah berpendapat 
bahwa tidak ada kontradiksi dalam 
kebijakan luar negeri Turki di wilayah 
tersebut dan Turki menggunakan 
kebijakan luar negeri yang berprinsip 
dan kepentingan nasional Turki. Dengan 
demikian Turki mencoba untuk 
menemukan dirinya berbeda dari 
kekuatan regional lainnya. Terkait hal 
tersebut, Menteri luar negeri Turki 
Ahmet Davutoglu,  menyatakan di 
hadapan parlemen Turki bahwa "we will 
be the owner, pioneer and the servant of 
this new Middle East..” yang pada 
intinya bahwa Turki akan menjadi 
pemilik, pelopor dan pelayan Timur 
Tengah yang baru. Tentunya pemerintah 
Turki harus bertindak dengan cara yang 
sesuai dengan retorika semacam itu, 
meskipun pada gilirannya mengundang 
risiko eskalasi konflik Suriah yang 
berbahaya (Karaveli, 2012). 

Kesimpulan 

Sejauh data yang dipaparkan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa, hubungan 
antara Turki dan Suriah memiliki 
komponen ekonomi yang cukup besar. 
Suriah memiliki arti penting bagi Turki 
karena merupakan pasar dari 
perdagangan Turki, dan sekaligus 
merupakan pintu pembuka perdagangan 
Turki dengan dunia Arab terkait letak 
geografis Suriah yang berada diantara 
Turki dan negara-negara Arab. Setelah 
krisis Suriah mencuat, Turki banyak 
mengalami kerugian secara ekonomi 
akibat adanya konflik Suriah. Karena 
konflik tersebut menyebabkan 
ketidakamanan rute membuat jalur 
perdagangan antara Turki melalui 
Suriah terganggu. Hal ini berdampak 
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negatif pada hubungan perdagangan 
Turki dengan Suriah dan beberapa 
negara Arab. Hal ini kemudian 
berdampak pada penurunan yang tajam 
jumlah ekspor dan impor Turki 
terhadap Suriah tahun dari tahun 2011 
ke 2012 yakni pada sektor ekspor 
mengalami penurunan hampir 80% 
sementara  pada sektor impor juga 
mengalami penurunan hampir 80%. 
Selain penurunan jumlah ekspor-impor 
dengan Suriah, adanya krisis di Suriah 
juga berdampak pada penurunan ekspor 
Turki pada negara lain yakni Israel dan 
Kuwait. Sementara, pada sektor 
pariwisata  terjadi penurunan yang 
cukup besar pada tahun 2012 akibat 
dampak konflik dan jumlah wisatawan 
dari Suriah turun sebesar 33.1% pada 
tahun 2012. 

Sementara itu, terkait dengan investasi 
Turki di Suriah, setelah mencuatnya 
konflik di Suriah, Rantai Hotel Dedeman 
yang meliputi Dedeman Aleppo, 
Dedeman Damaskus, Dedeman Palmyra 
terkena dampak dari perkembangan 
politik di Suriah yang tengah memanas 
yang mana hal ini berdampak pada 
terhambatnya investasi perusahaan dan 
berujung pada pembatalan perjanjian 
bisnis di tiga hotel tersebut.  Di lain sisi, 
Guris yang menaruh investasi terbesar 
di Suriah setelah terjadinya konflik 
kegiatan produksi di pabrik-pabrik 
dihentikan dan investasi terputus yang 

mana terkait hal ini Guris mengalami 
kerugian sebesar 50 juta euro.  

Terkait dukungannya terhadap 
kelompok oposisi, pada intinya bahwa 
Turki akan membuka lebar pintu bagi 
semua orang Suriah dan kelompok 
oposisi Suriah. Turki akan terus 
menerima setiap orang Suriah yang 
datang ke Turki dan tidak menolak 
kelompok mana pun yang ingin 
bekerjasama. Turki berusaha tampil 
menjadi negara tetangga yang 
bertanggung jawab dan ramah, hal 
tersebut dapat dikatakan sebagai salah 
satu wujud upaya Turki untuk 
mengimplementasikan kebijakan luar 
negeri Turki yang berbasis pada nilai, 
dengan tujuan diakui sebagai "wise 
country" atau negara bijak (anggota 
masyarakat internasional yang 
bertanggung jawab), otonom (bermitra 
dengan Barat namun tidak membiarkan 
kemitraan ini mempengaruhi hubungan 
dengan negara tetangga) dan 
berorientasi pada visi (terhadap 
manajemen krisis). Sehingga dengan 
adanya kebijakan luar negeri yang 
berbasis pada nilai tersebut, selama 
bergulirnya pemberontakan Arab, Turki 
mendukung tuntutan akan demokrasi 
dan legitimasi. Hal ini lah yang 
kemudian melandasi Turki untuk 
mendukung kelompok oposisi Suriah.  

. 
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