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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara kepentingan Turki intervensi dalam konflik 

Suriah melalui dukungannya terhadap kelompok oposisi Suriah pada tahun 2012. Penelitian 

ini didasari pada perubahan sikap Turki yang semula memiliki hubungan yang baik dengan 

Suriah yang mana diimplementasikan dalam berbagai kerjasama dan perjanjian meliputi free 

trade agreement, penghapusan visa,hingga kerjasama bilateral yang strategis di bawah 

payung High Level Strategic  Cooperation Council (HLSCC) yang ditandatangani kedua 

belah pihak pada bulan September 2009. Namun ketika gelombang Arab Spring melanda 

Suriah, telah menimbulkan terjadinya konflik di Suriah pada tahun 2011, dan telah membawa 

perubahan dalam dinamika hubungan antara Turki dan Suriah, yang mana Turki meminta 

penurunan Presiden Bashar Al-Assad untuk meredam terjadinya konflik yang terus 

berkepanjangan hingga pemberian sanksi dengan menerapkan restriksi atas penggunaan 

wilayah udara Turki bagi pesawat yang membawa peralatan militer menuju ke Suriah. Sanksi 

yang diberikan terhadap Suriah akan terus diimplementasikan sampai pemerintahan baru 

yang sah berkuasa di Suriah. Tetapi rezim Assad tetap berkuasa sehingga perang sipil terus 

terjadi. Sehingga kemudian akhirnya pada tahun 2012, pihak Turki menyatakan secara resmi 

dukungannya terhadap kelompok oposisi Suriah. Hal ini terkait dengan kepentingan ekonomi 

Turki di wilayah Suriah yang di duduki oleh kelompok oposisi Suriah yankni Alepo dan 

Raqqah. Karena keberadaan konflik terssebut membuat Turki mengalami kerugian ekonomi 

dalam aktivitas perdagangan dan investasi. Selain itu, Turki memiliki kepentingan politik 

terkait statusnya yang ingin diakui sebagai wise country atau negara yang bijak dalam 

kawasan Timur Tengah, sehingga pada saat terjadinya konflik di Suriah, pihak Turki 

memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik tersebut. 
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