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BAB IV 

PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI TURKI TERHADAP 

AMERIKA SERIKAT 

 

Pada bab ini membahas mengenai perubahan Politik Luar Negeri Turki 

terhadap Amerika Serikat di bidang Militer dan Politik pada masa pemerintahan 

Erdogan tahun 2003-2014 

A. Perubahan Ideologi Dari Sekulerisme Menjadi Islam 

 

Turki merupakan Negara yang tidak memiliki power yang besar dari segi 

militer dibandingkan dengan Amerika serikat. Tetapi di dalam peta politik Timur 

Tengah, Turki mempunyai posisi yang strategis yang menjadi daya tarik Negara 

Barat untuk menjadi stabilitas keamanan di Timur Tengah. Turki merupakan 

Negara penentu kepentingan Negara Barat terhadap isu-isu yang ada di Timur 

Tengah. Karena kepentingan Barat di Timur Tengah tidak akan berjalan dengan 

lancar apabila tidak adanya campur tangan Turki. Hubungan bilateral antara Turki 

dan Amerika Serikat pun telah dimulai sejak pasca perang dingin. Pada masa 

kepemimpinan Mustafa Kemal  Ataturk , ia berhasil merubah sistem pemerintahan 

Turki menjadi sekuler dimana dasar-dasar agama tidak boleh di libatkan dalam 

sistem pemerintahan. Hal ini menyebabkan kebijakan luar negeri Turki yang 

sebelumnya selalu berpihak pada kepentingan Dunia Islam, menjadi mengarah 

kepada Negara-Negara sekuler Barat. 
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 Turki modern mulai menunjukan kedekatannya dengan dunia Barat pasca 

revolusi 1924. Kondisi kekhalifahan pada saat  itu memang sedang dalam titik yang 

penuh dengan kekalahan dan keterpurukan.1Pada saat itu lah Mustafa Kemal 

melakukan serangkaian kudeta dan pembaharuan.Secara resmi pada tahun 1922 

melalui majelis nasional Turki kekhalifahan resmi dihapus.Mustafa Kemal berhasil 

membawa Turki menjadi Negara sekuler pada saat itu. 

 Dalam hal sejarah Negara Turki, kebijakan luar negeri Turki kian di arahkan 

ke Barat. Semakin mendekat kepada upaya-upaya untuk mengintegrasikan Turki ke 

dalam wilayah Eropa secara kultural, politik-ekonomi, dan geografis. Hubungan 

Turki dengan Amerika Serikat dan orientasinya ke Negara-negara demokratis 

Eropa tetap merupakan fokus utama kebijakan luar negeri Turki. Contohnya ketika 

Turki mengakui kemerdekaan Israel di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 

tahun 1949.Turki pada saat itu merupakan Negara pertama dengan mayoritas 

penduduk Muslim yang mengakui kedaulatan Israel di kawasan Timur tengah dan 

juga membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap inilah yang membuat 

Negara Timur Tengah kecewa dan marah terhadap Turki. Dan pada akhirnya Turki 

menjadi Negara mitra baiknya Amerika Serikat dan Turki juga merupakan salah 

satu anggota aliansi militer NATO yang banyak membantu mewujudkan 

kepentingan Barat. 

 Kerjasama bilateral antara Turki dan Amerika Serikat berfokus kepada 

bidang militer dan pertahanan. Turki memberikan akses militer kepada Amerika 

                                                           
1Parlemen Turki Setujui Konstitusi, (diakses pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 00.26 WIB);melalui  
http://www.fnf-indonesia.org/?id=3418&start1=55&start2=0 
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Serikat untuk menempatkan beberapa pasukannya di Timur Tengah. Turki bahkan 

menjadi tempat bagi 90 bom nuklir B61 milik Amerika Serikat tepatnya di 

pangkalan udara incirlik. Pangkalan udara Incirlik sendiri merupakan basis yang 

penting bagi Amerika Serikat baik dalam menghadapi krisis dengan Uni Soviet 

maupun berbagai krisis di Timut Tengah.2 

 Pasca perang Dunia ke Dua, kedekatan Turki dengan Barat semakin erat. 

Pada saat itu Turki menolak permintaan Uni Soviet untuk membuka pangkalan 

militer di wilayahnya, akan tetapi Turki mengundang Amerika Serikat untuk 

mendirikan pangkalan Militer. Pada tahun 1960 hubungan antara Amerika-Serikat 

dan Turki mengalami kemunduran, sehingga Amerika mengembargo Turki. 

Penyebabnya karena Turki terlibat konflik dengan Yunani dalam perebutan Cyprus 

dan dalam kasus ini Amerika Serikat lebih berpihak kepada Yunani, akan tetapi di 

tahun 1978 embargo ini di cabut. Pada dasarnya keanggotaan Turki di NATO 

disebabkan oleh ancaman serius dari Uni Soviet yang semakin besar setelah 

berakhirnya perang dunia kedua. 

 Ancaman tersebut berupa permintaan dari Stalin untuk mengkaji ulang 

perbatasan Turki dengan Georgia yang dikuasai Uni Soviet dan meminta 

persetujuan Turki untuk menempatkan pasukan Uni Soviet di semananjung 

Bosporus dan Dardanela. Ancaman Uni soviet terhadap Turki dan Yunani ini 

merupakan penyebab adanya prinsip Troman, yaitu berjanji melindungi 

kemerdekaan kedua Negara tersebut. Dan akhirnya pemerintah Turki memutuskan 

                                                           
2Komaruddin Hidayat dalam pengantar buku karangan Binnaz Toprak, Islam dan Perkembangan 
Politik di Turki (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999) 
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untuk bergabung dalam keanggotaan NATO. Dalam hal ini Amerika Serikat 

berupaya memperkuat hubungannya dengan Turki karena Amerika Serikat 

memandang Turki merupakan Negara yang memiliki posisi strategis yang 

membentang mulai dari Eropa hingga Kaukaz dari Balkan hingga Timur Tengah. 

 Amerika Serikat merupakan mitra baik Turki dalam hal kerjasama 

pertahanan dan keamanan.  Ini terlihat dari dukungan Amerika Serikat terhadap 

TAF ( Turki Armed Force ) atau angkatan bersenjata Turki. TAF sendiri memiliki 

fungsi sebagai penjaga keamanan Negara. Salah satu implikasi terpenting dalam 

hubungan Turki dan Amerika Serikat di bidang militer. Sekitar 80 persen dari 

seluruh aktifitas industri pertahanan Turki di jalankan oleh Amerika Serikat. 

Amerika Serikat juga mendukung Turki di dalam pembangunan pipa minyak Baku-

Ceyhan yang bertujuan untuk membawa minyak dari Laut Kaspia ke pasar 

Internasional melalui pantai Mediterania. Selain itu, Amerika Serikat juga telah 

memberikan dukungannya terhadap Turki atas permohonan Negara tersebut untuk 

menjadi anggota penuh Uni Eropa.3 

 Kasus krisis Kurdi dan Partai pekerja Kurdistan menjadi hal pokok dalam 

membentuk hubungan Turki-Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu hubungan 

kedua Negara ini semakin menguat, Turki semakin dibutuhkan sebagai pemain 

utama di kawasan tersebut, terutama dalam konteks memerangi teroris. Turki 

merespon pasal yang berkaitan dengan pertahanan dalam keanggotaan NATO, 

                                                           
3Amany Lubis, Sejarah peradaban Islam. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2005. Halaman 221-226 
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yaitu mewajibkan semua anggotanya memberikan bantuan dalam bentuk apapun 

terhadap Negara manapun yang mendapat serangan ataupun intervensi. 

 Selama dua periode masa jabatan George W. Bush serta pada masa awal 

pemerintahan Obama Turki menjadi salah satu Negara pertama yang dikunjungi ini 

menandakan bahwa Turki memiliki nilai yang penting terhadap pembuatan 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Amerika serikat merupakan Negara yang 

memiliki peran penting di NATO karena militer dan persenjataan yang dimilikinya, 

Amerika Serikat juga menganggap bahwa NATO merupakan wadah keamanan 

bersama dan alat unutuk mencapai tujuan bersama, serta menjaga keamanan dunia 

dalam memerangi terorisme. Turki bergabung di NATO sejak tahun 1952 dan pada 

saat itu pula turki mulai menerima bantuan militer dari Amerika Serikat, Amerika 

Serikat menempatkan 15 senjata nuklir dengan misil Jupiter sebagai bentuk 

pertahanan terhadap Uni Soviet pada saat itu. 

 Kontribusi Amerika Serikat dalam bidang militer memiliki peran yang 

penting terhadap strategi pertahanan Turki seperti : 

1. Pertahanan pada perlindungan dalam menjaga perbatasan Turki 

2. Cadangan pasukan yang kuat untuk di tugaskan ke wilayah-wilayah yang 

berada di bawah ancaman baik di wilayah domestic maupun regional Turki 

Dengan adanya kekuatan militer Turki yang memadai dan basis pertahanan 

yang kuat dapat mengakibatkan usaha pencapaian Turki dalam bergabung dengan 

Uni Eropa, oleh karena itu sebagai sekutu Turki, Amerika Serikat secara konsisten 
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mendukung Turki dalam usahanya untuk bergabung dengan Uni Eropa, dengan cara 

bantuan militer dan pertahanan.4 

Sejak tahun 2003 Erdogan merombak atau merubah habis sistem 

pemerintahan Turki baik dari segi ekonomi, militer, politik, sosial dan budaya, 

karena erdogan menilai bahwa selama ini Turki hanya di manfaatkan tanpa itu 

berdampak baik bagi Turki sendiri. Dengan adanya revolusi perekonomian dari 

Turki, Erdogan selaku perdana Menteri merasa berhak untuk mengeluarkan 

kebijakan baru atas permasalahan ini, terlihat dari sikap tegas dan beraninya Negara 

Turki terhadap Amerika Serikat yang memberikan batasan-batasan dalam menjalin 

hubungan bilateral 

Turki juga memiliki konsep baru yang pondasinya dibangun oleh menteri 

luar negeri Turki yakni Ahmad davutoglu yang pada saat itu menjabat sebagai 

menteri luar negeri turki menyampaikan tiga pilar utama dari Negara Turki , pilar 

pertama adalah perdamaian Turki dengan identitas dirinya yang Islami dan kembali 

pada nilai-nilai Turki utsmani , pilar kedua adalah menanamkan rasa akan 

kebesaran Turki utsmani dan percaya diri di hadapan dunia internasional, dan yang 

terakhir adalah selalu terbuka terhadap Negara Barat dan melakukan hubungan 

yang berimbang dengan Timur tengah. Dengan adanya pilar maupun dasar ini Turki 

memfokuskan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan nasionalnya 

kepada dunia islam, Turki juga lebih menimbang dampak apa yang dapat di 

timbulkan dari segala kebijakan baik di wilayah domestik maupun luar negerinya 

                                                           
4DR. Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam Di Turki, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 
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Di dalam kerjasama antara Turki dan Amerika Serikat tidak selalu berjalan 

dengan baik seperti kerjasama pada umumnya , karena Turki yang dulu berbeda 

dengan Turki sekarang. Turki memiliki politik luar negeri yaitu multi-dimensi yang 

berarti bahwa Turki bebas menjalin hubungan dengan Negara-negara lain baik 

Negara islam dan Negara barat contohnya Amerika Serikat dan bergabung dengan 

NATO, ini juga merupakan pondasi dari tujuan nasional Turki. 

Morghentau menjelaskan bahwa terdapat empat elemen dasar dari National 

Interest suatu Negara seperti : kepentingan pertahanan tanah air, kepentingan 

kesejahteraan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan promosi nilai-

nilai. Ternyata empat elemen dasar ini mampu di di rumuskan dan di terapkan oleh 

Ahmet Davutoglu selaku Menteri Luar Negeri Turki pada saat itu, ini terlihat dari 

prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Turki yaitu mengenai keseimbangan antara 

keamanan dan demokrasi, pengembangan hubungan dengan Negara tetangga, 

pelaksanaan politik luar negeri yang multi-dimensional, dan pelaksanaan diplomasi 

Turki dalam menjalin kerjasama dengan negara mitra nya.5 

Point dasar mengenai kepentingan pertahanan tanah air, sebuah negara 

harus dapat menciptakan keamanan secara domestik dan secara wilayah regional 

sehingga akhirnya dapat menciptakan keamanan secara global. Turki menginginkan 

adanya keseimbangan antara keamanan dan sistem demokrasi di dalam 

negaranya.Ahmet Davutoglu beranggapan bahwa pemenuhan kebutuhan dan 

keamanan merupakan hak dasar yang harus di penuhi bagi setiap warga negara, 

                                                           
5http://www.gatestoneinstitute.org/2456/turkey-erdogan-secular-islamism. di akses pada 
tanggal 22/05/201 



62 
 

seperti kebebasan dan HAM. Untuk mendukung tujuannya Turki mengeluarkan 

politik luar negeri yaitu “ Zero Problem Policy Toward Turkey’s Neighbours” untuk 

menjaga keamanan kawasan dan juga untuk menerapkan politik luar negeri multi-

dimensional yang bertujuan untuk menjaga keamanan global. Sedangkan mengenai 

elemen dasar yang kedua mengenai kepentingan pemenuhan kesejahteraan 

ekonomi tertera di dalam prinsip dasar ketiga politik luar negeri Turki, yaitu 

menjaga dan mengembangkan hubungan dengan negara tetangga. Kesejahteraan 

ekonomi ini dapat di capai dengan cara membangun relasi sebesar-besarnya dengan 

negara lain, terutama terhadap negara tetangga. Hal ini terjadi dikarenakan suatu 

negara tidak bisa memenuhi kebutuhan perekonomiannya sendiri.Ini terjadi karena 

suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.6 

Berbagai usaha untuk menjalin hubungan dengan negara tetangga telah di 

lakukan Turki, seperti contoh keaktifan Turki di Balkan dalam isu Kosovo dan 

Bosnia-Herzegovina, ia membantu infrastruktur kepada NATO, Uni Eropa, dan 

Barat, pengembangan hubungan dengan Azerbaijan dan Georgia di kaukasus, 

kemudian dalam menanggapi konflik sunni dan syia. Hal ini di lakukan untuk 

menciptakan atmosfer economic interdependence di sekitar kawasan regional baik 

di negara Timur Tengah dan negara Arab, Hal ini sejalan dengan kepentingan Turki 

untuk menciptakan interaksi yang baik di kawasan regionalnya, dengan terjalinnya 

hubungan baik antara Turki dan Negara-negara tetangganya ini dapat memenuhi 

kebutuhan serta tujuan utama dari politik luar negeri Turki yaitu menjadi negara 

                                                           
6Taghian, Syarief. (2011). Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki. Jakarta: Pustaka 
Al Kautsar 
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bridge country. Selain menjadi negara penghubung dunia, Turki juga berhasil 

berkontribusi dalam penciptaan tatanan dunia. 

Hal yang tidak kalah penting lagi yaitu kepentingan Turki dalam 

penyebaran nilai-nilai yang dianut oleh Turki pada prinsip dasar politik luar negerti 

Turki yaitu diplomasi, maksudnya disini Turki akan aktif dalam berbagai forum 

internasional guna menyebarkan nilai-nilai dan prinsip dasarmya dalam usaha 

mencapai kepentingan nasionalnya. Beberapa hal yang di lakukan oleh Turki 

diantaranya seperti bersedia menjadi voluntir atau tuan rumah di berbagai forum 

internasional, seperti the NATO Sumit OIC, serta Turki juga menjadi anggota 

pengamat di dalam forum Africa Union sejak keterbukaannya dengan Afrika pada 

tahun 2005, Turki juga di undang ke dalam Arab League , serta menandatangani 

perjanjian dengan negara-negara Arab pada tahun 2007. 

Pada kesimpulannya Politik luar negeri Turki memiliki dua sifat yang sesuai 

dengan penjelasan dari Morgenthau mengenai kepentingan nasional yaitu rasional 

dan fleksibel. Berbeda dari sebelum masa pemerintahan Erdogan dan partai AKP , 

semua politik luar negeri yang di lakukan oleh Turki bersifat rasional sesuai dengan 

kebutuhan dan pemimpin. Terlihat dari segala upaya dan usaha dari negara Turki 

dalam mewujudkan kepentingan dan prinsip dasar politik luar negerinya, maka 

Turki harus mengkaji ulang politik luar negerinya dan sikap terhadap Amerika 

Serikat di dalam beberapa aspek yang di anggap dapat merusak hubungan Turki 

dan negara-negara Timur Tengah, agar national interest dari Turki dapat tercapai. 

Walaupun hubungan antara Turki dan Amerika Serikat mengalami penurunan dan 

membatasi kerjasamanya akan tetapi Turki tetap bisa mengembangkan pertahanan 
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dan militernya, Turki mengembangkan industri pertahanannya melalui Aselsan 

yang berada di bawah naungan Turkish Armed Forces Foundation. Perusahaan ini 

sudah berdiri selama 40 tahun, yang menjalankan industry mikro-elektronik, optic, 

transportas, energi, radar, sistem satelit, persenjataan kapal perang hingga rudal, 

Aselsan ini juga telah menjalin kerjasama internasional dengan Kazastan, 

Azerbaijan, Yordania, Uni Emirat Arab dan Afrika Selatan. Selain itu perusaan 

tersebut juga melakukan aktifitas riset perusahaan bersama lebih dari 25 Universitas 

dan melibatkan 2.395 insinyur, keuntungan penjualan dari Aselsan mencapai 1,03 

miliar dolar AS, produk Aselsan juga telah diekspor ke 48 negara dengan nilai 211 

dolar AS. Dengan adanya Aselsan dalam mendukung upaya Turki dalam segi 

pertahanan dan militer membuat Turki tidak bergantung sepenuhnya dengan 

Amerika Serikat dalam hal pertahanan, sehingga walaupun terjadi pergeseran dan 

penurunan Politik Luar Negeri Turki tidak menyebabkan militer dan pertahanan 

dari Turki melemah. 

Pasca terpilihnya Erdogan sebagai Perdana Menteri banyak terdapat 

reformasi sistem pemerintahan dan politik di Turki, karena Erdogan memiliki cita-

cita yaitu mengembalikan nilai budaya Turki Utsmani dan menghapuskan 

sekulerisme, karena Erdogan menilai dengan adanya hubungan Turki dan Amerika 

Serikat mengakibatkan hubungan Turki dengan Negara Timur Tengah hancur 

karena sikap, kebijakan, dan intervensi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Turki 

dinilai tidak turut berkontribusi dalam menjaga perdamaian di kawasan 

regionalnya. 
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B. Pergeseran Orientasi Politik Luar Negeri Dari Barat Berbalik Arah Ke 

Negara Timur tengah Dan Kawasan Regional Turki  

 

Amerika Serikat merupakan aktor yang berperan aktif di dalam pembuatan 

kebijakakan politik luar negeri Turki untuk itu di dalam penerapannya Amerika 

Serikat harus kooperatif dengan Turki sehingga di dalam menjalin hubungan 

bilateralnya tidak menimbulkan masalah di Turki dan kawasan regionalnya. Akan 

tetapi di dalam politik luar negerinya terhadap Turki, Amerika Serikat 

mengesampingkan hal-hal tersebut, dan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat di 

Turki di nilai menimbulkan banyak masalah dan kontraproduktif. Intinya adalah , 

Turki berpendapat bahwa Amerika Serikat sangat berpotensi menimbulkan 

berbagai perubahan dan fenomena kekacauan lainnya di kawasan Timur Tengah 

tanpa memperdulikan hukum-hukum dan lembaga internasional, bahkan 

mengabaikan kedaulatan negara yang bersangkutan. 

Kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang dinilai dapat membuat 

kekacauan di kawasan Turki seperti berikut : 

1. Invasi Amerika Serikat terhadap Irak yang berujung merusak 

kepentingan-kepentingan Turki di kawasan tersebut, memprovokasi 

rakyat Kurdi untuk melepaskan diri, dan pada akhirnya menjadi 

pusat komando terorisme yang baru di kawasan tersebut. 

2. Amerika Serikat membatasi dan bahkan mengeliminasi kebebasan 

Turki di Irak 
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3. Amerika tidak menggunakan cara-cara dan pendekatann yang baik 

dalam hubungannya dengan pemerintah Turki. Karena, tanpa 

melalui perundingan yang matang dengan Turki mengenai berbagai 

operasi strategis dan militer di kawasan tersebut, yang tentunya 

sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kepentingan Turki. 

4. Kebijakan Amerika Serikat dalam menegakan demokrasi di dunia 

Islam tidak memberikan dampak apapun di kawasan tersebut tetapi 

malah menimbulkan masalah. 

Dengan adanya rintangan dan hambatan terhadap kepentingan Turki dan 

Amerika Serikat , pemerintah Turki berupaya menolak semua rancangan dan 

agenda politik yang beraroma Amerika Serikat di Timur Tengah, dan mengkaji 

ulang kebijakan Turki terhadap Amerika Serikat. 

Untuk itu Turki di dalam menjalin hubungan Politik Luar Negerinya 

terhadap Amerika memberikan larangan atas kebijakan Amerika Serikat di wilayah 

regional turki seperti : 

1. Tidak menggunakan kekerasan atau hardpower dalam penerapan 

kebijakan di Timur Tengah maupun kawasan regional Turki 

2. Membukan pembicaraan perdamaian antara Suriah dengan Israel 

3. Amerika Serikat Turut ikut campur dalam mengatasi segala isu yang 

ada di Timur Tengah dalam menegakan perdamaian. 

Dari sikap dan kebijakan-kebijakan pemerintah Turki mengenai berbagai 

persoalan regional, dan kebijakan Politik Luar Negeri yang bersumber dari letak 
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geopolitik Turki, serta nilai budaya yang mendalam, maka tentunya akan semakin 

mempertegas dan memantapkan kedudukan Turki,  di pangung politik 

internasional.7 Hal tersebut juga yang membuat perubahan arah kebijakan luar 

negeri Turki terhadap Amerika Serikat dalam upaya mencegah sikap Amerika 

Serikat yang dinilai tidak objektif serta tidak melakukan pendekatan yang baik di 

kawasan regional Turki. 

 

                                                           
7 Taghian, Syarief. (2011). Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki. Jakarta: Pustaka 
Al Kautsar hal : 417-438 


