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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Amerika Serikat merupakan salah satu negara di 

Benua Amerika khususnya Amerika Utara. Pada saat merdeka 

wilayah teritorial Amerika Serikat hanya terdiri dari 13 negara 

bagian, kemudian Amerika Seikat memperluas wilayahnya ke 

arah barat sampai ke Samudea Pasifik. Setelah 200 tahun lebih 

merdeka, Amerika Serikat telah menjadi negara yang memiliki 

power yang sangat besar mulai dari segi politik, ekonomi, dan 

militer. Pada saat perang dingin berlangsung Amerika Serikat 

terlibat perselisihan dengan Rusia, kedua negara tersebut 

saling berkompetisi dan berlomba-lomba salah satunya dalam 

bidang persenjataan, hal ini dilakukan untuk menjaga 

keseimbangan dunia (balance of power). Dengan kekuatan 

tersebut Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap dunia 

internasional, hal ini terbukti dengan peranan Amerika Serikat 

sebagai poros perdamaian dunia di PBB serta NATO dan 

Organisasi Internasional lainnya. 

 Setelah Perang Dingin berakhir, masalah keamanan 

tidak hanya menjadi permasalahan didalam negeri saja, tetapi 

meluas menjadi masalah dunia internasional. Isu keamanan 

yang terjadi di beberapa negara tentu saja memberikan 

dampak yang negatif dikawasan tersebut, aksi-aksi itu 

kemudian memunculkan isu-isu baru termasuk pada isu-isu 

terorisme pada kelompok tertentu. Terorisme menjadi sebuah 

isu yang diperdebatkan dan mengemuka setelah terjadinya 

peristiwa pengeboman gedung kembar WTC (World trade 

center) milik Amerika Serikat pada 11 September 2001, sejak 

peristiwa tersebut perang melawan terorrisme resmi 

dinyatakan oleh Amerika Serikat.  Peristiwa pengeboman 

gedung kembar WTC (World trade center) milik Amerika 
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Serikat pada 11 September 2001 menjadikan awal mula 

dimulainya aksi tindakan terorisme dikelompok tertentu, pasca 

aksi pengeboman tersebut dapat memunculkan adanya 

kelompok baru ataupun gerakan yang mengandung unsur 

tindakan terorisme yang sama, isu tentang terorisme hingga 

sampai saat ini menjadi topik utama permasalahan di dunia 

internasional. Pada tahun 2011 permasalahan isu tentang 

terorisme mengacu pada pergerakan dan pergolakan di Suriah, 

hal ini membuat semua negara di dunia waspada tentang 

bahaya terorisme. Isu terorisme yang terjadi di Suriah 

disebabkan oleh adanya perbedaan paham diantara elit politik 

pemerintahan yang menyebabkan adanya perselisihan paham 

yang berakibat dengan adanya perang saudara diantara 

masyarakat Suriah. Adanya perbedaan paham antara 

masyarakat di Suriah diawali terpecahnya masyarakat Suriah 

ke dalam dua kelompok. Kedua kelompok tersebut merupakan 

pro pemerintah dan kontra pemerintah, dalam kasus krisis 

Suriah tersebut mengancam keamanan negara sekutu Amerika 

Serikat yang dimana letak posisi strategis Turki selaku negara 

sekutu Amerika Serikat berbatasan langsung dengan Suriah. 

Hubungan Turki dengan Amerika Serikat sendiri 

sudah berlangsung sejak Perang Dunia II. Hubungan kedua 

negara tersebut anatara lain dalam bidang eonomi, militer serta 

perdangan bilateral dikedua negara. Keikutsertaan dan 

partisipasi Turki pada perang Korea menjadikan  Turki 

sebagai salah satu anggota NATO dan sejak saat itu 

terbentuklah aliansi trans-Atlantik yang menjadi dasar 

hubungan strategis antara Amerika Serikat dengan Turki. 

Mengingat dinamika Perang Dingin dan kebijakan Amerika 

Serikat dari “pertahanan” terhadap ancaman Komunis, posisi 

strategis Turki adalah aset utama dan merupakan alasan utama 

untuk keharmonisan hubungan Turki dan Amerika Serikat 

selama periode Perang Dingin.
1
 Hubungan ekonomi antara 

                                                           
1
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Amerika Serikat dengan Turki sangat berperan penting dalam 

hubungan kedua negara dan perdagangan bilateral antar kedua 

negara tersebut menjadi jantung hubungan ekonomi antara 

Amerika Serikat dengan Turki, kedua negara tersebut telah 

memiliki potensi hubungan perdangan sejak lama. Laporan 

baru dari Kamar Dagang mencatat bahwa kedua negara telah 

berada di bawah perjanjian perdagangan umum dan cukai 

sejak tahun 1985 dan tingkat perdagangan telah meningkat 

secara signifikan sejak saat itu.
2
 Perdagangan bilateral antara 

Amerika Serikat dengan Turki mebuat suatu perjanjian dan 

sejak saat itu perdagangan kedua negara terus meningkat serta 

memberikan dampak yang baik bagi peningkatan perdagangan 

bilateral. Bantuan ekonomi Amerika Serikat juga memberikan 

dampak positif bagi Turki, karena bantuan tersebut dapat 

meningkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan di negara 

Turki.  

Bersamaan dengan kerja sama militer Amerika Serikat 

dengan Turki, bantuan militer Amerika Serikat juga penting 

dalam dalam upaya membangun dan menjaga keharmonisan 

antar anggota NATO. Karena NATO merupakan wadah 

keamanan bersama dan kemampuan militer sekutu untuk 

dijalankan demi mencapai tujuan bersama, konsep ini juga 

berlaku bahkan didunia modern saat ini untuk memasukkan 

perang global terhadap terorisme.
3
 Bantuan militer yang 

diberikan oleh Amerika Serikat kepada Turki diharapkan dapat 

membantu keamanan dalam menghadapi situasi apapun di 

wilayah yang sedang bergejolak konflik. 

Terjadinya pergolakan di Suriah membuat pemerintah 

Amerika Serikat waspada serta memfokuskan pertahanan di 

negara sekutu terutama di perbatasan Turki dengan Suriah, hal 
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ini dilakukan oleh Amerika Serikat unutk mengamankan 

wilayah territorial dan melindungi warga Turki dari krisis 

Suriah. Ancaman nyata dari wilayah Suriah muncul ke Turki 

pada 4 Oktober 2012 bom artileri Suriah mendarat di Turki 

dan menewaskan lima orang, di kota kecil Akcale.
4
 Masih 

pada bulan yang sama dua orang perempuan dan tiga anak 

anak tewas akibat tembakan mortir dari wilayah suriah.
5
 

Upaya yang dilakukan Turki dalam memperkuat keamanan 

dan persenjataannya yaitu dengan meminta NATO untuk 

menempatkan rudal patriot ke wilayah perbatasan Turki 

dengan Suriah, permintaan ini diajukan pada tahun 2012 hal 

ini dinyatakan oleh sekjen NATO yang mengatakan bahwa 

Turki telah mengajukan permintaan secara resmi ke pada 

NATO.
6
  Perbedaan pendapat mengenai kebijakan terhadap 

Suriah telah mengakibatkan ketegangan antara Turki dan 

Amerika Serikat, namun hubungan Amerika Serikat dengan 

Turki cepat membaik, karena kedua negara ingin menjalin 

kerjasama dalam memerangi isu ISIS, disisi lain Turki juga 

merupakan salah satu negara anggota NATO (The North 

Atlantic Treaty Organization) sehingga Hubungan antara 

negara Amerika Serikat dengan Turki bisa terjalin.  

Perang Suriah diawali dengan adanya pertikaian dan 

perbedaan pandangan politik dari kelompok yang berkuasa 

dengan kalangan oposisi. Munculnya Islamic State Iraq and 

                                                           
4
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6
 CRI., Turki Minta Sistem Rudal NATO, 
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Syam atau yang lebih dikenal dengan sebutan ISIS merupakan 

negara baru yang terbentuk akibat perang Suriah meskipun 

belum dapat pengakuan dari negara lain. Kelompok ini selalu 

berkembang dengan tujuan membentuk negara baru 

berdasarkan rancangan pemimpinnya. Sejarah dan faktor 

utama penyebab lahirnya kelompok ini berdasarkan beberapa 

fakta kejadian lampau yakni sejak runtuhnya pemerintahan 

Islam Turki Utsmani pada tahun 1924 umat Islam berada 

dibawah pemerintahan selain Islam.
7
 ISIS menganggap 

kelompoknya sebagai khilafah ala minhajin nubuwah yang 

berlaku untuk seluruh dunia, sedangkan menurut ulama 

khilafah ala minhajin nubuwah yang berikutnya akan dipimpin 

oleh al-Mahdi sesuai hadits shahih.  

Sejak terbentuknya NATO pada tahun 1949 

memungkinkan hubungan keamanan antar kedua negara 

Amerika serikat dengan Turki menjadi aset strategis bagi 

hubungan dibidang keamanan antara kedua negara. Kebijakan 

politik luar negeri Turki dengan Amerika Serikat terkadang 

mengalami perubahan dalam menanggapi suatu kebijakan 

politik luar negerinya, seperti dalam kasus Perang Teluk tahun 

1991 dimana Turki sangat mendukung kebijakan politik luar 

negeri Amerika Serikat mengenai penyerangan Irak, namun 

pada Perang Teluk tahun 2003, Turki tidak mendukung 

kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam 

penyerangan ke Irak. Turki bisa dibilang sangat berperan 

penting dalam kasus penyerangan Irak, karena apabila Turki 

mengijinkan pasukan Amerika Serikat untuk masuk dan 

melewati perbatasan Turki dengan Irak, pasukan Amerika 

Serikat bisa dengan mudah masuk ke pintu gerbang Irak. 

Hubungan Amerika Serikat dengan Turki menjadi semakin 

memanas setelah Pemerintahan Turki menolak permintaan 

Pemerintah Amerika Serikat dalam upaya pembatalan kerja 
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sama energi negara Turki dengan Iran. Sistem Pemerintahan 

Turki sendiri menggunakan sistem Fundamentalisme yang 

bisa dikatan Turki bisa saja menjadi musuh dari Amerika 

Serikat.  

Upaya yang dilakukan Turki untuk meminimalisir 

adanya korban di negara Turki dengan cara meminta bantuan 

NATO yang bertujuan untuk mengamankan daerah territorial 

negara Turki dari serangan negara Suriah direspon baik oleh 

NATO. Sesuai dengan traktat NATO, jika ada salah satu 

anggotanya merasa terancam dan meminta perlindungan, 

negara-negara anggota yang lain harus segera membahas 

kemungkinan pemberian bantuan. Menteri luar negeri dari 28 

negara NATO dalam satu pernyataan mengatakan. Sebagai 

respon atas permintaan Turki, aliansi telah memutuskan untuk 

menambah kemampuan pertahanan udara Turki guna 

mempertahankan rakyat dan wilayahnya dari penyebaran 

krisis di sepanjang perbatasan sekutu. Ditambahkannya, kami 

menyambut baik keinginan Jerman, Belanda dan Amerika 

Serikat untuk menyediakan baterai rudal Patriot, sesuai 

prosedur nasional mereka masing-masing. NATO mengklaim 

bahwa setiap penggelaran hanya akan bersifat pembelaan diri. 

Itu sama sekali tak akan mendukung zona larangan terbang 

atau operasi serangan apa pun.
8
 

    Turki sebagai negara yang berbatasan dengan 

Suriah langsung mendapatkan perhatian khusus dari negara 

sekutunya terutama Amerika Serikat. Amerika Serikat dalam 

hal ini berupaya agar tidak lagi adanya korban dan menekan 

masyarakat Turki yang gabung dengan ISIS, sehingga 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan 

Pengiriman bantuan militer Rudal Patriot di Turki merupakan 

                                                           

A. 8
 Misi NATO Menyebarkan Rudal Patriot, 

http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/55668/Misi_NAT

O_Menyebarkan_Rudal_Patriot. Diakses tanggal 20 

February 2016. 
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bagian upaya Pertahanan Atlantik Utara, serta untuk 

meningkatkan pertahanan udara Turki di tengah ketegangan di 

wilayah perbatasan Turki dengan Suriah. Dalam pengiriman 

Rudal Patriot telah disepekati oleh Amerika Serikat dengan 

Turki Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta 

menandatangani perintah pengiriman dua baterai rudal Patriot 

dan 400 tentara ke Turki.
9
 Letak pemasangan dan penempatan 

Rudal Patriot Amerika Serikat yang telah disepakati oleh 

kedua negara berada di Gazentep Turki. 

B. Rumusan Masalah   

Dari beberapa penjelasan yang diatas dalam 

pemasangan Rudal Patriot di Negara Turki, maka 

menimbulkan pertanyaan: 

Mengapa Amerika Serikat memutuskan untuk 

meningkatkan bantuan militer ke Turki? 

C. Kerangka Teoritik 

1. Kebijakan Luar Negeri 

Keputusan adalah komitmen yang berdasarkan pada 

analisis tentang informasi yang ada dan kemampuan yang 

dimiliki untuk melakukan tindakan terhadap lingkungan 

(Mas’oed, 1989: 119).
10

 Politik luar negeri adalah strategi atau 

rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan 

(decision maker) suatu negara dalam menghadapi negara lain 

atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk 

                                                           
9
 Amerika-Turki Rudal Patriot Suriah, 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121214_ame

rika_turki_rudal_patriot_suriah. Diakses tanggal 7 January 

2016. 
10

 Mochtar Mas’oed, Studi Hubungan Internasional: Tingkat 

Analisis dan Teorisasi. 1989. Yogyakarta: Pusat Antar 

Universitas-Studi Sosial- Universitas Gajah Mada. 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121214_amerika_turki_rudal_patriot_suriah
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121214_amerika_turki_rudal_patriot_suriah
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mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam 

terminologi kepentingan nasional.
11

 

 Dalam studi hubungan internasional, kita dapati 

bahwa kajian kebijakan luar negeri sangat luas dan kompleks. 

Kebijakan luar negeri dalam pengertian luas terdiri atas pola-

pola yang diwujudkan oleh suatu negara dalam 

memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan nasional, 

dalam hubungannya dengan negara lain atau dilakukan 

terhadap lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri dapat 

berarti sebagai tindakan rasional (rational action) suatu negara 

dalam usaha memenuhi kepentingan nasionalnya di 

lingkungan internasional, dapat juga berarti hanya sebagai 

pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para pemimpin atau 

penguasa suatu negara terhadap masyarakat internasional, 

dapat pula sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri 

suatu negara atau bangsa.
12

 

2. Aktor Rasional 

 Graham T. Allison mengajukan tiga model untuk 

mendeskripsikan proses pembuatan keputusan luar negeri 

yaitu:  

Model I: Aktor Rasional  

Model II: Proses Organisasi  

Model III: Politik Birokratik  

Model I dipandang sesuai guna menggambarkan 

alasan Amerika Serikat dalam meningkatkan bantuan 

militernya unutk membantu penanganan keamanan Turki di 

perbatasan Suriah. Dalam model Aktor Rasional, dalam model 

ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-

                                                           
11

 Jack C. Plano & Roy Olton, Kamus Hubungan 

Internasional, Jakarta, Putra A Bardin, 1999.  
12

 Tulus Warsito, Teori-Teori Politik Luar Negeri, Yogyakarta, 

Bigraf, 1998, hlm. 73. 
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tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang 

monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu 

tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan 

sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah 

dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan 

terkoordinasi. Dengan demikian, analis politik luar negeri 

harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan 

nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif 

haluan kebijaksanaan yang bias diambil oleh pemerintahnya, 

dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternative 

tersebut.
13                                

Skema 1.1 

Model Aktor Internasional 

 

Aktor Rasional 

(Proses 

Intelektual) 

  Politik 

Luar Negeri 

 

    

 

Mohtar Mas’oed dalam bukunya, “Ilmu Hubungan 

Internasional, Disiplin dan Metodologi”: 

“……politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari 

tindakan~tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah 

yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai 

suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri 

digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku 

pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang 

bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu 

melalui serangkaian tahap~tahap intelektual, dengan 

menerapkan penalaran yang sungguh~sungguh berusaha 

menetapkan pilihan atas alternatif~alternatif yang ada. Jadi, 

unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah 

pilihan~pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan 

demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan 

                                                           
13

 Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin 

dan Metodologi, Jakarta: LP3ES,1990, hlm 234 
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perhatian pada penelahaan kepentingan nasional dan tujuan 

dari suatu bangsa, alternatif~alternatif haluan kebijaksanaan 

yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung 

rugi atas masing~masing alternative.”
14

 

 

Tabel 1.1 

Tabel Untung Rugi 

 

 

Sumber: Graham T. Alison, “The Essence Of Decision”, 

dikutip dari diktat perkuliahan Teori Hubungan Internasional, 

Nur Azizah, Fisipol-UMY, 2005 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Ibid. 

Opsi Keuntungan Kerugian 

1. Alternatif A 

 

Ada Ada 

2. Alternatif B 

 

Ada Ada 

3. Alternatif C 

 

Ada Ada 
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Tabel 1.2 

Tabel Untung Rugi Hubungan Kerjasama Amerika 

Serikat~Turki dalam Pemasangan Rudal Patriot di 

Gazentep 

Opsi Keuntungan Kerugian 

Kerjasama 

Menanam 

Rudal 

Patriot di 

Turki 

 Amerika 

Serikat dapat 

lebih leluasa 

untuk 

mengontrol 

keamanan di 

Timur 

Tengah. 

 Amerika 

Serikat dapat 

lebih leluasa 

untuk 

mencapai 

kepentingan 

ekonomi di 

Timur Tengah 

maupun Uni 

Eropa 

 Penyebaran 

nilai 

demokratisasi 

di timur 

tengah. 

 Amerika Serikat 

harus 

menegeluarkan 

banyak biaya 

pengoperasionalan 

bantuan militernya 

di Turki. 

 Amerika Serikat 

harus menyerahkan 

tentara tebaiknya 

dalam 

pengoperasian 

Rudal Patriot di 

Gaziantep Turki. 

Opsi Keuntungan Kerugian 

Tidak 

menanam 

Rudal 

 Amerika 

serikat tidak 

harus 

 Menghambat 

kebijakan Amerika 

Serikat dalam 
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Patriot di 

Turki 

melakukan 

patroli 

keamanan di 

wilayah 

pemasangan 

rudal patriot. 

perang terhadap 

terorisme di Timur 

Tengah. 

 TIdak dapat 

mengembangkan 

industry teknologi 

persenjataan 

Amerika Serikat. 

 Secara tidak 

langsung Amerika 

Serikat telah 

melanggar traktat 

NATO (dalam 

point melindungi 

negara sekutu 

NATO). 

 

 

 Dari tabel diatas bisa digambarkan bahwa hubungan 

kerja sama Amerika Serikat dengan Turki dalam pemasangan 

Rudal Patriot dapat mengalami keuntungan dan kerugian, 

dalam hal ini posisi Amerika Serikat bisa dikatakan lebih 

menguntungkan untuk memasang Rudal Patriotnya karena 

mengingat keuntungan melakukan kerja sama dan kerugian 

Amerika Serikat apabila tidak memasang Rudal Patriotnya di 

Turki.  
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D. Hipotesa 

Dari pembahasan yang ada, kemudian didukung oleh 

kerangka teoritik yang telah diterapkan, maka dapat ditarik 

hipotesa Amerika dalam memutuskan untuk memasang Rudal 

Patriot tahun 2012 di Turki, karena: 

Adanya keuntungan yang besar dari Amerika Serikat 

dalam penambahan batnuan militer di Turki, keuntungan yang 

didapat oleh Amerika Serikat antara lain dapat mengontrol 

kemanan di Timur Tengah dan adanya faktor ekonomi.  

E. Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan dengan 

menggunakan metode non statistic, yaitu metode kualitatif. 

Jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan 

bagaimana suatu hal terjadi atau memaparkan data–data yang 

ada. Data yang berhasil diikumpulkan tersebut kemudian di 

analisis melalui pendekatan kuantitatif, yang disesuaikan 

dengan konsep dan teori yang dikenal dalam hubungan 

Internasional.Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan 

dari permaslahan yang ada. 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu 

dimana data yang diperoleh melalui buku atau pustaka, Jurnal, 

website, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian yang penulis lakukan. 

F. Jangkauan Penulisan 

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, 

jangkauan penelitian mengenai Pemasangan Rudal Patriot di 

Turki, hanya membahas mengenai pemasangan Rudal Patriot 

Amerika Serikat di Turki pada tahun 2012 – 2014. 
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G. Tujuan penulisan 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana proses pemasangan Rudal 

Patriot di Turki.  

2. Untuk mengetahui megapa Amerika Serikat 

dalam pemasangan Rudal Patriot di Turki. 

3. Untuk melihat apa saja kendala yang dihadapi 

Amerika Serikat dalam membantu Turki dalam 

menangani konflik suriah.  

4. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh 

NATO untuk mengatasi kendala kendala dalam 

menangani kasus isu Terorisme di Suriah.  

5. Mengetahui sejauh mana keberhasilan Amerika 

Serikat untuk membantu Turki dalam menangani 

masalah konflik di Suriah. 

6. Merupakan sarana untuk mengaplikasikan teori 

yang telah diperoleh di bangku perkuliahan, serta 

untuk menjawab rumusan masalah yang ada dan 

mebuktikan hipotesa yang telah di buat dan juga 

untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar 

sarjana S-1 pada program studi Hubungan 

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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H. Sistematika Penulisan 

Bab 1  Berisi mengenai pendahuluan yang di dalamnya 

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, kerangka teoritik, hipotesa, 

metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab 2   Kebijakan pertahanan keamanan Amerika Serikat 

dan pengiriman bantuan militer di Turki.  

Bab 3 Dinamika hubungan Amerika Serikat – Turki dan 

penempatan Rudal Patriot di Turki. 

Bab 4  Latar belakang penempatan Rudal Patriot 

Amerika Serikat di Turki. 

Bab 5  Berisi tentang hasil yang telah disimpulkan dari 

pembahasan pada bab – bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

  


