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BAB III 

DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL 

AMERIKA SERIKAT - TURKI 

Hubungan Internasional antara negara merupakan suatu 

seni yang paling lama dalam studi hubungan internasional di 

dalam hubungan internasional juga telah memunculkan 

beberapa aktor baru selain negara dalam melakukan interaksi 

internasional. Perkembangan ini berakibat pada lahirnya 

paradigma atau paham baru dalam mengkaji fenomena-

fenomena internasional yang terjadi. Kebijakan luar negeri 

merupakan bagian yang integral dari kebijakan pemerintah 

dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Nasional. Kebijakan 

luar negeri yang ideal biasanya selalu mempertimbangkan 

kepentingan domestik dan menyesuaikan perkembangan yang 

terjadi di lingkungan internasional sehingga tidak merugikan 

kepentingan nasional. Dalam perpektif realis negara 

merupakan aktor rasional dalam pengambilan sebuah 

kebijakan luar negeri, dimana kebijakan tersebut sangat 

berkaitan erat dengan kepentingan nasional negara yang 

bersangkutan.
44

 

Hubungan Turki dengan Amerika Serikat sendiri 

sebenarnya sudah berlangsung sejak Perang Dunia II. 

Hubungan kedua negara tersebut anatara lain dalam bidang 

eonomi, militer serta perdangan bilateral dikedua negara. 

Partisipasi Turki pada perang Korea menjadikan Turki sebagai 

salah satu anggota NATO dan sejak saat itu terbentuklah 

aliansi transatlantik yang menjadi dasar hubungan strategis 

antara Amerika Serikat dengan Turki. Mengingat dinamika 

Perang Dingin dan kebijakan Amerika Serikat dari 

“penahanan” terhadap ancaman Komunis, letak geografis 

Turki yang sangat strategis merupakan alasan utama untuk 

keharmonisan hubungan Turki dan Amerika Serikat selama 
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periode Perang Dingin.
45

 Pada bab 3 ini, penyusun akan 

menjelaskan dinamika pasang surut hubungan Amerika 

Serikat dengan Turki serta menjelaskan tentang kesepakatan 

dalam pengiriman bantuan militer (pemasangan Rudal Patriot). 

A. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 

Dengan Turki Di Era Bush 

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat tergantung pada 

partai mana yang mendominasi pemerintahan serta politik luar 

negeri Amerika Serikat juga sangat bergantung pada suatu 

opini publik masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Warga 

Amerika Serikat memiliki tingkat partisipasi politik yang 

sangat tinggi, hal ini menjadikan opini publik warga negara 

sangat berpengaruh pada pembuatan suatu kebijkan politik 

internasional Amerika Serikat. Paska tragedi penyerangan 11 

September 2001, pemerintahan Amerika Serikat sangat bersih 

keras untuk mengirimkan pasukan militer agar dapat segera 

menangkap pemimpin dibalik penyerangan tersebut, peristiwa 

tersebut juga menyebabkan adanya perubahan dari parameter 

yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam menilai suatu 

negara dan lebih memfokuskan kebijakan politiknya untuk 

memerangi kasus terorisme. Perubahan pandangan dan 

kebijakan Amerika Serikat ini dimulai dari kebijakan dalam 

negeri hingga luar negerinya.
46

 Dari peristiwa penyerangan 11 

September 2001 tersebut membuat presiden Bush membuat 
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suatu kebijakan War On Terror yang bertujuan untuk 

membasmi terorisme didalam maupun luar negerinya, 

sehingga kebijakan yang dibuat oleh Presiden Bush dalam 

upaya memerangi terrorisme paska serangan 11 September 

2001 menjadi awal baru perubahan arah politik luar negeri 

Amerika Serikat.  

Paska era komunisme dan perang dingin munculah isu 

terorisme yang menjadi permasalahan dunia internasional serta 

membutuhkan dukungan seluruh dunia guna memerangi isu 

terorisme tersebut. Amerika Serikat yang pada saat itu menjadi 

korban atas jaringan terorisme internasional Al Qaeda, 

kemudian mengajak seluruh dunia untuk bersatu melawan 

terorisme di bawah payung Global War on Terrorism. 

Kebijakan War On Terror yang dinilai mampu membawa 

perubahan sikap Amerika Serikat baik ke dalam maupun 

keluar negeri dengan instrumen politik dan diplomasinya serta 

menggunkan kekuatan militer dan juga intelijen serta ekonomi 

Amerika Serikat berupaya memberantas keberadaan terroris 

sampai di seluruh dunia demi menjaga keamanan dunia. War 

on Terror adalah sebuah perangkat kebijakan yang dibuat guna 

memerangi terorisme didunia, perang melawan terorisme ini 

menjadi salah satu prioritas utama dari kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat. Kebijakan War On Terror pada era presiden 

Bush lebih cenderung menggunakan kekuatan ekonomi dan 

militer dalam merealisasikan kebijakannya.  

Pada era kepemimpinan Bush, Amerika Serikat 

mengeluarkan dana besar dalam mengoperasikan kekuatan 

militernya. Hal ini mengalami peningkatan signifikan 

dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Anggaran untuk 

Departemen Pertahanan pada tahun 2001 - 2008 pada 

pemerintahan Bush sebesar $3,786 trilliun, dan untuk 

anggaran War On Terror sendiri membutuhkan dana sebesar 

$768,3 milyar.
47

 Selain kebijakan War On Terror, presiden 
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Bush juga mengkategorikan negara yang terlibat terorisme dan 

memiliki senjata pemusnah masal dengan sebutan the axis of 

evil. Negara yang termasuk dalam kategori the axis of evil 

antatra lain Irak, Iran dan Korea Utara. Amerika Serikat 

menganggap negara2 tersebut dapat membahayakan keamanan 

global. Sehingga presiden Bush sangat sensitif dengan ketiga 

negara itu. Pandangan dari the axis of evil juga berkembang 

yang sebelumnya hanya tiga negara bertambah menjadi enam 

antara lain, Syria, Libya, Cuba sebagai tambahan negara yang 

dianggap dapat membahayakan keamanan global.  

Ada tiga tujuan pokok dari tujuan strategis Amerika 

Serikat yang diartikulasikan ke dalam Strategi Keamanan 

Nasional Amerika Serikat pada tahun 2002, yang merupakan 

sebuah laporan yang diarsipkan setiap tahun dan disampaikan 

Kepada kongres oleh Presiden. Ketiga tujuan inti tersebut 

ialah: 

a. Meningktakan kemanan Amerika Serikat 

b. Meningkatkan keamanan Ekonomi Amerika Serikat. 

c. Mengembangkan demokrasi Amerika Serikat diluar 

negeri. 

Kebijakan Amerika Serikat mengenai War On Terror 

telah menarik banyak perhatian, karena Amerika Serikat 

sering ikut berpartisipasi dalam peperangan di berbagai 

belahan dunia untuk memerangi terorisme di dunia. 

Banyaknya operasi militer Amerika Serikat di wilayah Timur 

Tengah yang merupakan negara Islam. Pola yang dilakukan 

Amerika Serikat dalam pemberantasan terorisme perlu 

dilakukan dan sangat dilematis, sebab apabila tidak segera 

mengambil tindakan tersebut maka akan timbul aksi ~ aksi 

terror baru. Apabila terus dilakukan operasi militer tersebut 

terus dilanjutkan maka akan menimbulkan dua kemungkinan, 

yang pertama penyebaran demokrasi terus berjalan atau yang 

kedua munculnya gerakan anti barat di Timur Tengah.
48

 Oleh 
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karena itu, posisi Turki disini dapat dikatakan sebagai negara 

aliansi Amerika Serikat yang mampu membantu Amerika 

Serikat dalam memberikan pengaruh ideology di Timur 

Tengah. 

Pada tahun 2003, Turki di era kepresidenan Ahmet 

Necdet Sezer menuai kontra mengenai pandangan politik luar 

negerinya dengan Amerika Serikat. Dalam menjalin 

diplomasinya, Amerika Serikat dengan negara sekutunya 

tersebut, terkadang memiliki perbedaan paham sehingga 

menimbulkan panasnya kedua hubungan negara tersebut. Hal 

ini dapat dilihat dari peristiwa perang teluk tahun 2003 ketika 

Amerika Serikat ingin menyerang Irak dan menggunakan 

pangkalan udara milik Turki, namun Turki menolaknya. Dapat 

dikatakan Turki sangat berperan penting dalam 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.  

Dalam upaya menghentikan pengembangan teknologi 

nuklir Iran, Amerika Serikat seringkali mengeluarkan 

kebijakan tentang bahayanya nuklir tesebut serta membuat 

penggalangan dukungan ke negara-negara di berbagai belahan 

dunia agar dapat satu pandangan dengan Amerika Serikat. 

Selain itu Amerika juga menekan Iran dengan propaganda 

melalui media massa. Peran media massa dalam propaganda 

bisa dikatakan sangat efektif.
49

 Media secara signifikan 

berpengaruh terhadap dunia politik berfungsi sebagai saluran 

politisi dan negarawan untuk memperluas pengaruhnya. 

Bahkan dalam konteks Hubungan Internasional dapat 

dipersepsikan menjadi konteks propaganda dimana media 
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massa dipahami sebagai alat yang potensial bagi kekuatan 

negara.
50

  

Hubungan Amerika Serikat dengan Turki menjadi 

semakin memanas setelah Pemerintahan Turki menolak 

permintaan Pemerintah Amerika Serikat dalam upaya 

pembatalan kerjasama energi Turki dengan Iran. Recep Tayyip 

Endorgan yang menjabat Perdana Menteri pada saat itu, 

menolak permintaan Amerika Serikat untuk membatalkan 

transaksi hubungan kerja sama dengan Iran serta membongkar 

sikap Washington yang berkali-kali memaksa Ankara 

membatalkan kontrak kerjasama dengan Iran khususnya dalam 

bidang energi. Keretakan hubungan strategis kedua negara 

mengindikasikan bahwa kedua negara tidak lagi mejalin 

hubungan kerjasama. Namun, hubungan kedua negara 

berangsur membaik mengingat kedua negara tersebut 

merupakan anggota bagian dari NATO.  Selama dua periode 

pemerintahan presiden Bush (2000-2008) memperluas dan 

mengembangkan pandangan yang menguntungkan terhadap 

demokrasi Amerika Serikat ke seluruh dunia yang 

berpengaruh pada tujuan utama keamanan Amerika Serikat.  

Pada 9 Januari 2008 telah diselenggarakan pertemuan 

antara petinggi Turki dengan petinggi Amerika Serikat di 

Washington. Presiden George W Bush memberikan 

pernyataannya bahwa Amerika Serikat memberi dukungan 

penuh kepada Turki untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. 

Presiden Bush juga menyatakan bahwa Turki telah 

memberikan contoh yang baik bagi negara negara diseluruh 

dunia untuk melihat kemungkinan demokrasi hidup bersama 

dengan agama besar seperti Islam. Pernyataan tersebut 

dikemukakan Presiden Bush menyusul pertemuan dengan 

Presiden Turki di Gedung Putih milik Amerika Serikat, Bush 

secara tegas mendukung upaya Turki untuk memerangi Partai 

Pekerja Kurdistan (PKK) di Utara Irak. Kunjungan tersebut 
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dilakukan dalam rangka menjalin kesepakatan peningkatan 

hubungan antara sekutu NATO dan terkait dengan kebijakan 

Amerika Serikat dalam perang Turki melawan pemberontak 

Kurdi.
51

 Presiden Bush juga menjalin kerjasama dengan Turki 

dibawah payung NATO, kerjasama yang dijalin oleh kedua 

negara tersebut antara lain, Economic Cooperation and 

Development, the Organization for Security and Cooperation 

in Europe serta bekerjasama dalam proyek penting seperti 

program Strike Fighter. 

Menurut Profesor Stephen Zunes, disamping 

kepentingan untuk menangkap dan memberantas aktor teroris, 

Amerika Serikat juga mempunyai kepentingan lainnya di 

Timur Tengah. Diantaranya, Amerika Serikat 

mempertahankan militernya untuk terus menerus berada di 

wilayah Timur Tengah, termasuk pangkalan-pangkalan militer 

yang telah sejak dulu dibangun di Turki. Angkatan Laut yang 

kuat di bagian timur laut Mediterania dan Arab, serta 

banyaknya jumlah tentara yang diterjunkan di Jazirah Arab 

sejak perang teluk. Amerika Serikat sendiri menganggap 

bahwa Turki merupakan suatu negara yang sangat strategis, 

Turki berbatasan langsung dengan Eropa dan langsung juga 

berbatasan dengan Timur Tengah.  

Dalam menjalin hubungan internasionalnya dengan 

Turki, Amerika Serikat tidak selalu berjalan dengan lancar. 

Seringkali terjadi perbedaan paham pandangan politik antara 

kedua negara tersebut. Namun, hal ini tidak menjadikan 

Amerika Serikat memutuskan untuk mengakhiri hubungan 

diplomatik dengan Turki dikarenakan banyaknya keuntungan 

yang didapat Amerika Serikat bila bekerja sama dengan Turki. 

Keuntungan yang didapat amerika Serikat dengan turki 

diantaranya meminjam pangkalan militer di Turki untuk 
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menginvasi Irak. Letak geografis Turki yang sangat strategis 

mampu mewujudkan kepentingan Amerika Serikat serta dapat 

mengontrol keamanan kawasan di Timur Tengah maupun 

Eropa dan juga bisa melindungi negara sekutu Amerika 

Serikat yaitu Israel. 

Amerika Serikat memberikan bantuan dana sebesar 30 

Miliar USD untuk meningkatkan kerjasama khususnya di 

bidang militer, keamanan dan kontra terorisme. Sehingga 

dengan memberikan bantuan tersebut Amerika Serikat dapat 

menempatkan 62.000 tentara terbaiknya dipangkalan udara 

Turki. Amerika Serikat dibawah kepemerintahan Bush 

menjalin hubungan dengan negara aliansi Turki juga memulai 

kerjasama perdamaian dengan menggunakan energi nuklir 

melalui bantuan teknologi seperti reaktor dan beberapa bahan 

komponen nuklir di Turki. 

B. Hubungan Amerika Serikat Dengan Turki Di 

Era Presiden Obama 

Dalam pembuatan rancangan sistematis kebijakan luar 

negeri suatu negara perubahan aktor politik dalam negeri dapat 

mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut. 

Keputusan kebijakan luar negeri peran aktor politik suatu 

negara merupakan tindakan atas nama bangsa dan negaranya. 

Pada era pemerintahan presiden Obama lebih cenderung 

menggunakan smart diplomasinya untuk mendapatkan 

kepentingan Amerika Serikat itu sendiri. Pada kunjungan 

pertama diplomasi negaranya Obama memilih Turki. 

Kunjungan yang dilakukan Obama ini membahas kerjasama 

ekonomi dan militer. Amerika Serikat dan Turki melakukan 

perencanaan tentang Kerangka Kerjasama Ekonomi dan 

Komersial Strategis yang bekerjasama dibidang teknologi. 

Dalam menjalin kerjasama, Amerika Serikat memberikan 

bantuan 200 juta USD yang bertujuan untuk mensukseskan 

kerjasama tersebut.  
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Bersamaan dengan kerjasama teknologi Amerika 

Serikat dengan Turki, bantuan militer Amerika Serikat juga 

penting 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.
52

 Bantuan militer yang 

diberikan oleh Amerika Serikat kepada Turki diharapkan dapat 

membantu keamanan dalam menghadapi situasi apapun di 

wilayah yang sedang bergejolak konflik.Dengan adanya Arab 

Spring, menghasilkan persilangan antara kepentingan visi dan 

misi politik luar negeri Turki dengan keanggotaan Turki ke 

dalam NATO yang berdampak kepada terwujudnya keinginan 

Turki menjadi anggota dari bagian NATO. Keikutsertaan 

NATO dengan militernya dalam menginvansi gejolak politik 

di Libya menuai protes dari pemerintah Turki. Sebagai salah 

satu anggota aktif NATO, Turki memberikan pendapatnya 

dengan tidak sependapat dengan intervensi militer dalam 

bentuk apapun di Libya.
53

  

Pada bulan Maret tahun 2011, Turki mendapat dari 

desakan Uni Eropa agar menyetujui dengan diadakannya 

operasi militer oleh NATO di wilayah Libya yang dipimpin 

langsung oleh Prancis dan Inggris.
54

 Desakan yang dilakukan 

oleh NATO dan Uni Eropa menjadikan Politik luar negeri 

Turki tidak bisa menolak, dari yang sebelumnya melawan atas 
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ketidak setujuan Turki dengan adanya invansi di Libya 

menjadi sependapat dengan NATO. Turki lebih menggunakan 

pendekatan keamanan dan pertahanannya dengan otoritas 

negara-negara Barat, yang bergerak atas berdasarkan yang 

ditentukan oleh NATO dan lebih mempertimbangkan 

kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat, karena dengan 

mendukung terhadap keputusan NATO dan lebih mendukung 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi satu-satunya 

pilihan realistis bagi politik luar negeri Turki. Hal ini, 

diperkuat dengan pernyataan Presiden dari Amerika Serikat 

Obama yang mengungkapkan keinginan Amerika Serikat 

untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Islam, didukung 

juga dengan media cetak terkemuka Amerika Serikat seperti 

New York Times dan Washington Post dalam liputannya 

mereka lebih cenderung memfokuskan pada pesan perdamaian 

dengan dunia Islam. Pidato yang disiarkan lansung ke negara - 

negara Arab oleh Al Jazeera dan Al Arabiya itu disebut 

sebagai bentuk upaya untuk menjalin hubungan dengan 

Islam.
55

 Media cetak Turki Hurriyet memberikan komentarnya 

terhadap sikap Presiden Amerika Serikat tersebut, Sikap yang 

ditunjukan Obama yang simpatik telah menenangkan 

masyarakat Turki.
56

  

Banyak persamaan pandangan politik inrenasional 

diantara Amerika Serikat dengan Turki, salah satunya dalam 

teknologi perkembangan nuklir sehingga terjalinnya hubungan 

kerjasama yang telah disepakati oleh kedua negara tersebut 

yang dikenal sebagai Agreement for Peaceful Nuclear 

Cooperation. Kerjasama tersebut membuka peluang bagi 

industri Amerika Serikat dengan Turki untuk mengizinkan 
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pemindahan teknologi, reaktor dan komponen-komponen 

untuk penelitian nuklir antar kedua negara. Kesepakatan ini 

membuka peluang bagi industri nuklir Amerika Serikat dan 

Turki untuk melakukan kerjasama dibidang nuklir. Dengan 

memberlakukan Perjanjian Kerjasama Nuklir Damai, Amerika 

Serikat dan Turki telah mengambil langkah awal dalam 

harapan kedua negara tersebut untuk menjadi kemitraan 

jangka waktu panjang dan bermanfaat dalam upaya untuk 

meningkatkan kebebasan energi dan mengembangkan 

keamanan energi kedua negara.
57

 Hal ini membuat hubungan 

politik, ekonomi serta keamanan kedua negara antara Amerika 

Serikat dengan Turki dapat terjalin dengan baik, namun 

hubungan diplomatik yang telah dilakukan oleh Amerika 

Serikat dengan Turki terkadang memiliki benturan perbedaan 

politik luar negeri dari kedua negara tersebut. 

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 

aliansi, mititer Turki terus mencoba untuk memperluas usaha 

pertahanan nasionalnya untuk mendukung angkatan 

bersenjatanya dan mengembangkan basis pertahanan yang 

diperlukan Turki pada waktunya untuk melaksanakan 

reformasi ekonomi sebagai pencapaian untuk dapat bergabung 

dengan Uni Eropa (EU).
58

 Amerika Serikat sebagai negara 

aliansi dari Turki secara konsisten telah memberikan 

dukungan agar sekutunya dapat bergabung dengan Uni Eropa. 

Dalam mendukung upaya pencapaian sekutunya bergabung 

dengan Uni Eropa dan sasaran kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat, bantuan militer yang diberikan Amerikan Serikat 

sangat penting dalam upaya mempertahankan militer Turki 
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tanpa perlu adanya pengeluaran yang berlebihan dari anggaran 

negaranya.  

Terjadinya pergolakan di Suriah pada tahun 2011 yang 

diawali dengan adanya pertikaian dan perbedaan pandangan 

politik dari kelompok yang berkuasa dengan kalangan oposisi 

membuat pemerintahan Turki khawatir dengan keamanan 

teritorial negaranya. Perbedaan pandangan diantara 

masyarakat Suriah tersebut semakin memanas seiring dengan 

banyaknya demonstrasi yang menentang kelompok yang 

berkuasa. Proses demonstrasi yang dilakukan kelompok 

oposisi dan didukung oleh masyarakat Suriah ini, mulai 

berlangsung sejak 26 Januari 2011. Amerika Serikat dengan 

negara aliansi Turki melakukan pertemuan untuk membahas 

tuntutan bagi demokrasi rakyat Suriah serta mengutuk 

tindakan brutal rezim Assad. Kedua pemimpin negara ini juga 

membahas nuklir Iran dan bagaimana Iran juga harus terlibat 

dengan masyarakat internasional, karena adanya ketegangan 

dengan Iran atas program nuklirnya dan juga upaya diplomatik 

untuk meningkatkan tekanan pada rezim Suriah Presiden 

Bashar Assad guna menghentikan pembunuhan para 

demonstran pemerintah. Pertemuan antara Obama dan 

Erdogan di Gedung Putih juga membahas transisi demokrasi 

di Timur Tengah dan Afrika Utara.
59

   

Kebijakan luar dan dalam negeri serta kepentingan 

Turki sangat dipengaruhi oleh permasalahan dan kondisi 

internasional. Khususnya penyebaran senjata pemusnah 

massal dan proliferasi misil balistik dengan teknologi modern 

yang menjadikan Turki sangat berkepentingan dalam 

pemasangan misil diwilayahnya .
60

 Hal ini disebabkan 
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karena Turki merupakan negara yang sangat rentan terhadap 

ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh proliferasi misil 

balistik dikawasan tersebut. Ancaman tersebut semakin 

meningkat mengingat kapabilitas misil yang dimiliki oleh 

negara tetangga Turki dapat mencapai seluruh target di 

wilayah teritorialnya. Bukti ancaman nyata dari wilayah 

Suriah menyerang Turki pada 4 Oktober 2012, bom artileri 

Suriah mendarat di Turki dan menewaskan lima orang, di kota 

kecil Akcale.
61

 Masih pada bulan yang sama dua orang 

perempuan dan tiga anak anak tewas akibat tembakan mortir 

dari wilayah suriah.
62

 

Posisi geografis yang strategis itu memaksa Turki untuk 

meminta NATO (The North Atlantic Treaty Organization) 

agar memberikan perlindungan keamanan guna melindungi 

daerah territorial Turki dari serangan ISIS. Amerika Serikat 

selaku negara super power dan menjadi poros dalam 

mewujudkan perdamaian dunia mengirimkan rudal patriotnya 

untuk membantu negara sekutunya (Turki) agar terbebas dari 

ancaman negara tetangga (Suriah). Upaya yang dilakukan 

Turki untuk meminimalisir adanya korban di negara Turki 

direspon dengan baik oleh NATO yang bersedia 

mengagendakan forum anggota NATO dalam membahas 

pengiriman bantuan Rudal Patriot. Hal ini juga dilakukan agar 

tidak lagi adanya korban maupun warga negara Turki yang 

bergabung dengan kelompok ISIS. 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 
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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 apapun.
63

 Sifat 

strategis hubungan Amerika Serikat dengan Turki saling 

menguntungkan untuk kedua belah pihak.  

Keuntungan bagi Turki menjalin hubungan kerja sama 

militer dengan Amerika Serikat ialah mengingat pentingnya 

bantuan yang telah diberikan Amerika Serikat diharapkan bisa 

mengamankan daerah teritorial Turki yang sedang bergejolak. 

Disisi lain, dengan Amerika Serikat memberikan bantuan 

kepada Turki dapat memberikan citra yang baik serta 

mempengaruhi opini publik masyarakat Turki mengingat 

setelah terjadinya penyerangan 11 September 2001 

mengakibatkan munculnya paham anti Amerika Serikat di 

masyarakat Turki.  

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan 

Pengiriman Rudal Patriot di Turki merupakan bagian upaya 

Pertahanan Atlantik Utara, serta untuk meningkatkan 

pertahanan udara Turki di tengah ketegangan di wilayah 

perbatasan Turki dengan Suriah
64

. Serangan yang terjadi 
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terhadap pangkalan militer milik NATO beserta anggota 

lainnya, disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan antara 

angoota NATO dengan negara-negara pemilik rudal balistik 

seperti Rusia dan Suriah.  

Serangan yang terjadi di Turki oleh Suriah dianggap 

ancaman serius bagi anggota NATO lainnya. 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 terorisme di Suriah, 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 dengan baik 

dan bekerja sama dalam memberantas isu terorisme yang 

terjadi di Suriah. Amerika Serikat yang merupakan anggota 

dari NATO memberikan bantuan keamanan kepada negara 

sekutu. 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 

masyrakat Turki ingin bergabung dengan ISIS.  

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada bulan 

November 2012 mengumumkan pengiriman serta pemasangan 

Rudal patriot harus segera diselesaikan agar wilayah dari 

teritorial Turki aman dari serangan negara tetangga. Proses 

pemasangan Rudal Patriot banyak ditentang dari masyarakat 

Turki itu sendiri, tujuan dari masyarakat Turki menggelar aksi 

demokrasinya agar pemasangan Rudal Patriot segera 

dibatalkan, karena dianggap dengan dipasangnya Rudal Patriot 

akan menimbulkan perang dan pada akhirnya masyarakat 

Turkilah yang menjadi korban dari dampak perang tersebut. 

Amerika Serikat merespon dari aksi demokrasi yang dilakukan 

oleh masyarakat Turki dan memberikan pengertian tentang 
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pentingya pemasangan Rudal Patriot yang diharapkan dapat 

menekan masyrakat Turki yang ingin bergabung menjadi 

bagian dari anggota ISIS dan dengan pemasangan Rudal 

Patriot diharapkan tidak ada lagi korban jiwa. Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat menegaskan bahwa pengiriman 

Rudal Patriot di Turki merupakan bagian upaya Pertahanan 

Atlantik Utara, serta untuk meningkatkan pertahanan udara 

Turki di tengah ketegangan di wilayah perbatasan Turki 

dengan Suriah.
65

 Pemerintah Turki juga berulangkali 

menegaskan kepada warganya, bahwa pemasangan Rudal 

Patriot hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan.  

 
Gambar 3.1 

Peta Pemasangan Rudal Patriot 

 

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/nato-tetapkan-3-

pangkalan-rudal-patriot-di-turki/1570667.html. 

 

Letak pemasangan dan penempatan Rudal Patriot 

Amerika Serikat yang telah disepakati oleh kedua negara 

berada di Gazentep Turki seperti gambar 2.3, pemasangan 

Rudal Patriot tersebut bertujuan untuk melindungi daerah 

teritorial Turki dari potensi bahaya serangan Suriah. Rudal 
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Patriot Amerika Serikat tiba di Turki dengan menggunakan 

kapal yang berlabuh dipelabuhan Iskenderun, di wilayah utara 

bagian Turki pada hari Rabu 30 January 2013 dan penempatan 

Rudal Patriot akan dioperasikan skurang lebih 100 km dari 

perbatsan Turki dengan Suriah. Dalam pengiriman Rudal 

Patriot yang telah disepekati oleh kedua negara antara 

Amerika Serikat dengan Turki, Menteri Pertahanan Amerika 

Serikat Leon Panetta telah memberikan surat perintah 

pengiriman rudal Patriot sebelum mendarat di Pangkalan 

Udara Incirlik milik Turki serta mengikutsertakan 400 tentara 

Amerika Serikat untuk mendukung dalam pengoperasian dua 

baterai rudal Patriot.
66

  

 Rudal Patriot yang ditanam oleh Amerika Serikat di 

daerah teritorial Turki merupakan Rudal modern yang 

dipercaya bisa menangkal serangan musuh dari darat maupun 

udara. MIM-104 merupakan jenis Rudal Patriot yang 

dipasangkan di Turki, MIM-104 adalah sistem rudal 

permukaan ke udara atau surface-to-air missile (SAM) mobile 

jarak menengah ataupun jauh dengan kemampuan anti rudal 

balistik. Baik peluncur atau rudal Patriot telah mengalami 

banyak upgrade dan pendesainan ulang, termasuk kemampuan 

anti rudal balistik. Gambar dan spesifikasi Rudal Patriot dapat 

dilihat pada gambar 2.2 dan 2.3. 
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Gambar 3.2 

Pengoperasian Rudal Patriot di Turki 

 

 
Sumber: http://poskotanews.com/cms/wp-

content/uploads/2012/12/Rudal-Patriot-USA-Reuters.jpg 

 

Gambar 3.3 

Spesifikasi Rudal Patriot Amerika Serikat yang dipasang di 

Turki 

 

 

 
Sumber: http://tabagibagiinfo.blogspot.co.id/2017/02/patriot-vs-s-

400-pertarungan-dua.html. 
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Selain Amerika Serikat, MIM-104 juga digunakan oleh 

angkatan bersenjata Jerman, Yunani, Belanda, Spanyol, 

Bahrain, Mesir, Yordania, Israel, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, 

Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Jepang dan Taiwan. Sistem 

Patriot digunakan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat 

di Perang Teluk Persia dan Perang Irak. Kata PATRIOT 

sendiri merupakan singkatan dari “Phased Array Tracking 

Radar Intercept On Target.”
67

 Rudal Patriot yang dapat 

mencegah adanya rudal balistik pada jarak menengah 1000 km 

ini diharapkan Amerika Serikat dapat melindungi sekutunya 

dari serangan Suriah. 

Selain menjalankan kerjasama pemasangan Rudal 

Patriot, Amerika Serikat dengan Turki juga menjalin 

kerjasama untuk pembelian pesawat F35. Pembelian pesawat 

F-35 itu merupakan bagian dari program Joint Strike Fighter, 

sebuah kerjasama pertahanan internasional yang terdiri dari 

beberapa negara. Amerika Serikat bertindak sebagai pelanggan 

utama dan pendukung finansial dari program tersebut.
68

 

Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan 

pertahanan Turki dari ancaman ISIS. 

Dengan adanya kerjasama tersebut hubungan Amerika 

Serikat dan Turki mengalami peningkatan di era Obama. Hal 

ini dapat dilihat di table 3.1 
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Table 3.1 

(Kerjasama militer Amerika Serikat dengan Turki diera 

Bush dan Obama) 

 

Kerjasama militer 

Amerika dengan Turki 

di era Bush 

Kerjasama militer Amerika 

dengan Turki di era Obama 

Adanya kerjasama militer 

di bawah payung NATO. 

Adanya kerjasama antara 

Amerika Serikat dengan Turki 

dibawah payung NATO. 

Penempatan militer 

Amerika Serikat 

dipangkalan udara Turki. 

Penempatan militer Amerika 

Serikat dipangkalan udara Turki. 

 Penanaman Rudal Patriot 

Amerika Serikat didaerah 

teritorial Turki. 

 Kesepakatan pembelian pesawat 

F35 milik Amerika Serikat oleh 

Turki. 

 

Dari penjelasan diatas, adanya perbedaan transisi 

berpolitik Amerika Serikat di era kepemimpinan presiden 

George W Bush cenderung dengan kekuatan militernya dan 

Barack Obama dengan cara smart power yang mengutamakan 

diplomasinya daripada menggunakan kekuatan militer dalam 

mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat. Polemik 

yang dihadapi Amerika Serikat dalam kerja sama dengan 

Turki seringkali terjadi, karena terkadang pandangan politik 

kedua negara berbeda. Dengan memandang Turki sebagai 

salah satu aset berharga dikarenakan buruknya hubungan 

Amerika Serikat di territorial Timur Tengah, Amerika Serikat 

selalu berupaya menggandeng Turki dalam kerja sama guna 

tercapainya kepentingan Amerika Serikat dan tidak pecahnya 

hubungan tersebut. 
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Dinamika hubungan yang terjadi antara Amerika Serikat 

dengan Turki tidak membuat rusaknya hubungan dari kedua 

negara tersebut. Hubungan yang sudah terjalin sejak lama dan 

dinilai dapat menguntungkan bagi Amerika Serikat dan Turki 

membuat kerja sama dikedua negara tersebut terjalin 

diantaranya menjalin hubungan poltik, bilateral dan juga 

militer, namun hubungan tersbut seringkali terjadi benturan 

perbedaan paham politik sehingga membuat kedua negara 

tersebut memanas. Memanasnya hubungan antar kedua negara 

tersebut biasanya terjadi tidak lama, karena mengingat kedua 

negara ini menjadi bagian dari NATO dan dibawah naungan 

perlindungan dari NATO. Isu terorisme pada tahun 2011 yang 

terjadi di Suriah membuat pemerintahan Turki waspada, 

tingkat kewaspadaan Turki meningkat dikarenakan adanya 

faktor letak geografis antara Turki dengan Suriah yang 

berdekatan. Kekhawairan Turki ini bertambah setelah 

warganya di bom oleh anggota ISIS, reaksi perlindungan diri 

dari pemerintahan Turki memaksa untuk meminta bantuan dari 

NATO. Komitmen Amerika Serikat yang bercita-cita ingin 

membasmi isu terorisme di seluruh dunia mengirimkan 

bantuan Rudal Patriotnya, usaha ini dilakukan Amerika 

Serikat mengingat tentang kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat tentang terorisme dan misi pengiriman Rudal Patriot 

ke Turki bagi kepentingan Amerika Serikat. Pada tahun 2011 

dengan munculnya isu ISIS sebagai trending topik dunia, 

menjadikan pemicu alasan lain Amerika Serikat untuk 

menanm Rudal Patriot.  

 

  


