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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Recep Tayyip Erdogan atau biasa dikenal sebagai Erdogan 

adalah presiden Turki yang telah menjabat sejak lima tahun 

silam hingga saat ini. Ia merupakan seorang anak dari seorang 

pelaut Angkatan laut Turki yang dilahirkan di Istanbul enam 

puluh lima tahun silam dan kemudian dibesarkan di Rize yakni 

wilayah pesisir laut hitam (Wianingtyas, 2018). Erdogan sendiri 

merupakan seseorang yang pernah mengenyam pendidikan di 

sekolah dasar Kasimpasa Piyale hingga akhirnya meraih gelar 

diploma di fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi di 

Universitas Marmara. Dalam kehidupan pribadi lainnya, ia 

memiliki seorang istri yang bernama Emine Gülbaran dan 

memiliki empat orang anak.  

Diawal kemunculannya untuk pertama kali dalam perpolitikan 

Turki yang saat itu masih kental dengan nilai-nilai 

sekularismenya, Erdogan muncul sebagai seorang pekerja biasa 

di sebuah perusahaan angkutan di Istanbul setelah sebelumnya 

memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pemain bola. 

Selain bekerja, ia juga sempat mengikuti wajib militer. 

Kemudian dalam dunia politik sendiri, ia mulai berkarir masuk 

kedalamnya dengan memutuskan untuk bergabung dengan 

partai Islam yang dikenal dengan Milli Selâmet Partisi yang 

kemudian harus mengalami pembubaran diakibatkan adanya 

serangan kudeta militer Turki yang saat itu tengah 

mengguncang Turki. 

Kemudian setelah semua stabilitas politik mulai menunjukkan 

perkembangan dalam status keamanannya. Erdogan muncul 

kembali dalam dunia politik yakni sebagai seorang ketua dari 

partai kesejahteraan yang mana partai ini banyak dipenuhi 

bahkan didirikan oleh orang-orang yang dulunya berada dalam 
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partai Milli Selâmet. Sebelumnya, Erdogan hanya ditugaskan 

sebagai kepala partai di cabang distrik, akan tetapi kemudian 

dipercayakan untuk maju memimpin partai kesejahteraan pada 

cabang provinsi yang mana sekaligus menjadikan Erdogan 

sebagai anggota dewan eksekutif pusat partai kesejahteraan.  

Dalam kepemimpinan, Erdogan dinilai memiliki pengaruh yang 

kuat dikarenakan setiap gagasan yang dikeluarkannya selalu 

melibatkan atau mengutamakan perempuan dan anak muda. 

Yang kemudian membawa partai kesejahteraan ini berada di 

posisi kuat dalam politik Turki masa itu. Setelah sukses menjadi 

ketua partai, Erdogan diangkat menjadi walikota Istanbul dan 

membuat banyak perubahan besar kala itu walaupun dalam 

sejarahnya sempat diberhentikan akibat pengaruh sekulerisme 

yang masih begitu kental. 

Erdogan sendiri dikenal masyarakat Turki sebagai seorang 

pemimpin yang bijaksana dan kharismatik. Yang mana dalam 

hal ini membuat Erdogan kemudian menjadi seseorang yang 

berpengaruh dalam sistem perpolitikan negara Turki. Adapun 

dengan kepemimpinannya, dirinya dapat memiliki kekuasaan 

untuk dapat mengubah sistem politik Turki secara perlahan 

menuju tatanan yang lebih Islami. Sebab tanpa sebuah 

kekuasaan, maka akan sulit untuk mencapai tujuannya yakni 

mengubah sistem politik Turki sehingga dapat menerima nilai-

nilai Islam didalamnya. Hal inilah yang kemudian menjadi 

tujuan negara yang ingin dicapai dimana negara akan berupaya 

untuk dapat berlaku adil dan membebaskan kebebasan 

beragama umat muslim yang menjadi mayoritas di Turki yang 

sebelumnya ketika masih kental dengan sistem sekuler 

membuat nilai-nilai Islam yang seharusnya diberlakukan sesuai 

syariat menjadi terhalang.  

Dengan adanya Turki yang sekarang ini, tak menjadikan 

Erdogan merasa puas atas segala pencapaiannya. Disisi lainnya 

sifat kepemimpinannya dalam menjalankan syariah-syariah 

Islam menjadikannya sangat tegas terhadap suatu hal yang 

dirasanya sangat bertentangan dengan prinsip yang tertera 
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dalam agama. Selain itu bentuk kepeduliannya yang tinggi 

terhadap sesama manusia pun menjadikannya begitu 

menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Itulah yang 

menjadikannya dapat melakukan tindakan tegas terhadap hal-

hal yang bertentangan dengan paham-paham keagamaan 

maupun kemanusiaan misalnya dengan adanya konflik yang 

terjadi di Palestina.  

Diketahui bahwa konflik yang terjadinya di tanah Palestina 

dimana terjadinya peperangan dengan Israel telah terjadi sejak 

lama. Hal ini dilatarbelakangi ketika umat Yahudi di seluruh 

dunia memutuskan untuk menjadikan negara Yahudi dan 

berkumpul di Palestina yang kemudian dinamakan Israel 

(Liputan6, 2014), yang kemudian semakin lama membuat 

wilayah tersebut lebih dikuasai oleh Israel. Hal ini kemudian 

menuai reaksi dari rakyat Palestina. Selain itu, isu kemanusiaan 

yang dilakukan oleh para Zionis Israel terhadap rakyat Palestina 

seperti penindasan yang keji tidak hanya meninpa kaum lelaki 

Palestina tetapi juga anak-anak dan wanita. Isu ini pun menjadi 

salah satu isu internasional yang menjadi perhatian dunia tak 

terkecuali oleh Turki sendiri dibawah kepemimpinan Recep 

Tayyip Erdogan. 

Adapun dalam hal politik luar negeri Turki, negara Turki sendiri 

saat ini telah melakukan dan mempromosikan kebijakan luar 

negeri yang bersifat aktif dan humanis dengan semboyannya 

yakni “Damai di Dalam Negeri, Damai di Dunia” (Fitriyanti, 

2018), hal inilah yang mendorong politik luar negeri Turki 

begitu peduli akan konflik yang berkaitan dengan keamanan dan 

kemanusiaan di dunia.  

Selain itu terkait dengan dinamika politik luar negeri Turki 

dengan Palestina, didalam sejarah telah diketahui bahwasannya 

Turki sendiri telah menjalin ikatan yang cukup lama dengan 

Palestina khususnya dalam bidang sosial dan budaya. Hubungan 

antara keduanya pun telah resmi dimulai ketika Turki secara 

resmi menjalin hubungan dengan Organisasi Pembebasan 

Palestina (PLO) pada tahun 1975 sekaligus menjadikan Turki 
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menjadi negara pertama yang mengakui Negara Palestina yang 

berdiri pada tanggal 15 November 1988 (mfa.gov.tr, 2011). hal 

ini menjadi bukti nyata bahwa adanya hubungan tersebut 

membuat Turki juga mendukung Palestina agar dapat diakui 

sebagai sebuah Negara di hadapan dunia internasional.  

Dukungan tersebut yang telah terjalin sejak lama pun masih 

berlangsung dan menjadi kepedulian bagi Turki sendiri terhadap 

pembebasan Negara Palestina sampai dengan era 

kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan. Dukungan yang 

ditunjukkan terhadap pembebasan tersebut pun dilakukan 

dengan banyak hal dan untuk mengetahui apa saja kebijakan 

yang dilakukan oleh pemerintah Turki khususnya ketika 

dibawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan yang kemudian 

akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaannya 

adalah Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Erdogan 

dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina? 

C. Kerangka Pemikiran 

1. Teori Rekognis Axel Honneth 

Axel Honneth sendiri dikenal sebagai seorang filsuf 

yang juga menuturkan mengenai teori pengakuan. 

Honneth sendiri dilahirkan di Jerman Barat pada 

tanggal 18 Juli 1949. Semasa karir yang ia dalami, ia 

juga dikenal salah satunya ialah sebagai seorang 

professor Humanitas di departemen Filsafat Universitas 

Columbia (Xaverian, 2019). Adapun menurutnya, teori 

ini selain bertujuan untuk mendalami teori kritis juga 

sekaligus bertujuan untuk mengkaji ulang bagaimana 

suatu struktur dan lembaga saling berkaitan.  
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Adapun dalam pemahamannya, teori rekognisi 

dikatakan bahwa pada dasarnya secara psikologi, setiap 

individu memiliki hak untuk mendapat suatu 

pengakuan. Rekognisi sendiri memiliki arti berarti 

suatu pengakuan. Dalam kata asalnya berasal dari 

bahasa Jerman yakni Anerkennung yang memiliki arti 

to know atau to be acquainted with yang memiliki arti 

mengetahui atau mengenal (Xaverian, 2019) . Adapun 

menurut Honneth sendiri bahwa manusia pada dasarnya 

ingin ditempatkan pada posisi dimana memiliki relasi 

dialogis bersama dengan sesama manusia dan memilikii 

hubungan timbal balik dengan orang lain ataupun 

terhadap suatu komunitas yang kemudian dapat 

membentuk identitasnya sehingga dapat menjadi 

sebuah landasan normatif terhadap pembentukan 

subjek yang lebih memiliki moral dan relasi antar 

manusia yang lebih positif dari adanya sebuah 

pengakuan (Xaverian, 2019). 

Menurut Honneth sendiri, seharusnya setiap subjek 

membutuhkan sebuah pengakuan dalam hal 

keberadaannya di tengah masyarakat. Hal ini berguna 

khususnya untuk dua hal, yang pertama terkait dengan 

otonomi sebuah subjek yang mana pengakuan secara 

substansial memiliki makna dan keluasan yang sama 

dengan sebuah realisasi diri dan yang kedua ialah 

terkait dengan intersubjektivitas yang mana suatu 

subjek yang memiliki strutur akan bergantung pada 

keanggotaan sosialnya sebagai sebuah penopang 

(Runesi, 2014) Kemudian dalam hal pengakuan yang 

dijabarkan oleh Honneth, terdapat tiga wilayah 

pengakuan yakni self-confidence, self-respect dan self-

esteem. Yang pertama yakni ialah self confidende yang 

memiliki makna cinta didalamnya, menurut Honneth 

bahwa pada dasarnya cinta merupakan hal utama 

terhadap adanya sebuah pengakuan terhadap subjek 

dalam masyarakat. Dalam hal ini menurut Honneth, 

untuk dapat mengaktualisasi diri, seorang individu 
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haruslah memiliki sebuah kepercayaan diri yang 

dibangun berdasarkan cinta dan persahabatan 

(Xaverian, 2019). Yang kedua ialah self-respect, yakni 

berarti bahwa adanya rasa memiliki terhadap martabat 

universal manusia yang dimaksudkan ialah apapun 

yang dimiliki terhadap orang lain ialah sebuah 

pengakuan dan rasa hormat terhadap statusnya sebagai 

sebuah agen yang mampu bertindak secara bijak 

sebagai sebuah subjek (Xaverian, 2019). Yang ketiga 

ialah self-esteem, artinya sebuah hal seperti solidaritas 

yang mengandung potensi bagi perkembangan moral 

sosial masyarakat (Runesi, 2014). 

Dengan demikian dengan adanya sebuah pengakuan 

maka akan mempermudah sebuah negara untuk dapat 

berinteraksi maupun menjalin hubungan dengan negara 

lain dalam hal kerjasama ataupun hubungan bilateral 

lainnya. Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa 

bentuk pengakuan, misalnya menurut Oppenheim 

Lauterpacht yakni (NOOR, 2012): 

1) Recognition of states (pengakuan negara) 

2) Recognition of new heada of governments of old 

states (pengakuan kepala pemerintah baru dari 

negara lama) 

3) Recognition of government and representation in 

the United Nation (pengakuan pemerintah dan 

perwakilan dalam PBB) 

4) Recognition of belligerency (pengakuan 

beligerensi) 

5) Recognition of insurgency (pengakuan 

pemberontakan) 
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6) Recognition of new terotorial titles and 

international situation (pengakuan hak-hak 

territorial dan situasi internasional baru) 

Adapun hal lain dalam pengakuan atau recognition 

pada pengakuan sebuah negara ialah pengakuan de jure 

dan de facto. Sesuai pengertiannya, pengakuan de jure 

ialah sebuah pengakuan yang berlandaskan hukum 

yakni pengakuan yang diberikan oleh suatu negara 

terhadap sebuah negara baru dengan berdasar kepada 

hukum negara yang memberikan pengakuan tersebut 

serta dari pengakuan tersebut maka segala konsekuensi 

yang berdasar terhadap asas-asas hukum internasional 

akan ditanggung oleh negara yang memberikan 

pengakuan (Utami, 2017). Sedangkan pengakuan de 

facto ialah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara 

terhadap negara baru dengan hanya melihat bahwa 

negara baru tersebut telah memiliki unsur-unsur 

terbentuknya suatu negara seperti adanya wilayah, 

rakyat dan pemerintah. Selain itu yang membuat 

perbedaan diantara keduanya ialah pengakuan de facto 

adalah pengakuan yang diberikan tanpa perlu disertai 

dengan landasan hukum tertulis berbeda dengan 

pengakuan de jure yang harus memerlukan landasan 

hukum tertulis agar suatu negara dapat diakui 

keberadaannya.  

Dan dari pengakuan ini jika dikaitkan dengan negara 

Palestina sendiri maka dapat diketahui bahwa 

sesungguhnya secara de facto, Palestina merupakan 

sebuah negara yang sah dan berdaulat. Namun secara de 

jure, Palestina masih belum diakui sebagai suatu negara 

yang berdaulat karena belum adanya mandat dari PBB 

untuk menempatkan Palestina dari status negara 

pengamat menjadi negara anggota tetap. Dalam hal ini, 

jika Palestina yang saat ini masih berstatus negara 

pengamat dapat ditetapkan sebagai negara anggota 

tetap maka itu berarti bahwa Palestina telah diakui 
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sepenuhnya sebagai sebuah negara yang berdaulat 

dihadapan semua anggota PBB.  

2. Pendekatan Politik Luar Negeri 

Dalam penulisan ini, penulis mencoba menggunakan 

sebuah pendekatan yakni pendekatan Politik Luar 

Negeri. Secara umum menurut Yanyan Mochamad 

Yani, dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan 

suatu perangkat nilai, sikap, arah serta saran untuk 

mempertahankan, mengamankan, dan memajukan 

kepentingan nasional di dalam percaturan dunia 

internasional (Yanyan Mochamad Yani, 2007). Politik 

Luar Negeri sendiri adalah prinsip yang mendasari 

lahirnya kebijakan yang digunakan oleh suatu negara 

untuk mengatur ikatan dan hubungan negaranya dengan 

negara lainnya dengan kepentingan nasional sebagai 

tujuan utamanya. Oleh karena itu, dalam proses 

pengembangannya tak luput dari adanya kebijakan 

yang harus dipertimbagkan oleh pembuat keputusan 

mengenai tindakan apa yag akan diambil. Selain itu 

kepentingan nasional atau national interest sendiri 

merupakan tujuan atau hal yang ingin dicapai oleh 

negara.  

Dalam Politik luar negeri, national interest dan power 

sendiri merupakan dua konsep yang selalu berkaitan 

dengan politik luar negeri suatu negara. Menurut Hans 

J. Morgenthou, kepentingan atau interest merupakan 

usaha negara untuk mengejar power, dimana power 

adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan 

memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. 

Selain itu dalam politik luar negeri juga terdapat 

kekuatan politik yang dapat mengacu pada kontrol 

hubungan timbal balik antara pemegang otoritas publik 

dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini 

dikarenakan kekuatan politik pada dasarnya memiliki 

suatu hubungan psikologis antara mereka yang 
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melakukan dan mereka yang menjalankannya dengan 

pemberian kontrol tindakan terhadap pemegang otoritas 

terhadap pengaruh yang bersumber dari tiga hal, yakni: 

harapan akan manfaat yang didapat, rasa takut akan 

suatu kerugian dan rasa hormat atau cinta terhadap 

individu atau lembaga. Sehingga dapat menghasilkan 

kekuatan politik melalui perintah, ancaman, persuasi, 

otoritas atas kharisma individu ataupun kombinasi dari 

semuanya (Vasquez, 1990). 

Kemudian dalam politik luar negeri, kebijakan luar 

negeri juga dijadikan wadah untuk mempromosikan 

kepentingan dalam negeri ke dunia luar. Hal ini 

diwujudkan atas adanya tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah guna mengubah ataupun 

mempertahankan dasar negara yang telah ada. Bentuk-

bentuk tindakan yang lahir dari kebijakan luar negeri 

suatu negara dapat berupa beberapa bentuk. Misalnya 

tindakan yang bersifat aktif dan humanis. Secara istilah, 

aktif sendiri memiliki arti yakni giat, dinamis, mampu 

beraksi dan beraksi. Sedangkan humanis yakni 

dambaan seseorang untuk dapat memperjuangkan 

terwujudnya kehidupan yang lebih baik berdasarkan 

beberapa hal yaitu perikemanusiaan dan kepentingan 

umat manusia.  

Dalam kaitannya, Politik Luar Negeri Turki khususnya 

di era pemerintahan Recep Tayyip Erdogan menganut 

politik luar negeri aktif dan humanis dan kemudian 

telah membuat haluan atau prinsip dasar negaranya 

sendiri yakni adanya keseimbangan antara demokrasi 

dan keamanan yang terdiri dari lima prinsip dasar, yakni 

(Gumilar, 2016): 

1. Keseimbangan antara kemanan dan demokrasi. 

Hal ini merupakan salah satu prinsip dasar yang 

dipegang oleh negara Turki untuk menciptakan 
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keamanan secara domestik dan secara wilayah 

sehingga jika keamanan secara domestik dapat 

tercapai maka pemerintah memiliki ambisi untuk 

menciptakan keamanan secara global. 

2. Adanya prinsip zero problem policy toward 

Turkey’s neighbors. 

Hal ini merupakan salah satu prinsip Turki dimana 

bertujuan untuk menjaga keamanan kawasan dan 

global. 

3. Membangun dan mengembangkan hubungan baik 

dengan negara-negara tetangga dalam bidang 

ekonomi. 

Hal ini merupakan prinsip yang dipegang oleh 

politik luar negeri Turki yakni tetap 

mengembangkan hubungan antar Negara tetangga 

sehingga dapat tercapainya kesejahteraan 

khususnya didalam bidang perekonomian. 

4. Menjadi sebuah negara yang multi-dimensional 

yakni dengan menjadi bridge country antara benua 

Eropa dan Asia. 

Hal ini merupakan prinsip politik luar negeri Turki 

yakni dengan tujuan untuk menjadikan Turki 

sebagai bridge country sehingga dapat mencapai 

keuntungan khususnya dalam bidang geografis. 

5. Mengimplementasikan rhyhmic diplomacy 

Hal ini merupakan prinsip yang dipegang dalam 

sistem perpolitikan Turki dengan tujuan untuk 

dapat memperluas bentuk penyebaran nilai-nilai 

yag dianut oleh Turki sendiri sehingga dapat 

dikenal dalam dunia internasional. 
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Dari kelima prinsip diatas dapat disimpulkan 

bahwa politik luar negeri Turki yakni aktif dan 

humanis dengan mengedepankan demokrasi dan 

keamanan sehingga dapat tercipta perdamaian tidak 

hanya dalam kawasan Turki secara internal 

melainkan juga dapat tersebar secara global kepada 

negara lainnya. Dengan adanya kepentingan atau 

prinsip dasar Turki tersebut membuatnya selalu 

membuat kebijakan yang memprioritaskan isu-isu 

kemanusiaan dan keamanan yang aktif dan 

humanis. 

Kemudian hubungannya dengan Recep Tayyip 

Erdogan, yakni diketahui bahwa saat ini Turki dipimpin 

oleh Erdogan yang bernaung dibawah partai AKP 

(Adalet ve Kalkinma Partisi) dimana dalam partai 

tersebut begitu mengedepankan agama yakni Islam. Hal 

inilah yang membuat pergeseran politik yang lebih 

memihak kepada Negara-negara anti Barat. Turki yang 

sekarang juga dikenal sebagai Negara yang begitu 

menentang Negara-negara Barat. Arah tujuannya pun 

lebih memperhatikan nilai-nilai Islami dan tak luput 

juga terkait dengan apa yang terjadi di negara Palestina 

yakni konflik yang mengancam kemanusiaan dan 

keamanan.  

Dasar Islamisasi yang bernaung dibawah partai yang 

memimpin Turki ini menjadikan Turki begitu tegas 

dalam membuat kebijakan-kebijakan pro Palestina 

dikarenakan Turki begitu menjunjung nilai-niai Islam 

dan begitu mengupayakan hak-hak kemanusiaan 

sehingga membuat politik luar negeri Turki akan sangat 

jelas bertindak secara logis dan rasional untuk turut 

melindungi rakyat Palestina yang kebebasannya 

sebagai manusia dihambat dan karena adanya 

penindasan yang kejam menjadikan isu Palestina ini 

menjadi isu internasional yang membuat banyak aktor 
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internasional melakukan berbagai upaya terkait dengan 

masalah tersebut tak terkecuali Erdogan. 

D. Hipotesa 

Dari Rumusan masalah sebelumnya, maka berdasarkan 

landasan teori diatas. Dapat ditarik kesimpulan sementara 

bahwa Turki sendiri telah mengakui Palestina secara de facto 

sebagai sebuah negara yang merdeka. Kemudian dalam 

mendukung upaya kemerdekaan Palestina secara de jure, maka 

Recep Tayyip Erdogan selaku kepala pemerintah dari sebuah 

negara dengan mayoritas Islam dengan latar belakang agama 

yang baik menggunakan dasar kebijakan aktif dan humanis 

dalam kebijakan politik negeri Turki atas upaya mendukung 

kebebasan Palestina. Adapun bentuk-bentuk kebijakannya 

ialah:  

1. Membuat seruan terhadap dunia Islam khususnya OKI agar 

dapat bersatu melawan Israel atas kekerasan yang dilakukan 

terhadap masyarakat dan mengakui Yerusalem sebagai 

ibukota Palestina. 

2. Mengambil tindakan terkait penarikan duta besar Turki dari 

AS dan Israel sebagai wujud ketidak setujuannya terkait 

dengan negara-negara yang dianggap begitu mengancam 

keamanan Palestina. 

3. Menyuarakan agar masyarakat internasional khususnya 

perserikatan bangsa-bagsa (PBB) untuk memberikan 

dukungan dan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. 
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E. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai yakni 

dapat mengetahui kebijakan apa saja yang dibuat oleh Erdogan 

dalam mendukung upaya kemerdekaan Palestina berdasarkan 

politik luar negeri yang dianutnya. 

F. Batasan Penelitian 

Batasan dalam penulisan skripsi ini dimulai dari masa dimana 

Recep Tayyip Erdoğan mulai menjabat dalam pemerintahan 

Turki yakni sebagai perdana menteri dan juga sebagai Presiden 

Turki. 

G. Metode Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang 

bersumber dari penelitian kepustakaan. Adapun data-data 

yag diperoleh merupakan data valid yang didapat dari 

banyak sumber yang dapat dipercaya keabsahannya yakni 

berupa buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar cetak 

maupun elektronik serta dokumen-dokumen penunjang 

lainnya. selain itu, ada juga data-data yang bersumber dari 

internet yang semuanya merupakan situs resmi ataupun 

situs-situs yang memuat berita-berita yang terkait dengan 

objek penelitian yang sedang dijalankan. 

2. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisa data terhadap penilitian ini, penulis 

menggunakan teknik analisa deduktif atau dengan 

memahami teori yang ada dan kaitannya dengan 

permasalahan yang ada. Sehingga dapat menemukan 

bukti atas masalah yang dipertanyakan. Hal ini diawali 

dengan mengumpulkan teori-teori terlebih dulu kemudian 
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menyatukannya dengan masalah yang ada hingga 

memiliki keterkaitan satu sama lain. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan dalam lima 

bab, yakni: 

BAB I. akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari 

latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, 

hipotesa/ argumen utama, tujuan dan batasan penelitian serta 

metode yang digunakan dalam penelitian. 

BAB II. akan membahas mengenai Negara Turki, mulai dari 

Latar belakang kehidupan Recep Tayyip Erdogan sampai 

dengan perbandingan politik luar negeri Turki era Mustafa 

Kemal Attaturk. 

BAB III. akan membahas mengenai hubungan politik luar 

negeri Turki dengan Palestina serta problematika yang terjadi di 

Palestina, mulai dari sejarah awal hubungan yang Terjalin 

antara Turki dan Palestina, awal terjadinya konflik di Palestina, 

bentuk-bentuk Pelanggaran yang terjadi di Palestina serta tekad 

Turki untuk menjadi pemimpin dalam penyelesaian konflik di 

Palestina 

BAB IV. akan membahas mengenai kebijakan Erdogan dalam 

mendukung upaya kemerdekaan Palestina.  

BAB V. akan membahas kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. 

 


