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BAB II 

RECEP TAYYIP ERDOGAN DALAM 

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI TURKI 

Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu Negara dalam 

melakukan suatu hubungan yang terjalin antara suatu Negara 

dengan Negara lainnya. Arah kebijakan politik luar negeri 

mempunyai beberapa bentuk sesuai dengan siapa yang menjadi 

pemimpinnya. Misalnya di era Mustafa Kemal Attaturk yang 

cenderung memiliki arah politik yang bersifat westernisasi dan 

modernisasi, sedangkan Recep Tayyip Erdogan yang mengarah 

kepada Islamisasi yang berbasis aktif dan humanis. 

A. Latar Belakang Kehidupan Recep Tayyip Erdogan 

Recep Tayyip Erdogan adalah seorang presiden Turki yang 

telah menjabat sejak lima tahun silam di Turki. Sebelum 

menjadi seorang presiden Turki, ia menjabat sebagai seorang 

perdana menteri sejak tahun 2003 silam. Ia dikenal sebagai 

sosok yang religious dalam kepemimpinannya dan mendapat 

julukan “Islamis Reaksioner” oleh para sekularis Turki 

(Taghian, 2012, p. 9). Istilah ini juga diartikan bahwa sosok 

Erdogan merupakan pribadi yang ingin mengembalikan 

kejayaan Turki kearah yang lebih Islami seperti dulu pada masa 

kekhalifaan.  

Dalam hal kehidupan pribadinya, ia dilahirkan pada tanggal 26 

Februari 1954 di Istanbul dan kemudian pindah ke kota Rize 

yakni kota yang terkenal berbatasan dengan wilayah laut hitam. 

Kemudian ia mengenyam pendidikan di sekolah dasar yang 

menerapkan basis keIslaman, hal ini dilakukan oleh kedua 

orangtua Erdogan supaya anak-anaknya dapat mempelajari 

Islam dengan baik. Disanapun Erdogan dikenal sebagai anak 

yang pandai dan sholeh hingga mendapatkan julukan tersendiri 

dari gurunya yakni “Syaikh Recep”. Ia pun lulus pada tahun 

1965 dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di 

sekolah menengah Imam Hatib sampai pada tahun 1973. 
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Diketahui bahwa sekolah Imam Hatib ini merupakan sekolah 

dimana Erdogan mempelajari tentang ilmu-ilmu fikih, akidah 

serta tajwid yang sangat membatunya dalam memperdalam 

kemampuan berpikirnya akan Islam.  

Setelah lulus ia pun pindah ke Istanbul dan melajutkan 

pendidikan di universitas Marmara dengan mengambil jurusan 

ekonomi dan bisnis. Bukan tanpa alasan ia memilih jurusan 

tersebut. Ada satu alasan mengapa jurusan ekonomi dan bisnis 

menjadi pilihanya, hal ini dikarenakan sejak kecil Erdogan 

dikenal sebagai anak rajin yang selain belajar juga sering 

membantu kedua orang tuanya. Misalnya sejak kecil untuk 

membantu perekonomian keluarga, ia menjual makanan dan 

minuman ringan seperti jus lemon dan semangka maupun kue 

di sepanjang jalan. Hal ini pun disampaikannya pada saat 

melakukan debat terbuka dengan ketua partai Republik, Denis 

Baykal. Erdogan mengatakan bahwa “Tidak ada yang bisa aku 

lakukan kecuali berjualan semangka dan semolina(kue khas 

Turki) saat masih belajar di sekolah dasar dan menengah, agar 

aku dapat membatu orang tuaku dan bisa menyelesaikan 

studiku. Hal ini aku lakukan karena orang tuaku miskin.” 

(Taghian, 2012, p. 14), hingga sampai di perguruan tinggi pun 

ia tetap bekerja, namun selain bekerja ia juga menyukai 

olahraga sepak bola dan selalu menyempatkan waktunya disela-

sela pendidikan dan kerjanya untuk berolahraga sepak bola. 

Karena kecintaanya akan sepak bola ia sempat disarankan oleh 

ayahnya untuk melanjutkan hobinya yakni masuk kedalam 

salah satu club bola terkenal di Turki namun hal ini ditolaknya 

karena ditakutkan akan mngganggu fokusnya dalam kegiatan 

akademiknya.  

Pada kehidupannya, terdapat beberapa orang yang menjadi 

inspirasi tersendiri bagi Erdogan sampai dapat berada di posisi 

saat ini misalnya yang paling utama ialah sosok Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian ada juga Necmettin 

Erbakan yakni pemimpin Partai Keselamatan Nasional Islam 

Turki yang memiliki jasa tersendiri sehingga Erdogan dapat 

menjadi walikota Istanbul pada tahun 1994 dan sebagai bentuk 
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rasa kagumnya akan sosok Necmettin membuat Erdogan 

menamakan salah satu anaknya yakni Necmettin Bilal Erdogan. 

Selain sosok tersebut terdapat juga beberapa tokoh agama 

seperti Muhammad Akif dan Necip Fadlil yang oleh Erdogan 

selalu berusaha untuk menyempatkan waktu agar dapat 

berziarah ke makam beliau tiap tahunnya dan juga oleh Erdogan 

diserukan agar seluruh warga Istanbul dapat selalu memberikan 

pnghormatan kepada keduanya (Taghian, 2012, p. 18). 

Kemudian dalam kehidupan keluarganya. Ia pun menikah 

dengan seorang wanita bernama Emine. Emine sendiri 

merupakan seorang muslimah militan aktif dari Partai 

Keselamatan Nasional atau Milli Selamet Partisi. Awal dari 

pertemuan keduannya pun didahului oleh sebuah mimpi yang 

dialami oleh Emine. Dalam mimpinya, ia bermimpi melihat 

seorang pemuda yang tengah berpidato namun pada saat mimpi 

itu berlangsung dirinya belum pernah bertemu dengan sosok 

Erdogan. Tak lama kemudian akhirnya mereka bertemu dan 

disitulah keduanya berkenalan hingga akhirnya memutuskan 

untuk menikah pada tanggal 4 juli 1978 hingga sekarang dan 

dikaruniai empat orang anak yakni Ahmad, Necmettin, Isra dan 

Sumayya (Taghian, 2012, p. 19). 

B. Keistimewaan yang Dimiliki oleh Erdogan Dimata 

Pendukungnya 

Sepanjang jalan kehidupannya, Erdogan pun dapat dikatakan 

telah melewati tahap-tahap hingga dapat mencapai titik 

keberhasilannya. Salah satu titik terberat yang dilaluinya ialah 

ketika ia mendapat tuduhan dan harus ditahan di penjara pada 

tahun 1998 dikarenakan sepenggal puisi yang dinilai oleh 

tokoh-tokoh kuat sekuler merupakan suatu pelanggaran 

undang-undang pidana, yang mana undang-undang ini 

diberlakukan terhadap orang-orang yang telah melakukan 

pembangkitan diskriminasi etnis atau agama di Turki. 

Kemudian ia pun memenuhi panggilan tersebut dan berada di 

penjara. Namun demikian, ia tetap menjadi pemimpin yang 



18 

 

dikagumi oleh pendukungnya. Adapun beberapa alasan 

mengapa sampai Erdogan menjadi pemimpin yang dikagumi, 

yakni (Taghian, 2012, pp. 20-22): 

1. Disisi lain dari parasnya yang memukau yang membuat 

banyak orang kagum, ia juga dikenal sebagai sosok yang 

antusias dan lembut dalam hal bertutur kata dan merupakan 

seorang pendengar yang baik. 

2. Erdogan merupakan sosok yang begitu menghormati orang 

yang lebih tua dan tak segan ketika bertemu maka ia akan 

mencium tangan orang-orang yang dihormatinya tersebut. 

Dengan karakternya yang seperti itu membuatnya 

mendapatkan penghargaan dari para pemuka agama. 

3. Erdogan merupakan orang pertama yang peduli dan 

mempercayakan orang-orang berkebutuhan khusus untuk 

dapat ikut andil dalam kursi pemerintahan. Selain itu, 

wujud kepeduliannya terhadap orang-orag berkebutuhan 

khusus yakni dengan diberikannya berbagai macam 

fasilitas pendukung bagi setiap orang yang berkebutuhan 

khusus. 

4. Erdogan dikenal sebagai sosok yang pemberani dibuktikan 

dengan penolakan yang ia berikan secara tegas terhadap 

apapun yang menurutnya tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

5. Merupakan sosok pemimpin yang tegas dalam 

melaksanakan serta menegakan hukum, keadilan maupun 

persamaan hak tiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini 

dibuktikan dengan ketegasan Erdogan dengan tetap 

mengambil langkah hukum atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh keponakannya sendiri terkait kasus 

perdagangan narkoba di Istanbul. 

6. Merupakan sosok yang selalu percaya diri dan tidak pernah 

merasa minder atas ketidaktahuan atau sedikit pengetahuan 

yag dimilikinya. 
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7. Sikap Erdogan yang bijak dalam menerima segala serangan 

yang datang kepadanya dikarenakan beberapa prinsip 

agama yang ia tegakan misalnya ia tidak takut untuk 

mengirimkan anak perempuannya untuk sekolah di 

Amerika dikarenakan pelarangan hijab yang saat itu masih 

erat di Turki. 

8. Kepedulian dan rasa toleransi yang tinggi yang dimiliki 

Erdogan terhadap seseorang yang tengah berduka misalnya 

ia selalu mengikuti takziyah yang kemudian membuatnya 

memiliki tempat tersendiri dihati masyarakat  

Beberapa hal diatas menjadi bukti bahwa sosok Erdogan 

tersebut begitu dicintai dimata masyarakat Turki. Dengan 

karakternya yang seperti itu dalam kehidupan politiknya juga 

pun ia tak segan lebih mengutamakan kepentingan rakyat alih-

alih harus hidup dibawah kemauan kaum elit politik. Hal ini 

dibuktikan bahwa semenjak dirinya masuk kedalam politik 

Turki, ia tidak pernah membatasi untuk dapat langsung 

berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat pun dapat 

sesuka hati menghubunginya melalui sarana telfon bebas pulsa 

untuk memberikan setiap keluhan maupun saran kepadanya.   

Adapun hal lain yang dapat membuatnya meraih kesuksesan 

dan cinta dari masyarakat Turki yakni kemampuannya dalam 

mengubah Turki kearah yang lebih baik, misal sebelumnya 

setelah jatuhnya masa ottoman empire Turki berada diambang 

kehancuran. Namun, sosok Erdogan pun datang dan 

mengubahnya lagi sehingga membuat Turki kembali bangkit 

dari keterpurukan. Ia pun menjadi sosok walikota yang begitu 

dikenal dan sukses selama empat tahun menjabat.  

Banyak masyarakat dan orang-orang diluar sana pun penasaran 

dan selalu bertanya apa sebenarnya rahasia dibalik 

kesuksesannya hingga mencapai titik seperti ini, lantas Erdogan 

pun mengatakan bahwa hal terbesar yang menjadi rahasia 

kesuksesannya ialah keimanan. Keimanan menurutnya 

merupakan senjata yang tak banyak dimiliki orang akan tetapi 
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ia miliki dan merupakan senjata paling ampuh dikarenakan 

akhlak yang baik akan agama merupakan suatu hal yang utama 

bagi sorang muslim dan Rasulullah SAW haruslah menjadi 

teladan yang utama bagi semua muslim tak terkecuali dirinya 

dan yang terpenting adalah sholat tepat waktu dan Alquran yang 

selalu tak pernah ia tinggalkan (Taghian, 2012, p. 25). 

C. Dinamika Politik Luar Negeri Turki di era Recep 

Tayyip Erdogan 

Dalam dunia politik Turki, Erdogan sendiri dikenal memiliki 

peranan penting dalam pemerintahan sejak ia masih menjabat 

sebagai walikota maupun perdana menteri Turki. Ia 

berkeinginan untuk dapat mengubah sistem politik Turki yang 

sebelumnnya mengarah pada sekularisme menjadi negara yang 

berlandaskan agama yakni Islam. Awal mula muncul ide 

tersebut ialah ketika ia ditahan selama empat bulan di penjara 

akibat sepenggal pidato yang dinilai oleh tokoh kuat sekuler 

merupakan sebuah ancaman dan pelanggaran. 

Didalam penjara ia pun memikirkan sebuah gerakan politik 

baru yang begitu berpengaruh kepada dirinya. Setelah keluar, ia 

pun akhirnya mendirikan partai baru yakni Partai Keadilan dan 

Pembangunan/AKP yang berlandaskan ideologi keislaman 

bersama dengan Abdullah Gul pada tahun 2001 silam. Partai 

AKP sendiri merupakan partai baru yang didirikan oleh 

Erdogan untuk mempertegas sebuah jati diri Islam yang 

moderat.  

Perlu diketahui bahwa sebelum partai AKP ini muncul telah ada 

partai-partai sebelumnya yang juga berlandaskan hal yag sama. 

Yang membedakan ialah partai AKP ini merupakan partai yang 

berupaya untuk menutup dan memperbaiki segala kelemahan-

kelemahan dari partai-partai sebelumnya contoh salah satu 

diataranya ialah partai kesejahteraan yang dinilai terlalu vulgar 

dalam hal menegaskan agenda politik Islamis dikarenakan 

beberapa kebijakannya dinilai sangat menyulitkan untuk 

memperjuangkan nilai-nilai keIslaman (Alfian, 2017, p. 65). 
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Adapun untuk lebih lengkapnya, terdapat beberapa bentuk 

silsilah partai-partai Islamis dan neo-Islamis yang ada di Turki, 

yakni: 

Tabel 2. 1 Silsilah Partai-partai Islamis dan Neo Islamis 

PARTAI PERIODE PEMIMPIN PLATFORM 

Partai Orde 

Nasional/ Milli 

Nizam Partisi 
(MNP) 

1970-

1971 

Necmettin 

Erbakan 

-Nasional-

komunitarian 

-Developmentalisme 
-Islamisme 

Partai 

Penyelamat 
Nasional/ Milli 

Selamet Partisi 

(MSP) 

1972-
1980 

Necmettin 
Erbakan 

-Nasional-

komunitarian 
-Developmentalisme 

-Islamisme 

Partai 

Kesejahteraan/ 

Refah Partisi 
(RP) 

1983-

1998 

Necmettin 

Erbakan 

-Keadilan sosial 

-Regulasi komunal 

pasar 
-Islamisme 

Partai Kebaikan/ 
Fazilet Partisi 

(FP) 

1997-
2001 

Recai Kutan 
-Islamisme 

-Demokratisasi 

Partai 

Kebahagiaan/ 

Saadet Partisi 

(SP) 

2001 

-Recai Kutan 

-Necmettin 

Erbakan 

-Numan 
Kurtulmus 

-Islamisme 

-Nasionalisme 

Partai Keadilan 
dan 

Pembangunan/ 

Adalet ve 

Kalkinma Partisi 
(AKP) 

Sejak 

2001 

Recep Tayyip 

Erdogan 

-Konservatisme 

-Demokratisasi 

-Reformasi pasar 

Sumber: (Alfian, 2017, p. 66) 

Kemudian, menurut Hakan Yavuz dalam bukunya Secularism 

and Muslim Democracy in Turkey yang dikutip dari buku 

Militer dan Politik di Turki karya Alfan Alfian, dikatakan 

bahwa dalam AKP sendiri terdapat dua ideologi yang berbeda 
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yakni Turki-Islam dan Islam-Turki. Pada ideologi pertama, 

Islam tetap menjadi pedoman utama akan tetapi nasionalisme 

dan pemerintahan merupakan hal yang harus didahulukan, 

sedangkan bagi ideologi kedua. Apapun alasannya, Islam 

adalah hal utama dan yang harus diutamakan lebih daripada 

bangsa (Alfian, 2017, p. 67). 

Namun, meskipun dikenal sebagai partai yang begitu Islami. 

Akan tetapi menurut aturan atau prinsip AKP sendiri 

bahwasannya partai ini bukanlah partai Islam melainkan sebuah 

partai demokrat-konservatif yang lebih menekankan pada nilai 

tradisionalis Turki yang religius. Dengan prinsipnya yang 

seperti ini kadang membuat beberapa perbedaan pandangan 

baik dari pihak sekuler maupun pihak Islamis. Misalnya pada 

pihak sekuler akan berpendapat bahwa AKP sendiri mungkin 

saja memiliki niat untuk mendirikn negara Islam seperti Iran. 

Sedangkan pihak Islamis lebih mengkhawatirkan jika AKP 

sendiri merupakan partai yang hanya sekedar alat bagi agen 

politik Barat. Namun pandangan-pandangan ini ditolak oleh 

AKP sendiri dengan menyatakan bahwa di negara Turki sendiri 

memiliki beberapa keunikan misalnya tidak hanya karena ia 

merupakan jembatan bagi kawasan Eropa, Asia dan Timur 

Tengah saja melainkan juga di Turki sendiri mayoritas 

penduduk muslimnya sangat mengedepankan demokrasi, hak 

asasi manusia dan ekonomi pasar bebas (Alfian, 2017, p. 68). 

Selain itu untuk mengetahui cikal bakal lahirnya partai AKP ini, 

terdapat beberapa latar belakang yang perlu diketahui. Yang 

pertama ialah partai ini lahir akibat dari adanya peristiwa kudeta 

yang terjadi pada tahun 1997. Dimana pada saat itu, perdana 

menteri sebelumnya yakni Necmettin Erbakan mengalami 

kejatuhan dan oleh karena itu diharapkan pada saat itu bahwa 

kudeta yang terjadi pada tahun 1997 silam dapat menjadi kudeta 

yang terakhir (Rofii, 2016). kemudian dari kudeta tersebut juga 

telah membuat suatu perubahan sikap dari kelompok reformis 

Islam dalam partai AKP yakni perubahan dalam hal mengubah 

pandangan sehingga menjadi lebih moderat, demokratis dan 

pragmatis (Noor, 2017, p. 16). yang kedua ialah adanya krisis 
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ekonomi yang terjadi di Turki pada tahun 2001 yag mana dari 

krisis ini menjadikan Turki berada diambang kehancuran dan 

menjadikan masyarakat Turki saat itu harus hidup dibawah 

kemiskinan. Hal ini diakibatkan adanya korupsi yang terjadi di 

antara elit-elit politik yang kemudian membuat masyarakat 

Turki mendambakan sosok pemimpin yang jujur dan adil.  Dan 

yang ketiga ialah adanya proses keanggotaan Uni Eropa. Yang 

mana dalam hal ini, dapat membuat AKP sendiri agar lebih 

mudah mendemokratisasikan negara Turki dibawah bayang-

bayang reformasi Uni Eropa (Noor, 2017, p. 17). 

Selanjutnya, saat telah mendirikan AKP. Erdogan berkeinginan 

untuk dapat melangkah lebih jauh. Ketika masuk tahun 2002, ia 

pun berencana untuk mengajukan diri sebagai calon anggota 

dewan dalam pemilu. Namun hal ini mendapatkan tantangan 

karena alasan ia harus menyelesaikan masa tahanannya 

sehingga tidak boleh masuk ke dunia politik sebelum masa 

tahanannya habis.  

Rintangan-rintangan yang dihadapi pun tak membuat partai 

AKP menyusut, partai ini pun akhirnya berhasil memenangkan 

pemilu dengan pengambilan kursi parlemen sebanyak 60% 

(Mann & Rodgers, 2002), walaupun bukan Erdogan yang 

mengendalikan kepemimpinannya akibat konsekuensi hukum 

yang harus ia jalani, sehingga tugas pemimpin ini diwakilkan 

kepada Abdullah Gul untuk menjadi perdana menteri pada saat 

itu. Di tahun-tahun masa kejayaan awal AKP seusai 

kemenangannya, Erdogan pun berjanji terkait dengan beberapa 

hal politik luar negeri Turki sebagai pemimpin partai AKP 

bahwa partainya akan melakukan beberapa perencanaan dan 

mengatakan akan mendukung tawaran Turki untuk dapat 

bergabung dengan Uni Eropa serta mendukung program 

penghematan dana moneter internasional, selain itu untuk 

mewujudkannya ia pun berencana untuk mengunjungi Yunani 

dalam beberapa hari untuk membicarakan terkait masalah-

masalah Uni Eropa dengan perdana menteri Costas Simitis 

(Mann & Rodgers, 2002). 
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Kemudian tidak hanya itu, beberapa dukungan dunia 

internasional terhadap kemenangan AKP pun bayak 

berdatangan, misalnya perdana menteri Inggris saat itu yakni 

Tony Blair yang mengatakan tidak peduli siapa yang 

memenangkan pemilu karena itulah pilihan rakyat dan jelasnya, 

Inggris tetaplah akan mendukung dan menjadi sekutu kuat 

Turki dalam hal keanggotaan Uni Eropa. Selain itu ada juga 

berasal dari Jerman yang merupakan salah satu negara dimana 

populasi imigran asal Turki berada paling banyak. Dikatakan 

melalui The Associated Press bahwa dengan kemenangan AKP 

merupakan “The first signals favourably”. Kemudian oleh 

wakil menteri luar negeri Amerika Serikat saat itu, Marc 

Grossman menyatakan bahwa dalam pemilu, masyarakat Turki 

memiliki peranan dan hak penting untuk memilih siapa yag 

menjadi pemimpin mereka dan Amerika sendiri dengan 

kemenangan AKP ini berharap kedepannya dapat bekerjasama 

dengan baik terhadap pemerintahan Turki yang baru (Mann & 

Rodgers, 2002).  

Di tahun ketiga setelah pembebasan larangan politiknya 

dicabut, ia pun mulai masuk kedalam dunia politik sebagai 

perdana menteri Turki sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 

(Alfian, 2017, p. 250). dalam masa jabatannya, ia berhasil 

meningkatkan kembali perekonomian Turki menjadi lebih baik 

dan juga berhasil menekan angka inflasi dan mendorong 

masuknya investasi asing di Turki (Biography.com, 2019). 

Selanjutnya dilihat dari sisi kepemimpinannya, Erdogan 

dikenal sebagai sosok yang otoriter dalam berkuasa. Hal ini 

dibuktikan dengan kebijakannya untuk memenjarakan beberapa 

pejabat militer senior pada tahun 2013 silam di penjara seumur 

hidup akibat telah membentuk sebuah strategi untuk mencoba 

menggulingkan AKP (Biography.com, 2019). 

Selanjutnya untuk mengetahui dinamika politik Turki dimasa 

kejayaan AKP dibawah kepemimpinan Erdogan. Maka berikut 

data-data lebih jelas bersamaan dengan perbandingan 

transformasi politik diantara beberapa partai. Yakni: 
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Tabel 2. 2 Transformasi Politik Islam di Turki dari RP, FP ke AKP 

Partai 

Kesejahteraan/ 

Refah Partisi (RP) – 

(1995) 

Partai Kebaikan/ 

Fazilet Partisi 

(FP) – (1999) 

Partai Keadilan dan 

Pembangunan/ Adalet 

ve Kalkinma Partisi 

(AKP) – (2002-

sekarang) 

Peran Ekonomi Negara 

Sangat signifikan. 
Negara memiliki 

peran yang kuat 

dalam 

meredistribusikan 
ekonomi. Negara 

memiliki peran aktif 

dalam mensubsidi 

pembagunan industri. 
Privatisasi tidak 

ditekankan. 

Terdapat banyak 
pertimbangan 

dalam konteks 

peran distribusi 

ekonomi oleh 
negara. Banyak 

menekankan 

kompetisi, yakin 

pada kekuatan 
pasar dan 

privatisasi. 

Sangat menekankan 
ekonomi liberal, 

investasi asing, 

privatisasi dan regulasi 

ekonomi pasar. 
Menekankan pula isu 

keadilan sosial. Sepakat 

program IMF 

menyisihkan juga 
anggarannya untuk 

social services. 

Demokratisasi 

Tidak ada 

pertimbangan atas 

hak-hak individu. 
Sangat menekankan 

hak-hak sosial dan 

kebebasan dalam 

menjalankan praktik-
praktik keagamaan. 

Sangat 
menekankan hak-

hak individu dan 

hak asasi manusia. 

Terkait dengan hak 
berdemokrasi, 

ditekankan, 

terkhusus perlunya 

kebebasan 
menjalankan 

praktik 

keagamaan. 

Sangat menekankan 

konsolidasi demokrasi 

melalui dilanjutkannya 

reformasi yang terkait 
dengan hak-hak sipil dan 

hak-hak asasi manusia. 

Menekankan 

keterlibatan dan 
penguatan civil society. 

Nasionalisme 

Sangat nasionalis. 

Mendambakan peran 

lebih besar 

kepemimpinan Turki 
di Dunia Muslim. 

Penekanan pada 

nasionalsme 

kurang menonjol. 

Sangat kosmopolitan 

dalam berpandangan. 

Terdapat elemen-elemen 
nasionalistik. 

Agama dan Nilai Moral 

Sangat kuat. Secara 
khusus 

merekomendasikan 

penerapan nilai-nilai 

Menekankan nilai 

moralitas. Tetapi, 
tidak secara 

eksplisit merujuk 

sekedar pada Islam 

Menekankan tatanan 

sekuler. Nilai moral 
diserahkan pada norma 

yang berkembang dalam 

masyarakat, daripada 
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dan praktik agama 
Islam. 

atau nilai Islam. 
Menekankan 

kebebasan 

beragama sebagai 

bagian dari hak-
hak individu dan 

demokrasi. 

nilai-nilai Islam. 
Kebebasan beragama 

merupakan bagian dari 

program demokratisasi. 

Sentralisasi Versus Pemerintahan Lokal 

Pemerintah pusat 
memiliki peran 

sentral/menentukan. 

Sedikit 

mempertimbangkan 
peran pemerintah 

lokal. 

Sangat 
menekankan pada 

desentralisasi dan 

pendelegasian 

wewenang pada 
pemerintahan 

lokal. 

Sangat menekankan 

pada desentralisasi dan 

peningkatan kapasitas 

pembuatan kebijakan 
pemerintah lokal. 

Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri 

Sangat anti-Barat dan 

anti-EU. Sangat kuat 

menolak keberadaan 
Israel. Lebih suka 

menjalin hubungan 

lebih dekat dengan 

dunia Muslim. 

Lebih suka 

kebijakan luar 

negeri yang aktif 

tetapi seimbang. 

Menolak sikap 

anti-Barat dan anti-

EU. Tidak secara 

eksplisit merujuk 
negara-negara 

Muslim. 

Sangat kuat orientasi ke 
Barat, dengan komitmen 

penuh memperjuangkan 

Turki sebagai anggota 

EU. Bersikap terbuka 

dan kompromistis dalam 

menyelesaikan berbagai 

masalah krusial, 

termasuk kasus siprus. 
Menciptakan pendekatan 

seimbang dengan Timur 

Tengah. 

Gaya Berpolitik 

Agresif, asertif/tegas 
dan percaya diri. 

Seringkali 

menggunakan 

retorika-retorika 

populis. 

Defensif dan 

tenang. 

Menekankan dialog dan 

upaya mencapai 
konsensus. Cenderung 

mencitrakan dirinya 

sebagai kelompok 

“Demokrat-Konservatif” 

dan mendefinisikan diri 

sebagai “Partai Tengah”. 

Sumber: (Alfian, 2017, pp. 85-86) 

Kemudian setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai 

perdana menteri dalam tiga periode. Erdogan pun diangkat 

menjadi kandidat AKP dalam pemilihan langsung pertama 

Turki untuk memilih presiden Turki pada tahun 2014. 

Kemudian dirinya pun memenangkan pemilihan tersebut 
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dengan total suara mencapai 52% suara. Masyarakat sangat 

senang atas kemenangan ini khususnya para pendukungnnya. 

Kemudian dikutip dari The New York Times mengatakan 

bahwa dalam pidato yang disampaikannya dikatakan oleh 

Erdogan bahwa ia terpilih menjadi presiden Turki dan bukan 

hanya akan menjadi presiden terhadap orang-orang yang 

memilihnya saja melainkan ia akan menjadi presiden terhadap 

semua masyarakat Turki yang mencapai 77 juta jiwa dan akan 

senantiasa untuk selalu merangkul dan memberikan kasih 

sayang terhadap semua masyarakat Turki pada keseluruhannya 

(Yeginsu & Arsu, 2014). 

Adapun terdapat beberapa hal perihal politik pemerintahan 

Turki sendiri yang dilakukan oleh Erdogan ketika telah 

menjabat sebagai presiden Turki yakni keikutsertaan Turki 

dalam memerangi ISIS di Suriah, hal ini dilatarbelakangi oleh 

adanya pengeboman yang terjadi di Ankara pada tahun 2015 

silam hingga menewaskan sekitar 128 orang. Banyak spekulasi 

yang mengklaim dalang dibalik peristiwa ini misalnya 

pengeboman ini dilatarbelakangi oleh ISIS ataupun 

dilatarbelakangi oleh Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang ingin 

mendirikan negara untuk minoritas Kurdi (Bonasir, 2015). 

Setelah peristiwa tersebut terjadi, pemerintah pun berusaha 

untuk memerangi ISIS hingga terjadi perlawanan senjata antara 

pasukan dari Turki dan anggota ISIS yang terjadi di Diyarbakir, 

daerah Turki bagian Tenggara. Dari peristiwa ini 

mengakibatkan tewasnya dua pasukan dari polisi Turki dan 

tujuh dari pasukan ISIS dan ditangkapnya puluhan anggota ISIS 

(Lazarus, 2015). Dari masalah ISIS dan Suriah ini pun menjadi 

masalah yang paling mendominasi politik luar negeri Turki 

pada tahun 2014 silam (Erkus, 2015). Selain itu ada juga 

kebijakan-kebijakan lainnya dari politik pemerintahan Turki 

yang lebih difokuskan pada pembahasan bab selanjutnya yakni 

hubungan politik luar negeri Turki dengan Palestina terkait 

kasus kemerdekaan Palestina yang didukung oleh Turki, 

khususnya Erdogan. 
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D. Perbandingan Politik Luar Negeri Turki di era 

Mustafa Kemal Attaturk 

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan secara 

mendalam terkait politik pemerintahan pada masa Erdogan 

yang begitu dikenal sampai saat ini. Lantas bagaimana sistem 

politik pemerintahan Turki di era sebelum Erdogan yang dalam 

hal ini akan diambil sebagai perbandingan yakni era Mustafa 

Kemal Attaturk. 

Ali Riza Oglu Mustafa atau yang biasa dikenal dengan nama 

Mustafa Kemal Attaturk merupakan pendiri Republik Turki 

yang sekaligus menjabat sebagai presiden pertama Turki dari 

tahun 1923 sampai pada tahun 1938. Ia lahir di Salonica pada 

tanggal 19 Mei 1881. Semasa kecilnya, ia dimasukan oleh 

ibunya pada sekolah agama namun karena tidak merasa nyaman 

akhirnya ia pindah ke sekolah lain yang memiliki kurikulum 

yang lebih sekuler dikarenakan keinginan ayahnya agar ia dapat 

menjadi seorang pedagang ketika dewasa nanti (Utomo, 2018). 

Kemudian setelah itu ia pun melanjutkan pendidikannya pada 

sekolah militer tanpa sepengetahuan keluarga pada awalnya. 

Setelah lulus militer, ia sempat ditahan akibat keterlibatannya 

akan gerakan anti-monarki (Utomo, 2018). Setelah dibebaskan 

ia pun ditugaskan menjadi seorang kapten yang ditempatkan di 

Damaskus, Suriah. Selama bertugas ia pun terlibat dengan 

gerakan rahasia revolusioner yang dikenal dengan nama Vatan 

ve Hurriyet yang kemudian terlibat gerakan nyata dalam 

Revolusi Turki Muda yang kemudian berhasil dalam 

menggulingkan Sultan Abdulhamid II dan merubah konstitusi 

monarki yang berjaya di Turki saat itu, kemudian masa-masa 

selajutnya ialah masa dimana Mustafa Kemal Attaturk semakin 

dikenal misalnya karena keikutsertaannya dalam perang 

sehingga menempatkannya pada posisi-posisi penting dalam 

militer ottoman (Utomo, 2018). 

Pada tahun 1919 ia pun berupaya untuk mengatur strategi 

pemberontakan untuk menjadikan sebuah kemerdekaan bagi 
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Turki hingga dapat terlepas dari Kekaisaran Utsmaniyah. 

Hingga akhirnya karena tekanannya atas traktat Lausanne pada 

Oktober 1923 membuat berakhirnya serangan terhadap Yunani 

dan Armenia yang sekaligus menandai terciptanya Republik 

Turki dan membuatnya menjadi presiden pertama Turki 

(Utomo, 2018).  

Ketika ia mulai menjadi pemimpin Turki. Ia pun berencana 

untuk memperbaharui segala atribut bangsa dan negara agar 

tidak terikat dengan agama misalnya mencoba untuk 

menghapus pengaruh Islam dalam masyarakat Turki. Beberapa 

hal yang dilakukannya yakni mengubah pemakaian kopiah 

yang awalnya menjadi atribut bagi lelaki muslim menjadi topi 

barat, selain itu juga dalam hal berbusana yang diubah 

mengarah ke barat, mengubah alfabet yang tadinya dalam 

bentuk Arab ke Latin dan mengubah kalender Hijriyyah 

menjadi kalender Gregoria (Toprak & Terj. Diningrat R, 1999). 

Setelah menghapus segala hal yang berbau keagamaan dan 

memisahkannya dari Politik Turki, kemudian pada tahun 1937 

Turki pun secara resmi menyatakan diri sebagai sebuah negara 

sekuler yang kemudian dikenal dengan istilah kemalisme 

(Zainal, 2016). 

Ideologi kemalis sendiri terdiri dari beberapa unsur, yakni 

adanya unsur nasionalisme. Menurut Mustafa Kemal, seperti 

yang dipelajari dari Ziya Gokalp bahwa sesungguhnya budaya 

Turki itu sangat berkaitan dengan reformasi Islam sehingga 

akan tetap mengekspresikan etos Turki dari Islam itu sendiri. 

Kemudian dalam pemahamannya, Islam tidaklah perlu untuk 

selalu ada di setiap bagian kehidupan manusia karena hal itu 

akan menjadi ancaman kemunduran Turki. Sehingga ia 

berusaha untuk memisahkan Islam dari seluruh aspek 

khususnya politik dan pemerintahan. Unsur yang kedua ialah 

sekulerisme, menurut pemahaman Mustafa Kemal sendiri 

bahwa sekularisme merupakan suatu hal yang sangat baik 

karena memisahkan sistem pemerintahan dari agama dan 

berkiblat kearah barat yang dipandangnya memiliki peradaban 

yang paling tinggi dan paling kuat diantara peradaban-
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peradaban lainnya. Unsur terakhir ialah westernisme, seperti 

yang dijelaskan sebelumnya bahwa Mustafa Kemal ingin lebih 

berkiblat kearah barat. Menurutnya, peradaban Islam 

merupakan suatu hal yang telah usang dan tak akan pernah 

maju. Oleh karena itu untuk mencapai titik yang tinggi harusnya 

mengikuti peradaban baru yakni barat (Solikhun, 2013). 

Kemudian dalam sistem politik yang baru, Turki tak lepas dari 

adanya pengaruh kekuatan militer yang menurut Mustafa 

Kemal bahwa militer merupakan penjaga dari cita-cita bangsa 

(Zainal, 2016). hal ini diperjelas dengan adanya pasal 32 

undang-undang tentang Army Internal Services yang dibentuk 

pada tahun 1934 yang menyatakan bahwa “tugas dari angkatan 

bersenjata adalah untuk melindungi dan mempertahakan 

Tanah Air dan Republik Turki sebagaimana yang ditetapkan 

oleh konstitusi” (Zainal, 2016). Dengan adanya pengaruh 

militer dalam politik Turki ini menjadikan gaya kepemimpinan 

Mustafa Kemal menjadi seorang ditaktor pada masa itu, ia lebih 

kearah menjadikan dirinya dihadapan rakyatnya selayaknya 

seorang pemimpin militer ketika berkuasa. Dalam dunia politik 

luar negerinya juga, sebagai sebuah negara republik 

konstitusional yang demokratis, sekuler dan bersatu juga 

membuat Turki turut serta dalam menjalin hubungan dengan 

dunia luar. Misalnya, Turki menjadi negara yang selalu 

bergabung dengan dunia barat dan tidak hanya itu, Turki juga 

menjalin hubungan dengan dunia Timur disaat yang bersamaan. 

Kemudian Turki juga menjadi salah satu negara yang 

mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi 

Konferensi Islam (OKI), Organisasi Kerjasama dan 

Pembangunan ekonomi (OECD), Organzation for Scurity and 

Coopration in Europe (OSCE), dan juga menjadi negara 

anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949 dan NATO sejak tahun 

1952 (Solikhun, 2013). 


