
31 

 

BAB III 

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI  

TURKI DAN PALESTINA 

 

Melihat dari kenyataan yang terjadi pada saat ini yakni 

besarnya dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Turki 

sendiri dalam mendukung kemerdekaan Palestina lantas 

membuat siapapun akan penasaran mengapa sampai Turki 

begitu membela Palestina. Hubungan apa yang terjalin di antara 

keduanya. Pada BAB ini akan menjelaskan secara mendalam 

terkait dengan hubungan politik yang terjadi antara Turki 

dengan Palestina. 

A. Sejarah awal terjadinya konflik di Palestina 

Konflik yang terjadi di Palestina saat ini menjadi salah satu dari 

sekian banyak konflik berskala internasional yang tak bisa 

dihindarkan oleh mata dunia. Konflik ini merupakan konflik 

kemanusiaan yang dilatarbelakangi oleh adanya perebutan 

wilayah atau kawasan antara Palestina dan Israel. Dalam 

sejarahnya, kawasan seluas 140 mil persegi yang berlokasi di 

sepanjang pantai mediterania antara Mesir dan Israel ini sangat 

diperebutkan oleh Palestina maupun Israel, terlebih lagi 

dikarenakan adanya Yerusalem yakni sebuah kota suci bagi 

umat Islam maupun Yahudi yang kemudian menjadi perebutan 

ibukota bagi keduanya (Marks, 2018). 

Selain itu dalam sejarah, sebelumnya dikatakan bahwa sebelum 

Israel menjadi sebuah bangsa, wilayah perebutan tersebut telah 

lebih dulu ditinggali oleh orang-orang Arab dan Palestina. 

Kemudian oleh Theodore Herzl melakukan sebuah deklarasi 

yakni program pulang kembali ke tanah air (Surwandono, 2013) 

sehingga membuat umat yahudi diseluruh dunia merasa harus 

datang ke yerusalem yang dahulu tempat mereka tinggal 

sebelum dimenangkan oleh bangsa Arab. Kemudian pada tahun 

1948 secara resmi Israel dinyatakan sebagai negara dan 
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menandai munculnya negara Yahudi pertama dan kemudian 

satu hari setelahnya terjadilah perpecahan antara Israel dan lima 

negara Arab yakni Yordania, Irak, Suriah, Mesir dan Lebanon 

hingga akhirnya peristiwa ini dikenal dengan sebutan perang 

Arab-Israel 1948 (Marks, 2018). 

Perang Arab sendiri dilatarbelakangi lebih jelasnya ketika 

bangsa Yahudi memasuki wilayah Arab dan menetap di 

Palestina. Ketika itu, mereka pun mulai mencetuskan gerakan 

zionisme yang mana gerakan ini sebagai bentuk perebutan 

tanah leluhur yang mereka yakini bahwa wilayah Palestina saat 

itu merupakan wilayah dimana leluhu-leluhur mereka berasal. 

Gerakan zionisme ini begitu bertentangan dengan gerakan 

nasionalisme Arab. Bangsa Arab beranggapan bahwa dengan 

masuknya bangsa Yahudi yang semakin banyak ke tanah Arab 

Palestina maka akan menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa 

Arab karena tujuan bangsa Yahudi ialah ingin mendirikan 

homeland bagi bangsanya di tanah Palestina (Purwanti, 2017). 

selain itu adanya campur tangan dari Inggris yang saat itu 

diketahui bahwa Palestina merupakan wilayah yang dikuasai 

oleh kerajaan Turki Ottoman. Namun ketika kerajaan Turki 

Ottoman mulai melemah, Inggris muncul dan melakukan 

perjanjian dengan bangsa Arab yakni jika bangsa Arab dapat 

menghancurkan kekuasaan Turki Ottoman maka Inggris akan 

memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada bangsa Arab. 

Namun kenyataannya ialah setelah Turki Ottaman runtuh, 

Inggris pun malah tidak menempati janjinya dan secara terbuka 

malah mendukung bangsa Yahudi dan selanjutnya ialah 

terjadinya konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun 

hingga perang dunia kedua yang kemudian membuat Inggris 

akhirnya menyerahkan mandatnya atas Palestina kepada PBB 

yang saat itu baru dibentuk, namun satu hari sebelum 

mandatnya dicabut bangsa Yahudi pun mendeklarasikan 

berdirinya negara Israel. Hal ini pun menjadi perdebatan dan 

untuk mengamankan kedua belah pihak yakni Palestina 

maupun Israel, PBB pun menentukan untuk membuat 

pemisahan dua wilayah yang bagi bangsa Arab ini adalah suatu 
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hal yang merugikan dan beranggapan bahwa PBB sangat  

memihak bangsa Yahudi (Purwanti, 2017). 

B. Kendala-kendala yang terjadi di Palestina 

Dalam konflik yang terus terjadi antara Palestina dan Israel. 

Membuat banyak sekali upaya untuk mendamaikan keduanya. 

Segala upaya diusahakan hingga akhirnya munculah beberapa 

perjanjian damai. Seperti yang dikutip dari jurnal Sosial dan 

Budaya Syar’i karya Masyrofah, dikatakan bahwa ada beberapa 

upaya proses perundingan yakni “Camp David I (1979), 

Perjanjian Oslo I (13 September 1993), Perjanjian Kairo 

(1994), Perjanjian Oslo II (28 September 1995), Kesepakatan 

Hebron (1997), Wye River Agreement (1998), Sharm el-Sheikh 

di Mesir (1999), Camp David II (2000), hingga konsep Peta 

Jalan Damai (Road Map)” (Masyrofah, 2015). 

Perjanjian yang disetujui keduanya yakni berawal dari 

perjanjian damai Camp David yang terjadi pada tahun 1978 

yang digelar di kediaman presiden AS kala itu, Camp David. 

Yang kemudian dari perjanjian inilah membuat Mesir dan Israel 

menandatangani pakta perdamaian. Dimana fokus dari 

perjanjian ini ialah Israel harus mengembalikan semenanjung 

Sinai kembali ke Mesir (Hardoko, 2012). Selanjutnya ialah 

perjanjian Oslo pada tahun 1993 di Oslo, Nowergia. Pada saat 

itu terjadinya perundingan diantara PLO dan Israel yang 

kemudian membuat pemimpin PLO akhirnya membuat surat 

terhadap perdana menteri Israel bahwa ia akan mengakui hak 

hidup Israel dan mulai meninggalkan cara-cara penggunaan 

senjata. Keduanya pun bertemu di AS dan memulai proses 

perdamaian yang disaksikan oleh presiden AS Bill Clinton 

(Hardoko, 2012). Dan juga fokus dari perjanjian ini ialah 

adanya kesepakatan akan otoritas otonom Palestina yang 

didirikan di Tepi Barat dan Jalur Gaza (Rufinaldo, 2018). 

Namun kenyataannya ialah Israel melakukan pelanggaran 

terhadap perjanjian Oslo 1993 dengan melakukan beberapa hal 

yang dinilai merugikan serta melanggar isi dari perjanjian yang 



34 

 

telah disepakati keduaya. Misalnya, pelanggaran tersebut yakni 

dengan membuat penutupan Tepi Barat dan jalur Gaza secara 

permanen serta membatasi perizinan pergerakan setiap warga 

Palestina. Seperti yang dikutip dari Pusat Informasi Palestina, 

dikatakan bahwa tentara Israel sendiri telah mengumumkan 

bahwa akan diberlakukan penjagaan keamanan di Tepi Barat 

dan Jalur Gaza, adapun beberapa sumber lain mengatakan 

bahwa hal ini dilatarbelakangi oleh hari-hari penting bagi Israel 

sehingga ketika hal ini sedang diterapkan hanya sebagian orang 

Palestina yang memiliki izin saja yang dapat melewatinya (PIC, 

2019). Hal ini kemudian begitu berdampak kepada banyaknya 

pekerja asal Palestina dikarenakan tidak memiliki akses menuju 

lokasi tempat mereka bekerja. Begitu juga dengan warga 

Palestina yang berada di jalur Gaza yang terhalang ketika ingin 

melakukan perawatan di rumah sakit. Dengan adanya kebijakan 

ini membuat setiap hari-hari besar atau peringatan hari tertentu 

bagi Israel adalah suatu hal yang berat bagi warga Palestina 

karena hal-hal seperti penutupan semua jalan utama, pendirian 

pos pemeriksaan militer dan sebagainya akan membuat warga 

Palestina semakin menderita (PIC, 2019). 

Bentuk pelanggaran selanjutnya yang dilakukan oleh Israel 

adalah pelanggaran terhadap perjanjian Oslo II yang disahkan 

pada tahun 1995. Dimana pada perjanjian ini difokuskan bahwa 

telah terjadi pembagian atau pemisahan antara Tepi Barat 

menjadi terpisah dibawah kendali Israel, kontrol Palestina, dan 

tanggung jawab militer Israel dengan administrasi sipil 

Palestina menjadi milik masing-masing (TemanSejarah, 2019). 

Namun kenyataannya, Israel telah mengambil alih setiap 

sumber penghasilan yang seharusnya dimiliki oleh warga 

Palestina sehingga membuat warga Palestina selalu hidup 

tergantung pada Israel. Salah satu contohnya seperti dikutip dari 

Republika dikatakan bahwa menurut PPB bahwa Israel telah 

merampas akses air bersih warga palestina yang mana air 

tersebut merupakan hak jutaan warga Palestina yang dirampas 

Israel serta selalu melakukan penjarahan tanah Palestina 

(Republika.co.id, 2019). Selain itu bentuk lain dari pelanggaran 

ini ialah mengisolasikan warga Palestina agar terkurung 
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didalam wilayah tertentu. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa adanya pembatasan bahkan pelarangan bagi 

warga Palestina untuk memiliki akses menuju wilayah lain 

hingga membuat mereka mengalami keterbatasan dalam 

beraktivitas. 

Dari beberapa contoh perundingan diatas menjadi salah satu 

dari sekian banyak perundingan yang telah diupayakan oleh 

kedua belah pihak tetapi selalu dilanggar oleh pihak Israel. 

Dapat diketahui bahwa apa yang telah dilakukan oleh Israel 

terhadap warga Palestina adalah sebuah bentuk tindakan diluar 

dari prinsip kemanusiaan. Bukan hanya tentang pembatasan 

perizinan, pelarangan, eksploitasi saja melainkan juga 

penyiksaan, pengurungan bahkan pembunuhan yang selalu 

dilakukan terhadap rakyat palestina. Misalnya seperti yang 

dikutip dari Dunia Ekspress bahwa menurut data yang 

bersumber dari kantor berita Anadolu dari tiga lembaga 

swadaya masyarakat (LSM) Palestina seperti Commission of 

Detainees and Ex-Detainees, Palestinian Prisoner Society dan 

Prisoner Support and Human Rights Association yang 

menyatakan bahwa sepanjang tahun 2019 telah ada sebanyak 

2.800 warga Palestina yang ditangkap disekitar Tepi Barat dan 

Jalur Gaza yang kemudian ditahan di penjara Israel (Sakti, 

2019). 

C. Sejarah Awal Hubungan yang Terjalin antara Turki 

dan Palestina serta Pengakuan secara de facto atas 

kemerdekaan Palestina. 

Turki dan Palestina merupakan dua negara yang dikenal dengan 

mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Turki sendiri 

merupakan sebuah negara Eurasia yang berada diantara benua 

Asia dan Eropa. Letaknya pun jika dilihat dari daratan Turki 

menunjukan 95 persen berada di kawasan Asia yakni tepatnya 

pada wilayah Anatolia dan sisanya 5 persen berada di kawasan 

Eropa tepatnya pada kawasan barat sampai dengan perbatasan 

Bulgaria dan Yunani (Mustika, 2019). Sedangkan Palestina 
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bagi orang Indonsia khususnya beranggapan bahwa Palestina 

merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Timur 

Tengah. 

Sebelum mengetahui lebih dalam terkait hubungan yang terjalin 

antara Turki dan Palestina, hal utama yang harus dijelaskan 

ialah walaupun letak wilayah palestina tidak digambarkan 

dalam peta dunia yang terbaru dan meskipun kemerdekaannya 

masih menjadi sebuah tanda tanya bagi sebagian negara. Akan 

tetapi ada banyak negara yang telah mengakui kemerdekaan 

negara Palestina serta mengakui bahwa Palestina merupakan 

sebuah negara yang berdaulat. Dikutip dari CNN Indonesia, 

menyatakan bahwa terdapat 137 negara anggota PBB yang 

telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat 

dan kebanyakan negara-negara tersebut berasal dari benua Asia, 

Afrika dan sebagiannya berasal dari Eropa (CNNIndonesia, 

2018). 

Palestina sendiri dalam sejarahnya telah melalukan deklarasi 

kemerdekaan pada tahun 1988 yang diproklamasikan oleh 

Yasir Arafat yakni pemimpin dari Palestine Liberation 

Organization (PLO) atau yang biasa dikenal dengan istilah 

Organisasi Pembebasan Palestina. Seperti yang dikutip dari The 

New York Times. Yasir Arafat dalam pidatonya kala itu 

menyatakan bahwa “The Palestine National Council announces 

in the name of God, in the name of the people, of Arab Palestine 

people, the establishment of the state of Palestine in our 

Palestinian nation, with holy Jerusalem as its capital” (Ibrahim, 

1988). 

Kemudian Turki sendiri merupakan salah satu negara yang pada 

satu itu mengakui adanya deklarasi tersebut. Hal ini 

dilatarbelakangi karena adanya hubungan yang telah terjalin 

antara Turki dan Palestina. Misalnya seperti yang dikutip dari 

website resmi Ministry of Foreign Affairs Turkey dikatakan 

bahwa dalam sejarah, telah diketahui bahwa hubungan yang 

terjalin diantara Turki dan Palestina pun telah berlangsung sejak 

berabad-abad sehingga meghasilkan suatu ikatan dalam budaya 
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dan sosial diantara keduanya (mfa.gov.tr, 2011). Selain itu 

Turki juga telah menjalin hubungan resmi dengan Organisasi 

Pembebasan Palestina (PLO) yag disahkan pada tahun 1975 

sehingga membuatnya menjadi salah satu negara pertama yang 

mengakui deklarasi tersebut (mfa.gov.tr, 2011). Kemudian 

hubungan lain yang terjalin ialah terkait dengan Palestinian 

National Authority (PNA) yang mana menjadi kepentingan 

tersendiri bagi Turki dalam fokus meningkatkan kondisi 

kehidupan rakyat Palestina. Hubungan dan ikatan-ikatan 

tersebutlah yang menjadi cikal bakal jalinan yang terjadi antara 

Turki dan Palestina hingga saat ini. 

D. Tekad Turki untuk menjadi pemimpin dalam 

mendukung kemerdekaan Palestina 

Jika melihat latar belakang sejarah kekhalifaan Turki Utsmani, 

maka wajar saja apabila hal itu menjadi salah satu alasan 

mengapa Turki selalu berusaha ingin menjadi pemimpin dalam 

mendukung kemerdekaan Palestina. Seperti yang diketahui 

bahwa Turki sebelum jatuh ke tangan pemerintahan yang 

sekuler merupakan sebuah peradaban Islam yang begitu 

terkenal. Bahkan salah satu bentuk kontribusi terbesarnya 

dalam sejarah dunia Islam ialah ketika pemimpin dari Turki 

Utsamani yaitu Muhammad Al-Fatih berhasil merebut kota 

Konstantinopl dari tangan Eropa dengan bantuan seratus ribu 

pasukan dan meriam yang tergolong canggih pada saat itu 

(Hanifa, 2013). 

Kendati peradaban Islam ini begitu populer pada masanya, ia 

pun mengalami keruntuhan diakibatkan oleh beberapa hal. 

Misalnya yang dikutip dari Hidayatullah.com bahwasannya 

menurut Syekh Shallabi dalam buku “al-Daulah al-

Utsmaniyyah Awamil al-Nuhudh wa Asbab al-

Suquth”(2001:494-535) disebutkan bahwa ada sepuluh faktor 

yang melatarbelakangi kejatuhan khilafah Turki Utsmani yakni 

adanya kerusaknya terhadap akidah, perubahan makna ibadah 

yang hanya sebatas ritual dan simbol, maraknya kemunculan 
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bid’ah dan syirik dalam kehidupan masyarakatnya, 

penyimpangan yang terjadi pada kaum Shufi, semakin 

maraknya kesesatan di masyarakat, pemimpin yang agung sulit 

ditemukan, ditutupnya pintu ijtihad, tersebarnya kezhaliman, 

masyarakat yang suka sekali berfoya-foya hingga munculnya 

perpecahan internal (Setiawan, 2018). 

Setelah kejatuhan kekhalifaan Utsmani, Turki pun berganti 

haluan dari peradaban Islam menuju sistem yang begitu sekuler 

dibawah kepemimpinan Mustafa Kemal Attaturk hingga 

membuat Turki jauh dari Islam. Namun setelah 

kepemimpinannya diganti khususnya ketika Erdogan mulai 

masuk kedalam politik Turki menjadikan Turki perlahan mulai 

mengubah dan mulai terbuka lagi dengan Islam. Dibawah 

kepemimpinan Erdogan sebagai perdana menteri Turki dan 

sekaligus naik menjadi presiden menjadikan fakta baru bahwa 

adanya keinginan dari Turki sendiri untuk menjadi pemimpin 

dunia Islam.  

Lantas dengan adanya konflik di Palestina ini pun membuat 

dunia Islam sangat menaruh harapan agar Turki dapat menjadi 

pemimpin untuk kemerdekaan Palestina melihat latar belakang 

sejarah Turki tentang peradaban Islam sehingga seperti yang 

dikutip dari detiknews, Erdogan pun mengatakan bahwa 

“Peradaban besar yang pernah runtuh harus dibangun kembali 

di atas puing-puing keruntuhannya” (Zulkhairi, 2018), sebagai 

pertanda bahwa ia serius dalam upaya membangkitkan kembali 

Kekhalifaan Ustmai. Hal ini karena ia menyadari bahwa 

dibelakangnya banyak sekali orang-orang yag terzhalimi yang 

mencari perlindungan. Oleh karena itu berbekal akidah 

keIslamannya ia pun siap dan tegas dalam upaya melindungi 

dan membela negeri-negeri Islam (Zulkhairi, 2018). 

Selain itu, tidak hanya karena latar belakang sejarah Turki 

sendiri akan tetapi juga gaya kepemimpinan Erdogan yang 

dinilai begitu baik dan dapat dipercaya hingga mendapatkan 

dukungan dari banyak pihak. Misalnya dikutip dari BBC News 

digambarkan bahwa ternyata Erdogan yang merupakan 
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pemimpin Turki yang dijadikan pilihan bagi bangsa Arab 

sebagai pahlawan meraka. Hal ini pun tak lain dikarenakan dari 

adanya survei yang dilakukan oleh BBC Arab untuk memilih 

siapa pemimpin yang dipilih sebagai seorang pahlawan. 

Walaupun tidak secara keseluruhan meliputi semua negara 

Arab, akan tetapi survei ini menjadi yang terbesar yang pernah 

di adakan (Azizlerli, 2019), hasil survei pun sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Hasil survei Arab Barometer soal pandangan positif 

terhadap tiga pemimpin negara, Putin, Trump dan Erdogan. 

 

Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48776159 

Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah 

melakukan wawancara terhadap lebih dari 25.000 orang dalam 

jangka waktu mulai dari akhir 2018 sampai dengan pertengahan 

2019 maka Erdogan dipilih sebagai pemimpin yang ideal akibat 

dari gaya kepemimpinannya dan bukan dilatarbelakangi fakta 

bahwa bangsa Arab lebih cenderung untuk memilih pemimpin 

muslim karena jika dilihat bahwa sejarah mengatakan maka 

Arab dan Turki tidak memiliki kedekatan dan hubungan yang 

begitu baik sedari dulu (Azizlerli, 2019). 
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