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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Recep Tayyip Erdogan adalah presiden Turki yang telah 

menjabat sejak tahun 2014 silam. Ia dilahirkan di Istanbul 

kemudian pindah bersama keluarganya ke kota Rize. Disana ia 

tumbuh menjadi anak sholeh dan bersekolah di sekolah-sekolah 

keagamaan. Ia pun mendalami pengetahuannya akan Islam. 

Tidak hanya sekolah dan belajar, ia juga selalu membantu 

kedua orang tuanya untuk mencari nafkah. Ia menjual makanan 

dan minuman di sepanjang jalan. Setelah lulus, ia melanjutkan 

kuliahnya di Universitas Marmara, Istanbul dan mengambil 

pendidikan ekonomi dan bisnis. 

Setelah melanjutkan pendidikannya, ia memutuskan untuk 

masuk dalam dunia politik Turki. Di awal kemunculannya, ia 

mengalami beberapa rintangan salah satunya ketika ia menjabat 

sebagai walikota Istanbul dan pada saat membacakan 

pidatonya, ia dipenjara karena isi dari pidatonya dianggap 

begitu bertentangan dengan paham sekuler yang saat itu masih 

begitu kental. Ia kemudian ditahan di penjara selama beberapa 

bulan.  

Setelah keluar dari penjara, ia memutuskan untuk kembali 

dalam dunia politik dan bersama dengan rekannya Abdullah 

Gul untuk mendirikan partai Adelet ve Kalminma Partisi (AKP) 

atau biasa dikenal dengan istilah Partai Keadilan dan 

Pembangunan. Hanya saja, ketika datang pemilu ia tidak bisa 

maju sebagai wakil dari partainya dikarenakan hukumannya 

yang masih belum selesai. Akhirnya posisinya digantikan oleh 

Abdullah Gull. Partai AKP sendiri pun kemudian menjadi partai 

populer dan menjadi partai besar di Turki. Banyak sekali 

pendukung Erdogan yang begitu mendukungnya, ada beberepa 

alasan mengapa ia memiliki dukungan yang besar dari 

masyarakat yakni kepribadiannya yang baik dan berkharisma 



53 

 

serta sangat peduli dengan sesama menjadikannya menjadi 

sosok idola baru di Turki. Selain itu, sosoknya yang alim begitu 

dirindukan oleh sebagian umat muslim Turki dikarenakan 

jatuhnya Turki Utsmaniya dan membuat Turki berubah menjadi 

sekuler yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Attaturk. Mustafa 

Kemal Attaturk sendiri merupakan sosok yang menjadi 

presiden pertama Turki sekaligus menjadi bapak reformasi 

Turki modern yang mengubah Turki menjadi sekuler dan 

berkiblat ke Barat.  

Selanjutnya pada dinamika politik luar negeri Turki dengan 

Palestina. Sebelumnya, Palestina adalah sebuah negara yang 

berada di timur tengah dan masih menjadi sebuah negara yang 

belum diakui kemerdekaannya oleh sebagian negara. Di 

Palestina terdapat banyak konflik yang terjadi, misalnya yang 

menjadi perhatian dunia ialah konfliknya dengan Israel. 

Diketahui bahwa, Israel ingin menguasai seluruh wilayah 

Palestina. Dan untuk mencapai tujuannya ia pun melakukan 

tindakan kejam dan tidak manusiawi terhadap rakyat Palestina. 

Bentuk-bentuk pelanggarannya misalnya pembatasan 

perizinan, pelarangan, eksploitasi, penyiksaan, pengurungan 

bahkan pembunuhan yang selalu dilakukan terhadap rakyat 

palestina.  

Dari kejahatan-kejahatan Israel tersebut kemudian melahirkan 

kecaman-kecaman dari berbagai pihak tak terkecuali Turki. 

Sebagai salah satu Negara dengan mayoritas penduduk 

beragama Islam yang dipimpin oleh seorang pemimpin religius 

berlatarbelakang Islam dan memiliki sistem politik luar negeri 

yang aktif dan humanis, membuat Turki begitu tegas dan 

pantang menyerah dalam menunjukkan dukungannya terhadap 

kemerdekaan Palestina. Selain itu, disisi lain ada juga tujuan 

Turki yang ingin dicapai yakni ingin menjadi pemimpin dalam 

mendukung kemerdekaan Palestina, hal ini dikarenakan bahwa 

Turki ingin menunjukkan bahwa dahulu ia pernah menguasai 

dan menjadi pemimpin dengan adanya kekaisaran Turki 

Utsmani.  
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Kemudian untuk menunjukkan keseriusannya dalam 

mendukung kemerdekaan Palestina selain memberikan 

pengakuan secara de facto atas kemerdekaan Palestina, Turki 

pun membuat beberapa kebijakan yakni membuat seruan 

terhadap dunia Islam khususnya OKI agar dapat bersatu 

melawan Israel atas kekerasan yang dilakukan terhadap 

masyarakat dan mengakui Yerusalem sebagai ibukota 

Palestina, mengambil tindakan terkait penarikan duta besar 

Turki dari AS dan Israel sebagai wujud ketidaksetujuannya 

terkait dengan negara-negara yang dianggap begitu mengancam 

keamanan Palestina, menyuarakan agar masyarakat 

internasional khususnya perserikatan bangsa-bangsa (PBB) 

untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina. 

 


