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Abstract 

For years the world has known that there was a conflict in Palestine where there was an oppression of 

human rights by the Israeli army against the Palestinian people. This writing will explain the criticism of 

what was done by the Israeli army against Palestine from the point of view of Erdogan as head of 

government of the Turkish State. To find these answers, two approaches are used namely Axel Honneth's 

cognitive theory approach and foreign policy approach. using these two approaches shows that the 

policies pursued by Erdogan called for organizations such as the OIC and the UN to support and 

recognize Palestinian sovereignty and to act firmly against countries that threaten Palestinian 

sovereignty such as Israel & America. 
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Abstrak 

Sudah bertahun-tahun dunia mengetahui bahwa adanya konflik yang terjadi di Palestina dimana 

terjadinya penindasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap rakyat 

Palestina. Penulisan ini akan menjelaskan mengenai kecaman atas apa yang dilakukan oleh tentara 

Israel terhadap Palestina dilihat dari sudut pandang Erdogan selaku kepala pemerintahan Negara Turki. 

untuk menguji dan menemukan jawaban tersebut, digunakanlah dua pendekatan yakni pendekatan 

teori kognisi Axel Honneth dan pendekatan Politik luar negeri. dengan menggunakan kedua pendekatan 

ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Erdogan menyerukan organisasi-organisasi 

seperti OKI dan PBB untuk mendukung serta mengakui kedaulatan Palestina serta bertidak tegas 

terhadap Negara-negara yang mengancam kedaulatan Palestina seperti Israel & Amerika. 

Kata Kunci: Kemerdekaan Palestina, Pengakuan, Politik Luar Negeri, Erdogan, Turki. 
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Jika melihat tentang banyaknya kasus-kasus yang terjadi dalam dunia internasional, maka akan 

ditemukan salah satu yang dapat dikatakan penting untuk diteliti lebih lanjut. Satu diataranya 

yakni terkait dengan kasus penindasan yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh tentara 

Israel. Mengapa kasus ini begitu penting untuk diteliti? Karena selain banyak terdapat konflik 

seperti perang disana juga karena Israel ingin menguasai seluruh wilayah Palestina, sehingga 

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. Dikarenakan adaya pelanggaran-pelanggaran terebut membuat dunia internasional pun 

mengecam tindakan Israel tak terkecuali Turki. Dipimpin oleh presiden Turki, Erdogan. Erdogan 

pun merupakan sosok yang begitu antusias dalam mendukung kemerdekaan palestina dibuktikan 

dari adanya beberapa kebijakan yang ia terapkan dalam permasalahan konflik ini.  

Adapun sebelum mengetahui kebijakan apa saja yang dibuat oleh Erdogan, maka terlebih dulu 

akan dibahas terkait dinamika politik luar negeri Turki. 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. 

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). 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 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 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). 

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: 

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 dan praktik agama Islam. 

Menekankan nilai moralitas. 

Tetapi, tidak secara eksplisit 

merujuk sekedar pada Islam atau 

nilai Islam. Menekankan 

kebebasan beragama sebagai 

bagian dari hak-hak individu dan 

demokrasi. 

Menekankan tatanan sekuler. Nilai 

moral diserahkan pada norma yang 

berkembang dalam masyarakat, 

daripada 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. Lebih suka kebijakan luar negeri Sangat kuat orientasi ke Barat, dengan 



Sangat kuat menolak keberadaan 

Israel. Lebih suka menjalin 

hubungan lebih dekat dengan dunia 

Muslim. 

yang aktif tetapi seimbang. 

Menolak sikap anti-Barat dan 

anti-EU. Tidak secara eksplisit 

merujuk negara-negara Muslim. 

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 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. 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Dari pembahasan tersebut maka diketahui bahwa penulisan ini 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 dan dalam menganalisa data 

terhadap penilitian ini, digunakan teknik analisa deduktif atau dengan memahami teori yang ada 

dan kaitannya dengan permasalahan yang ada. Sehingga dapat menemukan bukti atas masalah 

yang dipertanyakan. Adapun teori yag digunakan dalam penulisan ini ialah menggunakan dua 

teori yakni Teori Rekognis Axel Honneth dan Politik Luar Negeri. 

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). Sedangkan teori 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.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pembahasan sebelumnya. Maka dapat diketahui bahwa beberapa kebijakan Erdogan untuk 

menunjukka dukunganya terhadap kemerdekaan Palestina ialah: 

1. Melakukan seruan terhadap OKI dalam mendukung kemerdekaan Palestina. 

Dalam upayanya mendukung kemerdekaan Palestina, Erdogan dengan tegas menghimbau agar 

dunia Islam dapat bersatu melawan kezaliman yang dilakukan oleh Israel terhadap warga 

Palestina. dikutip dari Republika dikatakan bahwa, dalam pertemuan yang diadakan di Istanbul 

terkait dengan konflik Palestina, Erdogan pada satu hari sebelumnya telah menemui sepuluh ribu 

orang yang berada di pasar malam Yenikapi, Istanbul yang mana kedatangannya tersebut 

bermakud untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya dunia Islam harus 

bersatu dan menyatukan diri (Satria, 2019). Seruan ini pun begitu penting dilakukan mengingat 

bahwa pada faktaya, Palestina merupakan suatu persoalan penting khususnya bagi seluruh umat 

Islam.  

Adapun yang menjadi alasan penting lainnya mengapa Palestina harus dijaga oleh seluruh 

umat muslim dikarenakan Yerusalem sendiri merupakan kota suci bagi tiga agama khususnya 

untuk Islam, kota ini merupakan kiblat pertama umat Islam yaitu Baitul Maqdis atau Masjid Al-

Aqsa (Republika, 2018). Oleh karena itulah, dilihat dari sejarah Palestina yang sangat berarti 

bagi umat Islam membuat Erdogan begitu mendukung upaya kemerdekaan Palestina. Adapun 

bentuk dukungan utama yang dibuatnya ialah melakukan seruan terhadap seluruh pemimpin 

muslim di dunia untuk turut serta mendukung kemerdekaan Palestina.  Adapun kebijakan ini 

ditujukan untuk OKI sehingga dapat mengakui bahwa Yerusalem merupakan ibukota Palestina. 



Kemudian, pada beberapa waktu lalu dunia internasional dikejutkan dengan adanya pengakuan 

sepihak Amerika terhadap wilayah Yerusalem yang diakuinya sebagai ibukota Israel yang baru 

hingga membuat kemarahan berbagai pihak tak terkecuali Turki. Terkait dengan hal tersebut, 

Erdogan sebagai pemimpin Turki yang termasuk anggota OKI pun tidak tinggal diam saja, ia 

pun membuat pertemuan dengan negara-negara anggota OKI di Istanbul guna membicarakan 

terkait dengan kelanjutan isu ini dan sekaligus pertemuan ini dipimpin langsung oleh Erdogan 

(Siregar, 2017). Dalam pertemuan tersebut pun Erdogan melalukan seruan terhadap Negara-

negara anggota OKI untuk dapat segera melakukan tindakan dibawah kekuatan OKI untuk 

mengecam tindakan Israel maupun Amerika terhadap Palestina. Dalam KTT Luar Biasa 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang diadakan di Istanbul, Erdogan mengatakan bahwa “Saya 

mengajak semua negara mendukung undang-undang internasional untuk mengakui Yerusalem 

sebagai ibukota negara Palestina yang diduduki.” (Siregar, 2017). Kemudian pada KTT OKI ke-

14 yang dilaksanakan di Makkah, Saudi Arabia pada bulan Juni 2019 silam, terkait dengan 

konflik yang terjadi di Palestina dan kekejaman Israel pun tak ketinggalan dan menjadi sorotan 

dalam pertemuan ini. OKI sendiri mengecam sikap maupun tindakan-tindakan yang dinilai tidak 

berpihak terhadap Palestina termasuk keputusan AS dalam mengakui Yerusalem sebagai ibukota 

Israel yang baru. 

2. Penarikan Duta Besar Turki atas Amerika dan Israel. 

Hubungan Turki dan Amerika pun tak dipungkiri semakin memanas. Misalnya jika dilihat dari 

keterkaitannya dengan isu Palestina yang membuat Amerika dibawah kepemimpinan Donald 

Trump yang mengakui wilayah Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan 

besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem yang membuat ketegangan diantara keduanya 

(VoaIndonesia, Pemindahan kedubes AS ke yerusalem perburuk ketegangan AS-Turki, 2018). 

Hal ini pun dianggap sebagai suatu tindakan yang berlebih dan begitu kejam bagi banyak pihak. 

Lewat pidatonya pada bulan Desember 2017 silam mengatakan bahwa ia sendiri tetap 

berkomitmen terhadap solusi dua negara antara Palestina dengan Israel akan tetapi ia juga 

mengakui bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel yang secara langsung bagi banyak pihak 

beranggapan bahwa hal itu akan menimbulkan konflik baru dan bentuk penyelesaian damai  akan 

sia-sia (BBCNews, 2017). Terkait dengan hal tersebut walaupun keadaan sudah membaik 

diantara keduanya dibuktikan dengan kedutaan besar Turki untuk Amerika yang telah kembali 



bertugas di Amerika (Farah, 2018), tapi tak menghapus fakta bahwa Turki pernah menarik duta 

besarnya dari Amerika sebagai bentuk kemarahannya akan kebijakan Amerika yang menjadikan 

Yerusalem sebagai ibukota Israel. Kemudian Terkait dengan apa yang dilakukan oleh Israel 

terhadap Palestina yang begitu kejam dan dikecam oleh banyak pihak membuat hubungan Israel 

dan Turki yang mana posisi Turki sebagai pendukung Palestina membuat hubungan diantara 

keduanya tidaklah begitu baik. Hubungan yang terjalin diantara keduanya pun sudah dapat 

ditebak tidak berjalan dengan baik bahkan dapat dikatakan mengalami krisis diplomatik selama 

bertahun-tahun. Dikutip dari Tempo, Erdogan secara terang-terangan mengkritik kebijakan Israel 

yang dinilai sangat rasis dan diskriminatif terhadap warga Palestina (Tempo, Terkait isu 

palestina, hubungan Turki-Israel tegang, 2017). Erdogan pun mengatakan bahwa jika ingin 

adanya perdamaian di Timur Tengah yang abadi berarti harus ada negara berdaulat yakni 

Palestina haruslah meraih kemerdekaannya dengan Yerusalem sebagai ibukotanya (Tempo, 

Terkait isu palestina, hubungan Turki-Israel tegang, 2017). 

Kemudian mengenai kebijakan Amerika yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pun 

membuat kemarahan bagi Turki yakni dengan memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Tel 

Aviv. Ia pun juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina tidak ada 

bedanya dengan kekejaman Nazi. Dikutip dari Voa Indonesia, dalam pidato terbukanya 

mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Israel adalah sebuah kejahatan, kekejaman dan 

teror negara (VoaIndonesia, erdogan samakan tindakan israel dengan kekejaman Nazi, 2018). 

Tidak hanya menarik duta besarnya saja dari Israel, ia pun juga memutuskan untuk mengusir 

duta besar Israel untuk Turki. Dikutip dari Bisnis.com, Pemerinteh Turki mengatakan kepada 

duta besar Israel untuk segera meninggalkan negara Turki yang disampaikan pada bulan Mei 

2018 silam (Sihombing, 2018). Bukan hanya sekedar pemindahan ibukota yang dilakukan oleh 

Israel saja yang mengakibatkan hal ini terjadi, melainkan juga dengan apa yang telah dilakukan 

oleh Israel yakni membunuh 60 warga Palestina dalam peristiwa unjuk rasa yang terjadi di 

perbatasan Gaza ketika terjadinya pembukaan kedutaan besar AS di Yerusalm (Sihombing, 

2018). Dengan adanya peristiwa pembunuhan ini dan dengan dibukanya duta besar AS di 

Yerusalem inilah yang begitu membuat kemarahan Turki sebagai negara yang mendukung 

kemerdekaan Palestina hingga mengecam dengan tegas bahkan menarik duta besarnya sebagai 

wujud nyata aksinya. 



3. Seruan Erdogan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui kemerdekaan 

Palestina. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa dikenal dengan istilah PBB adalah sebuah 

organisasi berskala internasional yang didirikan di San Fransisco setelah berakhirnya perang 

dunia kedua atau tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan prinsip maupun komitmen 

yakni untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan 

persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan 

yang layak dan hak asasi manusia (Kemlu, 2019). Hak Asasi Manusia sebagaimana dicanangkan 

dalam Mukadimah Konvenen Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1966 dikatakan bahwa 

“Hak asasi manusia ini adalah hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat 

pada manusia (These rights derive from inherent dignity of the human person)” yang mana hak 

ini juga sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar 

manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga 

dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, 

agama atau gender (Budiarjo, 2008, pp. 211-212). 

Dari pernyataan diatas terlihat jelas bahwa seharusnya rakyat palestina tidak boleh mendaptkan 

pelaggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Terkait dengan hal tersebut, Erdogan sebagai 

kepala pemerintah pun segera bertindak dengan mengambil kebijakan salah satunya membuat 

pertemuan dengan negara-negara OKI guna membahas beberapa hal terkait dengan kezaliman 

tentara Israel terhadap Palestina. Selain itu dalam pertemuan Majelis Umum PBB, dikutip dari 

Tempo, dalam pidatonya ia mempertanyakan keberadaan Palestina dalam peta dunia yang dinilai 

begitu dikuasai oleh Israel. (Tempo, erdogan pertanyakan peta israel di majelis umum pbb, 

2019). Kemudian terkait dengan kebijakan Amerika Serikat yang mengeluarkan putusan dengan 

mengakui bahwa Yerusalem ialah ibukota Israel membuat Erdogan mengecam dan mengatakan 

dihadapan Majelis Umum PBB bahwa seharusnya PBB bisa lebih tegas untuk membela warga 

Palestina dengan mengeluarkan resolusi dalam pembentukan negara Palestina, hal ini dilakukan 

karena dirinya menilai bahwa selama ini PBB hanya memberikan janji-janji yang tidak ditepati 

(SPNA, 2019). Terlebih lagi pada kenyataannya bahwa Palestina sampai sekarang belum juga 

dijadikan anggota penuh dalam keanggotakan PBB. Melihat dari usaha yang telah dilakukan oleh 

Palestina sendiri sejak tahun-tahun sebelumnya yang terus mencoba untuk mengajukan 

keanggotaan penuh dalam PBB yang selalu gagal karena tidak adanya dukungan yang didapat 



dari beberapa anggota dewan keamanan yang kemudian dari upaya-upaya tersebut membuat 

status Palestina ditingkatkan menjadi negara pengamat non-anggota (Swastiningrum, 2019). 

Namun saat ini meskipun telah menjadi negara dengan status pengamat non-anggota dalam PBB 

tidak membuat Palestina berhenti untuk berusaha menjadi anggota penuh sebagai bentuk 

pengakuan kedaulatannya dimata dunia. Oleh karena itulah, Erdogan berusaha untuk membantu 

Palestina agar dapat diakui secara penuh dalam keanggotaan PBB. 

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. 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. 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. 
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