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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mendengar nama negara Turki, hal pertama yang tergambar di pikiran 

yaitu sebuah negara berpenduduk sekitar 72.561.312 jiwa (tahun 2011) dengan 

mayoritas berpenduduk Muslim yaitu sekitar 96%.1 Terletak di kawasan Eropa 

dan Asia (Eurasia) dimana luas wilayahnya sekitar 814.578 kilometer persegi, 

97% (790.200 km persegi) wilayahnya terletak dibenua Asia dan sisanya sekitar 

3% (24.378 km persegi) terletak di benua Eropa.2 Disamping letak geografisnya 

yang strategis, Turki pernah menjadi tempat bagi kekhalifahan terakhir Islam 

yaitu Turki Utsmani dan sekaligus negara yang menerapkan sistem sekuler3.  

Sekularisme Turki dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk4 dimana Atatürk 

melakukan berbagai perubahan kebijakan dengan memisahkan antara urusan 

agama dan negara serta melakukan westernisasi dalam kehidupan rakyat Turki. 

Untuk mewujudkan cita-citanya dalam membentuk masyarakat Turki yang 

modern, Kemal melakukan berbagai kebijakan ekstrim seperti menghapuskan 

Bahasa Arab dan menggantikannya dengan Bahasa Turki dengan tulisan latin; 

menutup ratusan madrasah dan masjid dan mengalihkan fungsinya; membubarkan 

                                                             
1 Tian Abdul Aziz dan Wibisono Bagus Nimpuno, 2012, Guide to Studying and Living In Turkey, 

Istanbul: PPI Turki 2012-2013, hal.6 dan 11 
2 Ade Solihat, Kemalisme, Budaya dan Negara Turki, dalam 

http://www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kemalisme-budaya-

dan-negara-turki&catid=39:artikel-ilmiah&Itemid=122&lang=in-ID, diakses 31 Oktober 2012 

pukul 13:19 
3 Sekuler atau sekularisme adalah sebuah ideology yang menyatakan bahwa sebuah institusi harus 

berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Di dalam kehidupan politik, sekuler berarti 

pemisahan antara agama dan negara atau pemerintahan. 
4  Atatürk adalah sebuah sebutan penghormatan untuk bapak revolusi Turki atau banyak yang 

menyenyebut sebagai Bapak Turki. 

http://www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kemalisme-budaya-dan-negara-turki&catid=39:artikel-ilmiah&Itemid=122&lang=in-ID
http://www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kemalisme-budaya-dan-negara-turki&catid=39:artikel-ilmiah&Itemid=122&lang=in-ID
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berbagai kelompok tarekat, melarang ziarah kubur, melarang penggunaan Bahasa 

Arab dalam Al-Qur’an dan shalat, menghapuskan semua simbol politik agama 

(termasuk hijab dan kerudung) dan sebagai gantinya Atatürk memperkenalkan 

simbol nasionalisme baru Turki yang berpijak pada gagasan Turanisme (Turki 

kuno).5  

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, sekularisme yang dijalankan Atatürk 

dirasakan menjadi kebijakan yang bernuansa anti-Islam. Kemal bisa dikatakan 

menguasai perpolitikan Turki pada masa itu dengan berbagai kebijakannya 

tersebut dan karena Kemal mempunyai kelompok sekuler dan militer yang 

menjadi pengikut setia sebagai penjaga ideologi sekuler di Turki. Keterlibatan 

militer dan kelompok sekuler dalam perpolitikan Turki adalah karena mereka 

ingin menjaga sistem sekuler tetap berjalan di Turki dan mereka menganggap 

bahwa agama merupakan kelompok reaksioner (fundamentalis) yang hendak 

membawa sejarah Turki menuju kemunduran.6 

Dalam masa kekuasaannya, Atatürk telah menciptakan paradoks yang 

nanti akan berpengaruh besar pada hubungan sipil-militer setelahnya. Atatürk 

telah menciptakan peran militer sebagai penjaga prinsip-prinsip Kemalisme, yang 

berhak ikut campur dalam pemerintahan ketika diperlukan untuk menjaga 

kepentingan nasional. Militer juga sadar akan kenyataan sejarah bahwa institusi 

militer telah banyak berperan besar dalam perjalanan Turki sampai menjadi 

sebuah republik sekuler. Hal-hal demikian menjadi legitimasi militer untuk ikut 

campur, bahkan dalam beberapa hal bisa dikatakan menguasai perpolitikan 

                                                             
5 Ahmad Dzakirin, 2012. Kebangkitan Pos-Islamisme, Solo: Era Adicitra Intermedia, hal. 53-54 
6Ibid., hal. 55  
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Republik Turki.7 Hal ini terlihat dalam beberapa kali kudetanya dimana intervensi 

ini terjadi karena militer memiliki dorongan dari karakternya yang senantiasa 

memandang dirinya sebagai penjaga keamanan nasional dan kepentingan nasional 

Republik Turki, yang di dalamnya termasuk prinsip-prinsip Kemalisme. Turki 

menerapkan Kemalisme sebagai ideologi negara yang merupakan karya dari 

Mustafa Kemal Atatürk. Beberapa prinsip atau sila yang terkandung di dalam 

Kemalisme yaitu republikanisme, nasionalisme, populisme, sekularisme, etatisme 

dan devrimcilik (reformisme dan revolusionisme).8 

Interaksi antara kemalisme dan islamisme di Turki baik itu kerjasama 

ataupun pertentangan sudah dimulai sejak waktu yang lama. Salah satu bentuk 

pertentangan yang terjadi adalah peristiwa kudeta yang dilakukan oleh militer. 

Diawali dari Necmettin Erbakan yang mendirikan partai Islam pertama dengan 

nama Milli Nizam Partisi-MNP (Partai Ketertiban Nasional) pada tanggal 26 

Januari 1970. Namun belum genap setahun berpolitik, MNP dibubarkan militer 

pada tahun 1971 karena dianggap menjadi ancaman sekularisme.9 

Selanjutnya walaupun MNP dibubarkan oleh rezim militer, Erbakan tidak 

pernah menyerah. Erbakan kembali membentuk Milli Salamat Partisi-MSP 

(Partai Keselamatan Nasional) pada 11 Oktober 1972. Pada pemilu 1977, MSP 

berkoalisi dengan Adalet Partisi-AP (Partai Keadilan) yang mengakibatkan kubu 

sekuler merasa tidak nyaman dengan koalisi partai islamis dan kelompok kiri ini. 

Sehingga pada 1980, militer kembali melakukan kudeta akibatnya MSP dan 

                                                             
7 Viyantina Eliiza, Perubahan Hubungan Sipil-Militer Republik Turki Di Era Recep Tayyip 

Erdogan, Perpustakan Universitas Gajah Mada, hal. 18 
8 Binnaz Toprak, 1999, Islam dan Perkembangan Poltik di Turki, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana 

Yogya, hal. 3 
9 Ahmad Dzakirin, 2012. Kebangkitan Pos-Islamisme, Solo: Era Adicitra Intermedia, hal. 20 
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beberapa partai kiri dibubarkan serta Erbakan dilarang berpolitik. Militer 

beralasan bahwa kudeta dilakukan untuk melindungi Republik Turki dari ancaman 

ideologi ekstrim.10 

Pasca referendum 1987, larangan berpolitik bagi Erbakan dicabut sehingga 

Erbakan bisa kembali mendirikan partai baru yaitu Refah Partisi-RP (Partai 

Kesejahteraan) namun Erbakan tidak memimpin partainya secara langsung. Pada 

pemilu 1995, RP memperoleh kemenangan besar dengan mendapatkan 22% 

perolehan suara dan 158 kursi di parlemen sehingga mampu menjadi kekuatan 

dominan di pemerintahan. Namun karena pada bulan Juni 1996 RP berkoalisi 

dengan partai kiri Doğru Yol Partisi-DYP (Partai Jalan Lurus) sehingga ini 

mendorong militer kembali melakukan kudeta dengan alasan yang sama yaitu 

ancaman terhadap sekularisme Turki. Ditambah karena masih adanya konflik dan 

saling mencurigai dengan kubu militer karena Partai Refah dianggap terlalu “apa 

adanya” dalam mengusung dan menjalankan ideologi islamisnya akhirnya 

Erbakan dipaksa mundur dan dilarang berpolitik selama 5 tahun serta RP pun 

dibubarkan.11 

Sebelum meninggal pada tahun 2011, Erbakan masih sempat mendirikan 

partai baru yaitu Fezilet Partisi-FP (Partai Kebajikan) pada Desember 1998 

namun pada Juni 2001 partai ini kembali dibubarkan karena dianggap melanggar 

prinsip sekularisme. Semenjak FP dibubarkan, kelompok islamis terpecah menjadi 

dua kubu yaitu kubu kelompok muda reformis yang mendirikan Adalet ve 

                                                             
10 Ibid.  hal. 21 
11 Ibid.  hal. 22 
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Kallinma Partisi-AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) dan kubu konservatif 

pengikut setia Erbakan mendirikan Saadet Partisi-SP (Partai Kebahagiaan).12 

Pada pemilu tahun 2002 yang dimenangkan oleh AKP dengan 

kemenangan telak dimana pemimpin partainya yaitu Recep Tayyib Erdoğan dan 

Abdullah Gul menjadi perdana menteri. Dalam pemilu tersebut, AKP 

mendapatkan 34% suara dengan meraih 363 kursi di parlemen.13 Kemenangan 

AKP ini adalah salah satu bentuk munculnya popularitas partai Islam kembali di 

Turki, meskipun negara secara resmi mencoba untuk menyelaraskan diri dengan 

barat dan mempertahankan identitas sekulernya. 

Kemenangan AKP ini dinilai bukan sesuatu yang mudah, mengingat 

pernah terjadi beberapa kali kudeta yang dilakukan militer yang pernah 

menumbangkan kekuasaan partai yang berideologi agama. Sehingga kemenangan 

AKP ini membawa ketakutan akan terjadinya kembali kudeta militer dan hal ini 

sangat beralasan. Kondisi yang terjadi sekarang tidak jauh berbeda karena AKP 

sebagai partai berkuasa harus menghadapi tekanan militer yang pro-sekuler dan 

kelompok-kelompok sekuler atau partai politik lain yang masih menjunjung tinggi 

nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Mustafa Kemal. Walaupun Erdoğan sendiri 

pernah menegaskan bahwa AKP bukan partai agama melainkan partai yang ingin 

menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Turki.14 

AKP mampu membuktikan dan bertahan ditengah kondisi negara yang 

menganut sistem sekuler dengan berbagai tekanan oleh militer maupun kelompok 

                                                             
12 Ibid. hal. 23-24 
13 Ibid. hal. 24 
14 Dimuat dalam surat kabar harian Kompas tanggal 5 November 2002 yang termuat dalam 

http://hizbut-tahrir.or.id/2007/07/02/menyoal-jalan-demokrasi-pelajaran-dari-krisis-politik-turki/, 

diakses tanggal 1 Januari 2012 

http://hizbut-tahrir.or.id/2007/07/02/menyoal-jalan-demokrasi-pelajaran-dari-krisis-politik-turki/
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sekuler, mereka harus bisa memadukan dua unsur yaitu islamisme dan 

sekularisme yang selama ini kerap dipandang bertentangan. Selain itu berbagai 

perbaikan di dalam negeri khususnya dalam bidang ekonomi, kebijakan luar 

negeri dan posisi Turki di Uni Eropa sebagai mitra kehormatan juga merupakan 

faktor pendukung. Hasilnya terbukti dengan masih langgengnya kepemimpinan 

AKP sebagai partai pemenang pemilu dari tahun 2002 sampai 2014 dengan 

dukungan mayoritas dari rakyat Turki.  

Namun dilain pihak masih ada sebagian pihak di militer yang menentang 

kepemimpinan AKP. Penenentangan itu terlihat ketika terjadi dua kali percobaan 

kudeta yaitu pada tahun 2003 ada rencana kudeta militer yang diberi nama 

“Operasi Palu-Sledgehammer” yang kemudian pada tahun 2010, 196 perwira aktif 

dan pensiunan yang sebagian besar merupakan tokoh senior yang terlibat di 

dalamnya diadili atas tuduhan perencanaan kudeta.15 Kemudian ada pula kasus 

Ergenekon yang dilakukan oleh gerakan Ergenekon yang dilakukan sekitar 400 

orang didalamnya untuk menumbangkan pemerintah AKP.16 Serangkaian rencana 

disusun untuk menggulingkan kepemimpinan AKP setelah AKP memperoleh 

kekuasaan pada November 2002. 

Hal ini lah yang menarik penulis untuk membahas topik ini dikarenakan 

adanya sebuah negara dengan mayoritas berpenduduk muslim yang dipimpin oleh 

partai berideologi islam dapat berdampingan dengan sistem dan kelompok-

kelompok sekuler baik yang dapat menerima dan menentang kepemimpinan AKP. 

                                                             
15 Dimuat pada 26 November 2010 dalam http://old.hidayatullah.com/berita/internasional/14367-

pemerintah-turki-berhentikan-jenderal-perencana-kudeta, diakses 25 Desember 2012 pukul 20:54 
16 Dimuat pada 27 Februari 2010 dalam 

http://www1.kompas.com/printnews/xml/2010/02/27/05114356/sudah.31.tentara.turki.yang.ditang

kap, diakses 3 Januari 2013 pukul 06:31 

http://old.hidayatullah.com/berita/internasional/14367-pemerintah-turki-berhentikan-jenderal-perencana-kudeta
http://old.hidayatullah.com/berita/internasional/14367-pemerintah-turki-berhentikan-jenderal-perencana-kudeta
http://www1.kompas.com/printnews/xml/2010/02/27/05114356/sudah.31.tentara.turki.yang.ditangkap
http://www1.kompas.com/printnews/xml/2010/02/27/05114356/sudah.31.tentara.turki.yang.ditangkap
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Dinamika perilaku yang ditunjukkan militer dengan tidak melakukan kudeta 

sebagaimana yang dialami partai Refah dan partai yang berideologi islam 

sebelumnya memperlihatkan potensi hubungan politik antara militer dan AKP di 

dalamnya dapat berjalan. Namun percobaan kudeta yang dilakukan oleh militer 

juga menunjukkan bahwa ada sesuatu penolakan di dalam hubungan militer dan 

AKP. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tergambar dengan jelas 

permasalahan yang muncul, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana Hubungan Sipil-Militer Di Turki Pada Masa Kepemimpinan 

AKP (Adalet ve Kallinma Partisi) Tahun 2002-2013?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan permasalahan yang 

telah dirumuskan maka penelitian ini dilakukan untuk mampu mengetahui dan 

menjelaskan hubungan sipil-militer di Turki pada masa kepemimpinan AKP tahun 

2002-2013. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, berikut ini adalah penjelasan dari dua manfaat tersebut: 
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A. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan 

memperdalam kajian hubungan internasional dalam konteks kawasan, khususnya 

dalam hal ini pada kawasan Eurasia. 

B. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai situasi perpolitikan yang terjadi di Turki. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama diungkapkan oleh Ahmad Dzakirin, seorang penulis 

yang menulis buku berjudul “Kebangkitan Pos-Islamisme, Analisis Strategi dan 

Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu”. Dalam salah satu babnya 

mengenai “Menundukkan Militer; Penjaga Ideologi Kemalisme”, Dzakirin 

mencoba menuliskan tentang relasi militer dan pemerintahan kelompok islamis di 

Turki mulai dari kudeta tahun 1960, kudeta tahun 1971, kudeta 1980, kudeta 1997 

dan percobaan kudeta terhadap pemerintahan Erdoğan. Sebagai pemegang tafsir 

tunggal ideologi, militer memiliki pengaruh sangat besar dalam politik. Militer 

terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses politik di Turki, termasuk 

melakukan kudeta jika dinilai genting. Empat kudeta militer yang terjadi 

sebelumnya berhasil menggulingkan pemerintahan kelompok islamis namun 

percobaan kudeta terhadap pemerintahan Erdoğan gagal terlaksana. Ini 

membuktikan bahwa kudeta ataupun penggulingan pemerintahan sipil tampaknya 
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bukan lagi menjadi opsi yang mudah bagi militer.17 Penelitian ini menekankan 

kepada keterlibatan militer dalam politik Turki lewat kudeta yang dijalankannya, 

walaupun pada masa pemerintahan Erdoğan percobaan kudeta gagal dilaksanakan 

namun ini menunjukkan bahwa masih eksis-nya keterlibatan militer dalam politik 

Turki. Sedangkan penulis sendiri lebih ingin menggambarkan bagaimana militer 

selama AKP berkuasa baik itu sisi penentangan yang ditunjukkan militer lewat 

percobaan kudeta maupun penerimaannya yang disebabkan oleh kesuksesan 

program-program AKP.  

Penelitian kedua diungkapkan oleh P. Anthonius Sitepu dalam jurnalnya 

yang berjudul “Transformasi Kekuatan-Kekuatan Politik: Suatu Studi Teori 

Kelompok dalam Konfigurasi Politik Sistem Indonesia”. Disini Anthonius 

mencoba menjelaskan tentang dinamika kehidupan politik dalam sistem politik. 

Partai politik dan kelompok militer dalam sistem politik dapat dilihat sebagai 

kekuatan politik untuk memainkan fungsi peranan di bawah sistem politik 

Indonesia. Di dalam penelitian ini terdapat pembahasan mengenai kedudukan 

militer dalam politik Indonesia termasuk ketika pada saat Indonesia menganut 

sistem parlementer Barat dimana kelompok militer diposisikan secara penuh di 

bawah kendali kabinet dan Menhankam senantiasa dipegang oleh partai politik. 

Kontrol subjektif sipil terhadap militer membuat militer bersikap tidak senang dan 

diwujudkan ke dalam bentuk perlawanan sipil yang ditujukan kepada Presiden 

Soekarno sebagaimana tercermin dalam Peristiwa 17 Oktober Tahun 1952 yang 

lebih dikenal sebagai aksi “setengah kudeta”. Dari titik ini militer berpotensi 

                                                             
17 Ahmad Dzakirin, 2012. Kebangkitan Pos-Islamisme, Solo: Era Adicitra Intermedia, hal. 103 
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untuk mengambil suatu peranan politik tertentu di dalam pengelolaan negara dan 

menghendaki sebuah posisi politik.18 Penelitian ini memperlihatkan sikap militer 

dalam perpolitikan Indonesia pada saat menganut sistem Parlementer Barat 

dimana militer merasa ditekan dengan kontrol sipil dan akhirnya melakukan 

perlawanan. Walaupun hal yang serupa terjadi di Turki dimana ada usaha 

perlawanan yang dilakukan militer terhadap pemerintahan sipil yang berkuasa 

namun penulis ingin menggambarkan di wilayah dan kondisi yang berbeda.  

Penelitian ketiga diungkapkan oleh E. Hardiyani dalam penelitiannya yang 

berjudul “Faktor-Faktor Kemenangan Abdullah Gul Dalam Pemilu 2007 Di 

Turki”. Disini Hardiyani mencoba menjelaskan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemenangan Abdullah Gul dalam pemilu 2007 di Turki padahal 

berbagai kontroversi terjadi dan kecaman dari pihak Pro Sekuler dan militer 

berdatangan. Dalam penelitiannya Hardiyani juga menyinggung tentang usaha 

militer dalam menentang dan menjatuhkan pemerintahan Gul.19 Walaupun juga 

ingin membahas sikap-sikap militer dalam menentang pemerintahan namun 

Hardiyani hanya sekilas mengungkapkan permasalahan ini dan lebih 

memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Gul dalam 

pemilu 2007. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada hubungan sipil dan 

militer pada masa kepemimpinan AKP dari 2002-2013 termasuk di dalamnya 

                                                             
18 P. Anthonius Sitepu, Transformasi Kekuatan-Kekuatan Politik: Suatu Studi Teori Kelompok 

dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia, Jurnal Pemberdayaan Komunitas, September 

2004, Vol.3, No. 3, hal. 167-168 dalam http://repository.usu.ac.id/  diakses 14 Februari 2012 pukul 

14:03 
19 E. Hardiyani, 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemenangan Abdullah Gul Dalam 

Pemilu 2007 Di Turki, hal.1  dalam http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/view/1596/624 

diakses 20 Februari 2012 pukul 12:38 

http://repository.usu.ac.id/
http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/view/1596/624
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sikap militer dalam menerima dan menentang pemerintahan yang berjalan ketika 

itu.   

Tabel Posisi Penelitian 

No. Nama / Judul 
Metodologi / 

Pendekatan 
Hasil 

1. Ahmad Dzakirin / 

Kebangkitan Pos-

Islamisme, Analisis 

Strategi dan Kebijakan 

AKP Turki 

Memenangkan Pemilu 

Deskriptif / 

Pretorianisme 
 Relasi militer dan sipil 

(pemerintahan kelompok islamis) 

Turki dimulai dari kudeta tahun 

1960, kudeta tahun 1971, kudeta 

1980, kudeta 1997 dan percobaan 

kudeta terhadap pemerintahan 

Erdoğan.  

 Empat kudeta militer yang terjadi 

sebelumnya berhasil menggulingkan 

pemerintahan kelompok islamis 

namun percobaan kudeta terhadap 

pemerintahan Erdoğan gagal 
terlaksana.  

 Ini membuktikan bahwa kudeta 

ataupun penggulingan pemerintahan 

sipil tampaknya bukan lagi menjadi 

opsi yang mudah bagi militer 

2. P. Anthonius Sitepu / 

Transformasi 

Kekuatan-Kekuatan 

Politik: Suatu Studi  

 

Teori Kelompok 

dalam Konfigurasi 

Politik Sistem Politik 

Indonesia 

 

 

 

Deskriptif / Teori 

Struktural 

Fungsional 

 Dalam konstruksi sistem politik 

parlementer paling menonjol adalah 

dinamika dan proses perpolitikan 

yang mengambil bentuk di dalam  

sistem kepartaian dan kehidupan 

kepartaian yang sangat intens. 

 Dari kekuatan politik, militer tidak 
sejajar dengan intensitas partai 

politik akan tetapi sudah mulai 

kelihatan ke arah itu (kawasan 

politik) sistem politik. 

 Militer berpotensi dan berpretensi 
untuk mengambil suatu peranan 

politik tertentu di dalam pengelolaan 

negara dan menghendaki sebuah 

posisi bermula dari Peristiwa 17 

Oktober Tahun 1952 yang lebih 

dikenal sebagai aksi “setengah 

kudeta”. Politik Kontrol subjektif 

sipil terhadap militer membuat 

militer bersikap tidak senang dan 
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diwujudkan ke dalam bentuk 

perlawanan sipil yang ditujukan 

kepada Presiden Soekarno. 

3. E. Hardiyani / Faktor-

Faktor Kemenangan 

Abdullah Gul Dalam 

Pemilu 2007 Di Turki 

Deskriptif / Sisitem 

Parlementer, Teori 

Basis Partai, Konsep 

Demokrasi 

 Ada dua faktor yang mempengaruhi 
kemenangan Abdullah Gul dalam 

pemilu 2007. 

 Faktor pertama yaitu isu utama yang 

diangkat Gul dalam kampanyenya 

yaitu berkaitan dengan 

pengintegrasian negara Turki 

menuju anggota Uni Eropa. 

 Faktor kedua yaitu figur Abdullah 
Gul yang kharismatik yang diyakini 

pemilih adalah figur pemimpin yang 

baik. 

 Walaupun Abdullah Gul merupakan 
pemimpin yang kharismatik dan 

mampu bersikap positif terhadap 

kelompok penekannya namun militer 

ternyata terus berusaha menjatuhkan 

Gul seperti dengan sengaja 

mengeksploitasi keamanan militer 

dalam masalah Kurdi, khususnya 

sayap Partai Buruh Kurdistan yang 

memiliki basis di utara Irak. 

 

4. 

 

Rizka Safrina / 

Hubungan Sipil-

Militer Di Turki Pada 

Masa Kepemimpinan 

AKP Tahun 2002-

2013 

 

Deskriptif / Teori 

Hubungan Sipil-

Militer, Konsep 

Pretorianisme, Teori 

Basis Partai 

 

 Dalam menyikapi kepemimpinan 
partai AKP sejak tahun 2002-2012, 

militer terbagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok yang 

mendukung dan kelompok yang 

menentang kepemimpinan AKP. 

  Kelompok yang menerima 
kepemimpinan AKP tidak 

melakukan kudeta militer besar 

seperti yang terjadi pada partai 

Refah dan mendukung program 

pemerintah.  

 Kelompok penentang kepemimpinan 
AKP melakukan percobaan kudeta 

karena khawatir program kebijakan 

AKP akan mengancam sistem 

sekuler Turki. 

 Kesuksesan AKP melalui wakilnya 

dalam memimpin pemerintahan dan 
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memperbaiki kondisi negara Turki 

serta dukungan rakyat membuat 

militer akhirnya menjadi satu suara 

untuk mendukung kepemimpinan 

AKP.  

 Pola hubungan ini akan tetap terjaga 

jika AKP mampu melanjutkan 

kepemimpinan yang diikuti dengan 

kesuksesan-kesuksesan program dan 

legitimasi kuat masyarakat Turki. 

  

 

1.5 Landasan Teori/Konsep 

1.5.1 Civil Military Relation Theory 

Dalam sejarahnya hubungan sipil-militer dapat ditelusuri pada tulisan-

tulisan Sun Tzu dan Carl von Clausewitz, keduanya berpendapat bahwa organisasi 

militer adalah para pelayan negara yang utama. Namun penghujung tahun abad 

kedua puluh yang ditandai dengan tiga perkembangan historis (menyebarnya 

demokrasi, runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin) telah mengubah 

politik dunia. Selama masa Perang Dingin, para akademisi yang mempelajari 

hubungan antara sipil-militer terbagi kedalam dua kelompok. Di satu pihak, 

akademisi yang mempelajari isu keamanan internasional menitikberatkan pada 

pengaruh perintah tertinggi militer terhadap pembuatan kebijakan luar negeri dan 

pertahanan, khususnya pada dua negara adidaya. Di pihak lain, akademisi yang 

mempelajari dunia berkembang lebih tertarik untuk menjadikan studi politik 

dalam negeri dari suatu negara sebagai subyek utama mereka, dan studi itu 

biasanya diperkaya dengan masalah hak asasi manusia dan demokratisasi. Samuel 
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P. Huntington merupakan salah satu dari sedikit sarjana yang menjembatani 

perbedaan tersebut.20 

Huntington menyimpulkan bahwa masa depan perkembangan hubungan 

sipil-militer sebagian besar akan tergantung dari tindakan pemimpin sipil dalam 

pemerintahan yang demokratis. Masalah terbesar akan tampak di negara yang 

institusi demokrasi dan pemimpinnya tidak mampu untuk meningkatkan 

perkembangan ekonomi dan memelihara ketertiban dan hukum. 21  Menurut 

Huntington pula, perkembangan ekonomi, yang menciptakan kondisi bagi 

demokratisasi, juga dapat mengurangi kemungkinan kudeta oleh pihak militer.22  

Namun, dalam bukunya The Man on Horseback, Samuel E. Finer 

mementahkan beberapa argumen dan asumsi Huntington serta menawarkan 

melihat kedalam hubungan sipil - militer di dunia yang belum berkembang. Finer 

mengamati bahwa banyak pemerintah tidak memiliki keahlian administrasi untuk 

mengatur secara efisien dan dapat membuka peluang untuk intervensi (peluang 

militer) yang tidak mungkin di negara-negara yang lebih maju. 

Finer membedakan hubungan sipil-militer menjadi empat jenis. Dalam 

kategori pertama, militer menggunakan pengaruh mereka yang sah dan 

konstitusional di pemerintahan sipil, seperti kelompok penekan lainnya, untuk 

mencapai tujuan seperti peningkatan anggaran militer. Kategori kedua yaitu ketika 

militer menggunakan ancaman sanksi atau pemerasan untuk mencapai tujuan yang 

sama. Kategori ketiga ketika militer menggantikan rezim sipil karena dianggap 

                                                             
20 Larry Diamond dan Marc. F. Plattner, 2000, Civil-Military Relations and Democracy, edisi 

Bahasa Indonesia Hubungan Sipil-Mliter dan Konsolidasi Demokrasi, diterjemahkan oleh Tri 

Wibowo Budi Susanto, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. ix 
21 Ibid., hal. xv-xvi 
22 Ibid., hal. xiv  
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telah gagal melaksanakan tugasnya. Kategori keempat yaitu militer memutuskan 

untuk melenyapkan rezim sipil dan mengambil alih pemerintahan sendiri.23 Dalam 

kasus ini, militer Turki masuk dalam kategori pertama dimana militer 

menggunakan pengaruh mereka yang sah dan konstitusional di pemerintahan sipil 

untuk mencapai tujuannya. Namun tujuan mereka disini bukanlah untuk 

meningkatkan anggaran tetapi lebih untuk mempertahankan ideologi Kemalisme 

yang mereka junjung.  

Kesatuan Militer Turki sendiri dikenal dengan nama Turkish Armed 

Forced (TAF) atau dalam bahasa Turki Türk Silahlɩ Kuvvetleri (TSK). Dalam 

struktur militer Turki, jabatan Panglima (The Commander in Chief) Militer Turki 

(baik angkatan darat, laut dan udara) adalah presiden. Kepala Staf Jenderal (The 

Chief of General Staff) merupakan jabatan tertinggi yang mengepalai ketiga 

cabang dalam TAF. Telah menjadi tradisi bahwa jabatan ini dipegang oleh 

komandan angkatan darat. Selama kondisi tidak sedang dalam berperang, kepala 

staf jenderal bertugas untuk bertanggung jawab pada kepala pemerintahan 

(perdana menteri), namun dalam situasi berperang, kepala staf jenderal 

mengambil alih peran sebagai kepala komandan mewakili presiden Turki. Dalam 

menjalankan fungsi-fungsinya, kepala staf jenderal melakukan koordinasi 

langsung dengan Kementrian Pertahanan Nasional.24  

                                                             
23 S.E. Finer, The Man on Horseback [London: Pall Mall, 1962] p3 dalam Gerassimos Karabelias, 

1998, Civil-Military Relations: A Comparative Analysis of The Role of The Military in The 

Political Transformation of Post-War Turkey and Greece: 1980-1995, Final Report untuk NATO, 

hal. 10 
24 Viyantina Eliiza, Perubahan Hubungan Sipil-Militer Republik Turki Di Era Recep Tayyip 

Erdogan, Perpustakan Universitas Gajah Mada, hal. 11-12 
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Aktivitas politik militer itu persisten. Ada angkatan bersenjata yang 

memberikan campur tangannya kepada aktivitas pemerintahan namun ada pula 

aktivitas militer sebagai kekuatan politik independen yang merupakan fenomena 

politik yang berbeda dan khas. 25  Terdapat fenomena dimana militer bisa 

mematuhi kekuasaan sipil karena pandangan mereka terhadap keuntungan politik 

yang bisa didapat ketika bekerjasama dengan penguasa sipil. Namun ada juga 

yang meletetakkan rezim militer diatas pemerintahan dan militer mampu untuk 

melakukan hal ini karena militer memiliki senjata dan organisasi yang jauh lebih 

unggul daripada sipil. 

Sedangkan legitimasi akan didapat jika militer memiliki keterikatan 

dengan institusi sipil maupun masyarakat secara luas. Didalam masyarakat dengan 

budaya politik yang rendah, legitimasi itu akan mudah di dapat. Namun 

masyarakat dengan budaya politik yang tinggi akan menganggap upaya militer 

untuk memaksa pemerintahan yang sah ataupun menggantikannya akan dianggap 

sebagai suatu bentuk perampasan.26 Bagi masyarakat Turki melihat politik yang 

dijalankan militer ketika melaksanakan kudeta memberikan pengalaman budaya 

politik tersendiri. Kudeta-kudeta yang dilakukan militer mereka anggap tidak 

membawa perubahan bagi negara Turki khususnya di bidang perekonomian. 

Pengalaman kudeta ini membawa budaya politik masyarakat Turki setingkat lebih 

tinggi dan ketika AKP berkuasa serta dianggap mampu memberikan perubahan 

untuk masyarakat Turki maka mereka memberikan legitimasi dan dukungannya 

kepada pemerintahan sipil. 

                                                             
25 S.E. Finer, 1962, The Man Horse Back: The Role of The Military in Politics, New York: 

Frederick A. Praeger, Inc., Publisher, hal. 3-4 
26 Ibid. hal. 22 
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Secara konseptual, militer akan mengintervensi politik suatu negara jika 

negara berada pada kondisi tertentu. Ketika dukungan publik untuk institusi kuat 

maka intervensi militer dalam politik lemah begitupula sebaliknya ketika 

keterikatan publik untuk institusi lemah atau tidak ada maka intervensi militer 

dalam politik akan menemukan cakupan yang luas – baik dalam cara maupun 

substansi.27 Yang terjadi di Turki adalah intervensi militer dalam politik melemah 

karena dukungan publik untuk AKP tetap kuat terbukti dengan kemenangan AKP 

dalam pemilihan umum tiga kali berturut-turut. 

 

1.5.2 Konsep Pretorianisme 

Pada awalnya Samuel P. Huntington dalam bukunya Political Order in 

Changing Societies yang diterbitkan tahun 1968 berusaha menjawab kritikan 

teori-teori baru yang mengatakan bahwa pandangan Huntington pada buku 

sebelumnya The Soldier and The State tahun 1957 hanya berpegang ketat pada 

presumsi supremasi sipil atas militer. Kemudian secara gamblang Huntington 

dalam buku barunya ini mengemukakan konsep tentang Pretorian Society, 

sebagai negara-negara yang diperintah kaum militer, yang menurutnya haruslah 

tetap tunduk pada kekuasaan sipil, apakah itu di Barat ataupun di Dunia Ketiga. 28 

Namun dalam buku ini Huntington hanya menekankan pada pembahasan teoritis 

dan kurang menjelaskan kritik-kritik empiris dan komparatif yang ditujukan 

kepadanya. Kemudian untuk melengkapi kekurangan ini Perlmutter dalam 

beberapa bukunya seperti Egypt: The Praetorian State tahun 1974, The Military 

                                                             
27 Ibid. hal. 21 
28 Amos Perlmutter, 1984, Militer dan Politik (Terj. oleh Drs. Sahat Simamora) , Jakarta: CV. 

Rajawali, hal. x-xi 
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and Politics in Modern Times tahun 1977 dan The Political of The Military 

bersama Dr. Valerie Plave Bennett tahun 1980 melengkapi kerangka teoritis 

Huntington dengan studi kasus maupun perbandingan empiris.  

Perlmutter memandang pretorian menyangkut ruang lingkup wilayah 

“militer profesional” serta hubungan antara profesionalisme dan kecenderungan 

intervensi dalam politik. Perlmutter juga melihat bahwa profesionalisme justru 

membuat militer-profesional memiliki orientasi politik, yakni dalam hubungan 

dengan tanggung jawab eksternalnya. Hal ini berkaitan erat dengan “policy 

formation” mengenai masalah keamanan nasional serta sejauh mana rekomendasi 

birokrasi militer dipakai, dibandingkan dua kelompok saingannya yaitu politisi 

sipil dan birokrat sipil. Semakin canggih kaum militer professional dalam 

keterampilannya, maka Perlmutter melihat semakin kuat keinginan militer-

profesional untuk mengontrol pengambilan dan pelaksanaan kebijakan keamanan 

nasional.29 

Teori-teori Huntington yang juga diikuti oleh Perlmutter antara “tentara 

profesional” dan “tentara pretorian” sudah sejak tahun 1960-an mulai diragukan 

kesahihannya, khususnya untuk menerangkan intervensi militer yang terjadi di 

Dunia Ketiga. Perdebatan mengenai peranan politik dan intervensi militer di 

Dunia Ketiga mulai menghangat sejak tahun 1962. Tokoh yang kemudian muncul 

adalah John J. Johnson dimana Johnson mewakili suatu kelompok ilmuwan Barat 

yang bukan saja simpatik terhadap keterlibatan politik kaum militer, tapi bahkan 

menganggapnya sebagai hal yang wajar dan paling baik untuk Dunia Ketiga. 

                                                             
29  Ibid., hal. xii 
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Johnson menekankan kegunaan intervensi militer terutama dari segi pembangunan 

ekonomi dan modernisasi. Dibandingkan lembaga-lembaga lainnya di negara-

negara Dunia Ketiga, kaum militer merupakan elit yang paling modern, baik 

dalam orientasi nilai maupun organisasi. Sebagai “the modernizing elite”, kaum 

militer juga melihat jauh kedepan dan adalah dalam kepentingan korporasinya 

untuk mendorong modernisasi di negaranya.30 

 Sedangkan Morris Janowitz melihat bahwa superioritas organisasi lah 

yang menjadi alasan utama militer mampu dalam menjalankan intervensi 

politiknya. Perkembangan manajemen kemiliteran, yang disebabkan oleh 

spesialisasi dan kompleksitas teknologinya, telah memungkinkan terjadinya 

pembauran antara tugas-tugas militer dengan sipil.31 

Eric A. Nordlinger sendiri pada dasarnya mengambil model pretorian dari 

Huntington tetapi dengan argumen politik-ekonomi yang lebih luas dari 

Huntington. Nordlinger melihat bahwa sifat korporasi militer justru 

mendorongnya untuk melakukan intervensi politik, yang bisa saja dilakukan 

bertahap. Menurut Nordlinger, kepentingan dan identitas kaum militer dengan 

golongan menengah membuatnya menjadi kelompok konservatif.32 

Intervensi atau campur tangan militer di bidang politik secara sempit dapat 

diartikan sebagai Pretorianisme. 33  Pretorianisme mengacu pada situasi dimana 

tentara tampil sebagai aktor politik utama yang sangat dominan yang secara 

langsung menggunakan kekuasaan atau mengancam dengan menggunakan 

                                                             
30 Ibid., hal. xxvi-xxvii 
31  Ibid., hal. xxvii 
32  Ibid., hal. xxx 
33 Samuel P. Huntington, 1983, Tertib Politik Di Dalam Masyarakat yang Sedang Berkembang 

(Buku Kedua), Jakarta: CV. Rajawali, hal. 303 



20 
 

kekuasaan mereka. 34  Angkatan bersenjata dalam semua negara mempunyai 

pengaruh politik yang luas. Mereka merupakan lambang kedaulatan negara dan 

penahan utama bagi kemungkinan serangan terhadap negara, baik yang berasal 

dari luar maupun dari dalam, di samping prestise, tanggung jawab dan sumber-

sumber material yang diperlukan guna melaksanakan tugas tersebut, semua 

angkatan bersenjata mempunyai pengaruh politik yang besar.35 Melihat penjelasan 

ini dapat dilihat bahwa kelompok penentang AKP yang melakukan percobaan 

kudeta sebagai kelompok pretorian dimana mereka berusaha untuk menjaga 

prinsip sekularisme Turki dari berbagai program kebijakan AKP yang 

dikhawatirkan akan menggerus nilai-nilai sekuler di Turki. 

Pretorianisme berbeda antara satu sama lain, terutama dari segi tingkat 

campur tangan, yaitu pada tingkat mana mereka berkuasa dalam pemerintahan dan 

keinginan mencapai tujuan mereka. Namun demikian, walaupun tujuan mereka 

sebagai pemerintahan adalah motivitas yang paling penting dibalik kudeta adalah 

sama-mempertahankan dan mengukuhkan kepentingan militer. Semakin banyak 

dan tinggi sasaran politik dan ekonomi pihak pretorian, semakin besar kekuasaan 

mereka dalam pemerintahan dan kemudian pula sebaliknya. Adapun bentuk-

bentuk pretorian antara lain36: 

1. Moderator pretorian 

Disini militer sebagai golongan konservatif menggunakan hak veto atas 

keputusan pemerintahan dan politik, tanpa menguasai pemerintahan itu sendiri 

                                                             
34 Eric A. Nordlinger, 1990, Militer Dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan, Jakarta: Rineka 

Cipta, hal. 5-6 
35 Ibid. hal. 6 
36 Ibid. hal. 34 
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secara langsung. Walaupun pihak sipil yang memerintah, tetapi kekuasaan mereka 

diawasi oleh militer yang tidak akan menerima supremasi penuh pihak sipil. 

Dalam hubungan mereka dengan pemerintah sipil, kadangkala mereka 

mengancam akan melakukan kudeta jika keputusan-keputusan pemerintah sipil 

tidak sesuai dengan keinginan mereka.  

2. Pengawal pretorian 

Pengawal pretorian umumnya muncul jika pemerintahan sipil dianggap 

gagal dalam menjalankan kekuasaan dan militer akan langsung masuk kedalam 

politik dengan mengambil alih kekuasaan dan memegang kekuasaan tersebut 

untuk sementara dengan alasan untuk memperbaharui dan memperbaiki arah 

kebijakan pemerintah sebelumnya namun dengan cara melakukan perubahan 

sosial dan ekonomi yang antara lain merombak susunan pemerintahan sebelumnya 

secara drastis. 37  Pengawal pretorian merasa yakin bahwa tujuan-tujuan 

pemerintahan akan lebih mudah dicapai apabila militer sendiri yang menguasai 

pemerintahan. 

3. Pemerintah pretorian 

Bila dibandingkan dengan moderator pretorian dan pengawas pretorian, 

penguasa pretorian ini jarang ditemukan dan jarang diterima oleh sipil. Hal ini 

dikarenakan penguasa pretorian bukan saja menguasai pemerintahan, tetapi juga 

mendominasi rezim tersebut, dan kadang kala mencoba menguasai sebagian besar 

kehidupan politik ekonomi dan sosial melalui pembentukan struktur yang 

bermobilisasi.   

                                                             
37 Junita Getiana Ginting. 2003. Pretorian dalam perkembangan politik negara-negara berkembang. 

Jurnal Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara 
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Di dalam kasus Turki, militer Turki bisa dianggap sebagai moderator 

pretorian karena militer sebagai salah satu aktor politik tetap memperbolehkan 

pemerintahan sipil berkuasa namun tetap mengontrol setiap peraturan dan 

kebijakan pemerintah. Bentuk percobaan kudeta yang dilakukan kelompok kecil 

militer ketika itu adalah salah satu bentuk ancaman karena kebijakan pemerintah 

tidak sesuai dan dianggap mengancam keeksistensian sekularisme di Turki. 

Angkatan bersenjata memiliki tiga kekuatan politik besar atas organisasi 

sipil yaitu adanya sebuah superioritas yang ditandai dalam organisasi, status 

simbolik yang sangat emosional dan monopoli senjata. Militer membentuk suatu 

badan yang memiliki keunggulan dalam menerapkan kekuatan sehingga bisa 

dipakai jika menghadapi suatu pemberontakan dan agar sipil mematuhi 

mereka. 38 Militer merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan tertentu 

(instrument purposive), selain bertujuan membantu kekuatan sipil, prinsip objektif 

mereka tetap pada untuk melawan dan memenangkan perang.  

Di dalam military virtue ada 5 prinsip yang dimiliki militer yaitu perintah 

yang terpusat atau dibawah satu komando, hirarki, disiplin, pergaulan, esprit de 

corps dan isolasi yang sesuai serta swasembada.39  Militer memiliki nilai-nilai 

didalamnya seperti keberanian, disiplin, ketaatan, pengorbanan diri, kemisikinan, 

patriotisme dan setia pada karirnya.40 Komando militer terpusat dan sikap ketaatan 

serta setia ini lah yang selalu dipegang teguh oleh militer Turki dalam amanah 

yang telah diberikan Mustafa Kemal untuk menjaga sekularisme di Turki. 

                                                             
38 Eric A. Nordlinger, 1990, Militer Dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan, Jakarta: Rineka 

Cipta, hal. 6 
39 Ibid. hal. 7 
40 Ibid. hal. 10 



23 
 

Sehingga kudeta-kudeta militer yang sebelumnya terjadi merupakan represetasi 

dari kesetiaan dan kekuatan militer dalam menjaga prinsip negara. 

 

1.5.3 Teori Basis Partai 

Suatu partai mendasarkan kekuatannya pada dukungan satu atau beberapa 

kelompok yang mempunyai orientasi dan tujuan-tujuan politik yang sama, dengan 

kata lain partai berdiri di atas suatu dukungan basis sosial. Di sini basis sosial 

diartikan sebagai satu atau beberapa orang yang menjadi pendukung utama dari 

suatu partai politik. Hal tersebut mengaitkan tingkat atau kualitas kesetiaan 

partisipasi dan pemberian suara oleh pemilih kepada partainya dalam pemilu. 

Menurut Angus Campbell, ada tiga variable utama yang mampu mempengaruhi 

perilaku individu dalam memilih suatu partai, ketiga variable tersebut adalah 

sebagai berikut:41 

1. Identifikasi terhadap partai  

Secara psikologis, individu memilih suatu partai karena adanya rasa kesetiaan dan 

cintanya pada partai tersebut. Struktur sistem partai politik juga dapat menjadi 

variable krusial dalam memfasilitasi pemerintahan yang kuat.42 

2. Isu yang sedang berkembang  

Berdasar pada pertimbangan terhadap isu yang sedang berkembang, 

individu memilih partai yang mereka anggap layak dan sanggup untuk memimpin 

                                                             
41 Angus Campbell, 1960, The American Voters, New York: John Wiley and Sons,  Hal. 30.  
42 Larry Diamond dan Marc. F. Plattner, 2000, Civil-Military Relations and Democracy, edisi 

Bahasa Indonesia Hubungan Sipil-Mliter dan Konsolidasi Demokrasi, diterjemahkan oleh Tri 

Wibowo Budi Susanto, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. xli-xlii 
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pemerintahan. Kelayakan dan kesanggupan suatu partai ditentukan oleh isu yang 

sedang berkembang saat ini.  

Dari segi isu yang sedang berkembang Turki pada saat itu, pada awal 

kemunculannya AKP mengusung isu tentang krisis ekonomi yang menjerat 

berkepanjangan hingga tahun 2001 mendapat angin segar ketika AKP muncul. 

Selama krisis ekonomi dunia usaha dan rakyat ketika itu sulit, sementara elit 

politik, militer, keluarga dan kroninya semakin kaya. AKP yang baru terbentuk 

berhasil melihat isu krisis ekonomi yang melanda Turki saat itu sebagai sebuah 

peluang untuk mendapat simpati rakyat Turki. Partai ini menjadikan isu ekonomi 

sebagai isu utama yang diusung dalam kampanyenya. 

AKP mampu mendapat simpati publik dan menguasai pemerintahan lokal, 

dengan mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik di tingkat lokal dengan 

menyerap aspirasi rakyat, terutama di daerah-daerah industri baru , pro-Uni Eropa, 

pro-globalisasi dan berpikiran terbuka serta tidak kaku. Dikombinasikan dengan 

kekuatan organisatoris AKP di tingkat akar yang hebat, partai yang populis, 

membuat AKP mendapat kepercayaan pemilih di tingkat nasional yang 

menginginkan perubahan dari keterpurukan ekonomi nasional dan kesenjangan 

yang besar. Inilah yang tidak bisa dipungkiri oleh militer sehingga potensi militer 

untuk mengkudeta AKP menjadi kecil karena rakyat telah percaya dan dianggap 

mampu untuk memimpin Turki. 

3. Orientasi terhadap calon  

Individu memilih suatu partai karena kualitas personal kandidat tanpa 

memandang pada partai yang mendukungnya atau pada isu yang sedang 
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berkembang. Perilaku ini terbagi menjadi dua, pertama: kualitas instrumental 

dimana pemilih melihat kemampuan kandidat dalam menangani suatu masalah 

tertentu. Kedua: kualitas simbolis di mana pemilih mempunyai pandangan 

bagaimanakah seharusnya figur pemimpin yang baik.  

Dalam konteks Turki, kemenangan dan kepemimpinan AKP bisa dilihat 

pula dalam sisi sejarah. Sejarah adalah aset politik yang tak ternilai dan aset itulah 

yang dimiliki AKP. Secara historis, Turki merupakan bekas dari kekaisaran 

Ottoman. Dan AKP merupakan sebuah pecahan dari partai berhaluan islam yang 

pernah ada pada tahun 1970’an. Kedalaman sejarah tersebutlah yang membuat 

rakyat Turki yang mayoritas muslim merasa adanya kedekatan secara psikologi 

dan identitas dengan AKP.  

AKP menyatakan diri bukan sebagai partai Islam, melainkan merupakan 

partai yang moderat dan lebih senang dikenal sebagai partai nasionalis-

konservatif. Dalam pemerintahan AKP telah menggeser identitas nasional Turki 

yang berdampak pada perubahan jalur kebijakan luar negeri Turki tradisional 

yang cenderung fokus pada negara-negara Barat dan organisasi atau aliansi barat. 

Identitas baru yang dibentuk oleh AKP ini pula merupakan faktor mengapa militer 

dapat menerima kepemimpinan AKP di Turki walaupun tetap ada yang 

menentang.  
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

A. Batasan Materi 

Batasan materi penelitian penulis berdasarkan pada bagaimana militer 

sebagai penjaga sekularisme dapat menerima dan menentang kepemimpinan AKP 

serta kontrol hubungan sipil-militer didalamnya. 

B. Batasan Waktu 

Batasan waktu pembahasan yang diberikan pada penelitian kali ini adalah 

sejak kepemimpinan AKP sebagai partai pemenang pemilu tahun 2002 sampai 

tahun 2013 . 

 

1.6.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yang bersifat 

deskriptif. Deskriptif adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, 

dimana, kapan atau berapa.43 Dimana penelitian deskriptif yang dilakukan oleh 

penulis berupaya untuk menggambarkan, menjelaskan atau melaporkan fenomena 

yang terjadi. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa studi pustaka untuk lebih mengakuratkan penelitian dari sisi keilmuan. 

Sumber penelitian didapatkan dengan cara mencari data-data yang berkaitan 

                                                             
43 Mohtar Mas’oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: P.T. 

Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 68 
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dengan fenomena yang terjadi melalui buku, artikel, berita media cetak dan 

elektronik serta internet. 

 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara deduktif yaitu analisa yang menggunakan 

pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan argumen 

dasar dan observasi atau pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Suatu 

argument dasar lahir dari sebuah teori, lalu argument dasar ini diuji dengan 

melakukan beberapa observasi. Hasil dari observasi ini akan dapat memberikan 

konfirmasi tentang sebuah teori yang semula dipakai untuk menghasilkan 

argumen dasar. 

 

1.7 Argumen Dasar 

Kemenangan AKP dalam tiga kali pemilu berturut-turut di Turki 

memperlihatkan fenomena baru dalam hubungan sipil-militer Turki. Dimana AKP 

mampu menempatkan dirinya secara cerdik dalam perpolitikan Turki sebagai 

partai sipil berkuasa yang berlatar belakang islamis. Selain itu, kebijakan dan 

program yang dihasilkan mampu merangkul rakyat sekaligus meredam dominasi 

militer. 

Dalam menyikapi kepemimpinan AKP sejak tahun 2002-2013, militer 

terbagi menjadi dua sikap yang berbeda yaitu sikap mendukung dan sikap 

menentang kepemimpinan AKP. Pihak militer yang menunjukkan sikap menerima 

kepemimpinan AKP tidak melakukan kudeta militer besar seperti yang terjadi 
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pada partai islamis sebelumnya dan mendukung program pemerintah. Sedangkan 

pihak militer yang menentang kepemimpinan AKP melakukan percobaan kudeta 

beranggapan bahwa program kebijakan AKP dikhawatirkan akan mengancam 

sistem sekuler Turki walaupun percobaan kudeta militer ini akhirnya gagal.  

Namun dalam perkembangannya, kesuksesan AKP melalui wakilnya 

dalam memimpin pemerintahan dan memperbaiki kondisi negara Turki membuat 

militer akhirnya menjadi satu suara untuk mendukung kepemimpinan AKP. Selain 

itu dukungan dari rakyat Turki dengan tetap memilih AKP dalam pemilihan 

umum dan mendukung program-program AKP juga membuat akhirnya militer 

mendukung AKP. 

1.8 Alur Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori/Konsep 

1. Civil Military 

Relation Theory 

2. Konsep 

Pretorianisme 

3. Teori Basis Partai 

Permasalahan 

Bagaimana hubungan sipil-militer di Turki 

pada masa kepemimpinan AKP tahun 

2002-2013 

 

Metode Penelitian 

Studi Pustaka 

Objek yang diteliti 

Hubungan sipil-militer di Turki 

Subjek yang diteliti 

Kepemimpinan AKP tahun 2002-2014 

 

Kepemimpinan AKP di 

Turki menimbulkan dua 

macam respon dari 

militer.  

Ada sikap yang dapat 

menerima terbukti 

dengan tidak terjadinya 

kudeta militer seperti 

partai kelompok islamis 

sebelumnya.  

Namun ada juga sikap 

yang menentang dengan 

melakukan percobaan 

kudeta. 
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1.9 Struktur Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara keseluruhan dapat dibagi 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan Teori/Konsep 

1.6 Metode Penelitian 

1.7 Argumen Dasar 

1.8 Alur Pemikiran 

1.9 Struktur Penulisan  

BAB II Kondisi Politik Di Turki 

2.1 Profil AKP 

2.1.1 Mengenal AKP 

2.1.2 Sejarah Berdirinya AKP 

2.1.3 Karakter AKP 

2.1.4 Visi dan Misi AKP 

2.1.5 Struktur Organisasi AKP 

2.1.6 Program-Program AKP 

2.2 Pemilihan Umum Turki 

2.2.1 Pemilu Turki Tahun 2002 
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2.2.2 Pemilu Turki Tahun 2007 

2.2.3 Pemilu Turki Tahun 2011 

BAB III Kilas Balik Keterlibatan Militer Dalam Politik Turki Pra-AKP 

3.1 Militer Turki 

3.2 Hubungan Sipil-Militer Sebelum Kepemimpinan AKP 

BAB IV Hubungan Sipil-Militer Turki Pada Masa Kepemimpinan AKP 

3.3 Hubungan Sipil-Militer Pada Masa Kepemimpinan AKP 

3.4 Pengaruh AKP Terhadap Hubungan Sipil-Militer Turki Pada Masa AKP 

BAB V Kesimpulan dan Penutup 

 


