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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Hubungan yang terjalin antara Turki dengan Iran dapat digambarkan 

seperti permainan roller coaster, dalam satu periode kepemimpinan hubungan 

yang terjalin antara Turki dengan Iran dapat berupa hubungan kerja sama dan 

konflik. Sebelum Erdogan menduduki kursi perdana menteri, hubungan antara 

Turki- Iran berjalan tidak harmonis, hal ini berlangsung sejak tahun 1979 hingga 

2003. Hubungan yang tidak harmonis tersebut dikarenakan banyak hal, yang di 

antaranya adanya perbedaan ideologi yang dianut oleh kedua negara. Perbedaan 

sistem pemerintahan juga menjadi penyebab buruknya hubungan kedua negara 

tersebut, di mana Iran dengan Republik Islamnya dan Turki dengan Sekulernya. 

Dukungan Iran terhadap PKK untuk melawan pemerintahan Turki juga menjadi 

alasan mengapa hubungan kedua negara tersebut memburuk.
1
 

Ketika Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki memenangkan 

pemilihan umum pada tanggal 3 November 2002. Ternyata menjadi titik balik 

bagi hubungan keduanya, hubungan yang sebelumnya memburuk mulai 

memperlihatkan adanya perbaikan setelah kemenangan tersebut. Hal ini 

ditunjukkan dengan pemberian kue-kue di sepanjang jalan-jalan Iran, serta 

kemenangan tersebut juga mendapati sorotan dari media masa di Iran, bahkan di 
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beberapa stasiun televisi muncul komentar-komentar cukup berani yang 

mengatakan bahwa rakyat Turki mulai berpaling dari partai-partai sekuler menuju 

partai-partai Islam. Hal ini sekaligus menjadi sebuah tanda bahwa Iran mulai 

mengubah pandangannya terhadap Turki.
2
  

Kemenangan AKP pada tahun 2002 juga membawa Erdogan menjadi 

Perdana menteri Turki pada 14 Maret 2003.
3
 Terpilihnya Recep Tayip Erdogan 

sebagai seorang perdana menteri sering dikatakan sebagai wajah baru Turki, 

karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Erdogan tidak lagi dominan ke 

Eropa dan mulai memperhatikan hubungannya dengan negara-negara tetangganya 

salah satunya adalah hubungannya dengan Iran.  

Ketika menjabat sebagai seorang perdana menteri Erdogan mendefinisikan 

kembali makna atau definisi dari demokrasi sekuler
4
. Demokrasi sekuler yang 

diterapkan oleh Erdogan berusaha memisahkan urusan Agama dengan 

pemerintahan, sehingga masyarakat diberikan kebebasan dalam beragama tanpa 

ada paksaan dari pemerintah. Di sisi lain demokrasi yang diterapkan juga 

menerima pasar bebas, isu HAM, dan pluralism. Salah satu bukti yang 

ditunjukkan Erdogan dalam melaksanakan hal tersebut adalah melalui referendum 

                                                           
2
 Syarif Tagihan.2011. Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki, Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, Hal. 385 
3
 SETimes.2003. Recep Tayyip Erdogan: Prime Minister, Republic of Turkey. Diakses 

melalui 

http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/infoCountryPage/setimes/resour

ce_centre/bios/erdogan_recep?country=Turkey (25 Januari 2013, 14.20 WIB) 
4
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yang dilakukannya, pada akhirnya membuat wanita Turki boleh mengenakan 

jilbab karena beranggapan bahwa jilbab merupakan sebuah isu HAM.
5
 Perubahan 

kebijakan yang dilakukan oleh Erdogan tidak hanya dalam ranah domestik, akan 

tetapi juga pada kebijakan luar negeri Turki. Perubahan kebijakan luar negeri 

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan dalam memandang beberapa isu kawasan 

ternyata berdampak terhadap hubungan Turki dan Iran. 

 Adapun isu yang mempengaruhi hubungan kedua negara tersebut antara 

lain. Isu pertama terjadi ketika Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003, 

Invasi tersebut memberikan warna tersendiri terhadap hubungan Turki dan Iran. 

Karena invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Irak ternyata berdampak 

terhadap stabilitas keamanan Iran. Iran yang sebelumnya mendukung Kurdi, 

ternyata mulai menjadikan Kurdi sebagai salah satu ancaman bagi keamanan Iran. 

Hal ini dikarenakan The underground Free Life Party of Kurdistan (PJAK) 

sebuah kelompok pemberontak Kurdi di Iran menyerang pasukan keamanan Iran 

yang di latar belakangi keinginan Iran untuk menyatukan etnik Iran dengan 

menyebut etnik Kurdi menjadi etnis Iran atau Aryan
6
 yang pada akhirnya 

membuat Iran lebih kooperatif dengan Turki dalam menghadapi pemberontakan 

PJAK.
7
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Iran yang semulanya tidak memiliki masalah dengan Kurdi berubah pada 

saat invasi Amerika Serikat ke Irak, pada akhirnya membuat Kurdi menjadi salah 

satu ancaman bagi Turki dan Iran. Hal tersebut lantas membuat Turki dan Iran 

melakukan koordinasi militer dan keamanan guna mencegah Kurdi membentuk 

negara di Irak Utara.
8
  

 Hubungan yang terjalin antara Turki dengan Iran ketika invasi Amerika 

Serikat ke Irak terus mengalami perkembangan. Tepatnya pada tahun 2005 

menjadi awal baru bagi perkembangan hubungan antara Turki dengan Iran. 

Karena Kementrian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa " . Iran bekerja sama 

dengan tetangga Turki melawan terorisme , dan kerja sama ini akan terus berlanjut 

di masa depan ". Pada tahun yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr 

Mottaki datang berkunjung ke Turki guna berusaha memperkuat hubungan 

bilateral.  Puncak dari hubungan keduanya terjadi pada Februari 2006 , di mana 

Turki dan Iran menjalin hubungan kerja sama dalam memerangi terorisme, serta 

menandatangani
 
Memorandum of Understanding. Kesepakatan tersebut mengenai, 

Iran akan melawan PKK dan Turki akan melawan Rakyat Mujahidin.
9
 

 Dinamika hubungan yang terjadi antara Turki dengan Iran tidak hanya 

dikarenakan invasi Amerika Serikat ke Irak saja, di mana isu kedua ditandai 

dengan dukungan terhadap program nuklir Iran yang dilakukan oleh Turki. 
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Perdana menteri Turki Erdogan melakukan kunjungan ke Iran pada bulan Oktober 

2009, yang membuat Turki mengubah pandangannya terkait masalah nuklir Iran. 

Dukungan tersebut diperkuat dengan kunjungan yang dilakukan oleh Menteri 

Luar Negeri Turki yakni Davutoglu dengan Sekretaris Tertinggi Dewan 

Keamanan Nasional Iran (SNSC) Saeed Jalili, yang menekankan dukungan 

negaranya untuk Teheran " peaceful nuclear program." Di sisi lain, Turki yang 

juga merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB menolak sanksi 

tambahan yang akan diberikan kepada Iran.
10

  

Program nuklir Iran menemukan titik temu ketika diadakannya 

kesepakatan yang dilakukan oleh Iran, Turki dan Brazil pada tanggal 17 Mei 2010 

yang membahas mengenai pengayaan Uranium. Penanda tangan yang dilakukan 

tersebut disaksikan oleh Erdogan selaku perdana menteri Turki, Presiden Brazil 

Louis Lola Dasilva dan Mahmud Ahmadinejad. Dengan di tanda tanganinya  

kesepakatan tersebut maka Pengayaan Uranium Iran mendapat pengawasan dari 

Perwakilan Badan Atom Internasional (IAEA).
11

  

Isu terakhir yang menjadi salah satu faktor penyebab dinamika hubungan 

antara Turki dengan Iran adalah konflik yang terjadi pada tahun 2011 di Suriah 

merupakan salah satu pemicu merenggangnya hubungan antara Turki dengan Iran. 

Turki yang mendukung pihak oposisi (pemberontak), sedangkan Iran yang 

mendukung pemerintah (Basyar Al-Asad). Adapun bentuk keterlibatan Turki 
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dalam konflik di Suriah adalah pernyataan tegas Erdogan yang ditulis dalam 

media okezone sebagai berikut: 

“Saya tidak menganggap Bashar Al-Assad sebagai seorang politisi lagi. 

Dia seorang teroris yang melakukan tindakan terorisme di negaranya. 

Seorang yang membunuh 110.000 rakyatnya adalah seorang teroris,” 
12

 

Hal yang sama juga diberitakan dalam The Independent news bahwa:   

“Satu minggu sebelum pemilihan presiden Iran, Kontingen pertamanya 

Iran ke Suriah guna mendukung pasukan presiden Bashar Al Assad. Hal 

ini merupakan bentuk dukungan Iran kepada presiden Bashar Al Assad 

yang sekaligus menandakan bahwa pada masa ini hubungan antara Turki 

dengan Iran sedang berada pada posisi terendah.
13

” 

 

Pembaharuan yang dilakukan oleh Erdogan serta bagaimana caranya melihat 

ketiga isu kawasan, pada akhirnya membuat hubungan Turki dan Iran naik dan 

turun. Di mana hubungan yang terjalin tersebut berbeda dengan hubungan yang 

terjalin pada masa pemerintahan sebelumnya yakni sebuah hubungan yang terjalin 

dengan kurang harmonis. Atas dasar inilah yang pada akhirnya membuat penulis 

memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam tentang kebijakan Erdogan di 

kawasan Timur Tengah dan pengaruhnya terhadap hubungan Turki- Iran. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian di sini adalah 

“Bagaimana Kebijakan Erdogan di Kawasan Timur Tengah dan pengaruhnya 

terhadap hubungan bilateral Turki dengan Iran?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Erdogan di kawasan 

Timur Tengah dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Turki- Iran. Serta 

untuk mengetahui dan memahami pengaruh kebijakan politik luar negeri Erdogan 

terhadap hubungan bilateral Turki- Iran. 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan disini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Gandha Praditya Putra yang berjudul Pergeseran Politik Luar 

Negeri Turki dari Barat ke Timur Tengah (2007-2011),
14

 dalam skripsinya ia 

lebih membahas faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pergeseran 

politik luar negeri Turki dari barat ke Timur Tengah, faktor-faktor tersebut dilihat 

dan dijelaskan menggunakan teori prefernsi dengan mengkatagorikan faktor 

eksternal dan internal menjadi polar. Serta dalam skripsi ini dijelaskan bahwa 

faktor eksternal mempunyai tingkat sentralitas polar yang lebih tinggi dari polar 

internal. Rendahnya polaritas internal ini kemudian mengindikasikan bahwa 

secara teoritis di mata pemerintah Turki, dinamika politik domestik lebih menjadi 
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 Gandha Praditya Putra.2013. Pegeseran Politik Luar Negeri Turki dari Barat ke Timur 
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pertimbangan dalam memformulasikan kebijakan luar negeri Turki. Reformasi 

politik yang diusung oleh partai AKP telah menciptakan lingkungan politik di 

mana masing-masing aktor politik memiliki porsi yang lebih besar dalam 

kehidupan politik Turki. Di mana Opini publik, masyarakat sipil, dan kelompok-

kelompok kepentingan mulai diperhitungkan dan mulai menjadi sebuah 

pertimbangan dalam membuat kebijakan luar negeri. Dengan berkurangnya 

dominasi militer dalam kehidupan politik domestik Turki, partai AKP dapat 

secara leluasa mengembangkan ide dan strategi mengenai peran Turki dalam 

dunia internasional, dan penggunaan kekuatan militer sebagai salah satu 

instrumen politik luar negeri Turki juga menjadi lebih efektif. Kemudian politik 

luar negeri Turki juga telah mengembangkan kepentingan politik luar negerinya 

yang sebelumnya terlalu berfokus pada keamanan, ke arah pembangunan ekonomi 

dan investasi yang lebih menguntungkan bagi Turki. Pada akhirnya, melalui 

dukungan publik Turki. Perdana Menteri Erdogan dan Menteri Luar Negeri 

Ahmet Davutoglu memiliki pengaruh informal dan personal dalam masyarakat 

kawasan Timur Tengah. 

Penulis memilih skripsi Gandha Praditya Putra sebagai salah satu 

penelitian terdahulu, karena memiliki kesamaan anggapan bahwa perubahan 

domestik memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Turki. Akan tetapi 

yang membedakan penelitian penulis dengan Gandha Praditya Putra adalah fokus 

penelitian. Di mana dalam fenomena yang sedang dikaji di sini, penulis mencoba 

menganalisa bagaimana perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Erdogan 

terhadap isu-isu domestik yang pada akhirnya kebijakan Erdogan terhadap isu 
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tersebut juga tercermin dalam beberapa kebijakan luar negeri Erdogan yang lantas 

berdampak terhadap hubungan Turki dan Iran. Berbeda dengan penelitian Gandha 

Praditya Putra yang membagi isu domestik dan internasional menjadi dua polar, 

yang pada akhirnya menempatkan Gandha Praditya Putra lebih menekankan pada 

permasalahan domestik Turki. 

Penelitian yang dilakukan oleh Elliot Hentov yang berjudul Turkey and 

Iran,
15

 dalam tulisannya ia membahas hal-hal yang mempengaruhi hubungan 

bilateral Turki- Iran. Dalam tulisannya ia menyebutkan dan menjabarkan ketiga 

faktor tersebut, adapun ketiga faktor tersebut, pertama, kemenangan atas AKP 

yang dianggap oleh Iran sebagai sebuah gebrakan baru terhadap demokrasi 

sekuler yang ada di Turki, serta sebagai simbol kurangnya dominasi militer dalam 

pemerintahan. Kedua, penolakan pemberian dukungan pemerintah Turki terkait 

intervensi Amerika Serikat ke Irak yang lantas membuat hubungan kedua negara 

mulai merenggang, akan tetapi Turki mulai mendapat simpati dari Iran. Ketiga, 

pemberian dukungan yang dilakukan oleh Turki terhadap pengembangan nuklir 

Iran yang menganggap bahwa pengembangan nuklir Iran tidak sepenuhnya 

menjadi ancaman bagi Turki, karena melalui negosiasi yang dilakukan pada akhir 

Turki mendukung Iran di Dewan Keamanan PBB yang sekaligus menandakan 

penentangan yang dilakukan pemerintah Turki terhadap Barat. Hal inilah yang 

coba dijelaskan penulis, bahwa hubungan baik yang terjalin antara Turki dengan 

Iran dikarenakan ketiga faktor tersebut. 
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Penulis menggunakan tulisan dari Elliot Hentov ini, sebagai penelitian 

terdahulu karena apa yang dijelaskan oleh Elliot Hentov dapat memberikan 

informasi tambahan bagi penulis untuk mengkaji fenomena yang akan diteliti. 

Mengingat beberapa isu yang dijelaskan oleh Elliot Hentov dalam tulisannya, 

merupakan bagian dari isu yang akan coba diteliti oleh penulis seperti isu nuklir 

Iran, invasi Amerika Serikat ke Irak. Akan tetapi, perbedaan Elliot Hentov dan 

penulis di sini adalah penulis mencoba mengkaji isu tersebut melalui kebijakan 

seorang individu yang pada akhirnya berdampak terhadap hubungan Turki dan 

Iran. Berbeda dengan Elliot Hentov yang masih secara general menjelaskan kedua 

isu tersebut yang pada akhirnya berdampak terhadap hubungan Turki dan Iran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurani Soyomukti dalam bukunya “Hugo 

Cavez VS Amerika Serikat”, yang menjelaskan mengenai perubahan yang dibawa 

oleh Hugo Cavez selaku pemimpin dari Venezuela (1998) yang anti terhadap 

Amerika Serikat.
16

 Hal ini dapat dilihat dari Hugo Cavez yang menjadi pelopor 

gerakan anti- Amerikanisme di kawasan Amerika Latin. Di mana Cavez 

mengkonsolidasi hubungannya dengan Fidel Castro guna menegaskan 

kepercayaannya terkait revolusioner dan mencoba menempatkan dirinya sebagai 

pemimpin Amerika Latin. Kepemimpinan tersebut berhasil, di mana pemimpin-

pemimpin Negara Amerika Latin lainnya juga bersikap kritis dan melawan 

kebijakan Amerika Serikat di Amerika Latin. Di sisi lain Cavez juga sering kali 

memiliki pandangan yang berbeda, terutama semenjak kepemimpinan Bush tahun 

2001.  Salah satu pandangan dari Cavez yang berbeda dengan Amerika Serikat 
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 Nurani Soyomukti.2008. Hugo Cavez VS Amerika Serikat, Jogjakrta : Garasi 
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adalah terkait peristiwa 11 September 2011. Di mana ketika Amerika Serikat 

menyerang Taliban yang dituduh sebagai sarang teroris, Cavez justru 

mengumumkan penolakannya terkait tindakan tersebut dan menuduh Amerika 

Serikat sebagai teroris.  

Penulis memilih penelitian yang dilakukan oleh Nurani Soyomukti sebagai 

salah satu bagian dari penelitian terdahulu, karena penulis memiliki kesamaan 

pada subyek yang dikaji, yakni individu. Karena dari penelitian yang dilakukan 

oleh Nurani Soyomukti kita bisa melihat bahwa sebuah fenomena juga bisa dikaji 

pada level yang lebih kecil yakni pada level individu dan dalam fenomena ini 

individu tersebut adalah pemimpin negara. Penelitian yang dilakukan oleh Nurani 

Soyomukti membuat peneliti tambah yakin untuk mengkaji hubungan Turki dan 

Iran di bawah kepemimpinan Erdogan. Pada penelitian terdahulu ini sudah 

nampak sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis, baik itu dari segi pemimpin, negara dan kawasan. 

Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sedang dilakukan oleh penulis membuat penulis lebih banyak memperoleh 

informasi yang pada akhirnya informasi tersebut dapat memperkaya penelitian 

yang sedang dilakukan. Sehingga, apabila ketiga penelitian tersebut dipaparkan 

secara sederhana maka hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel, sebagai 

berikut.  
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Tabel 1.4.1. Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Metode Hasil 

Gandha Praditya 

Putra  

Pegeseran Politik 

Luar Negeri Turki 

dari Barat ke 

Timur Tengah 

(2007-2011) 

Teori prefernsi Rendahnya polaritas internal ini 

kemudian mengindikasikan 

bahwa secara teoritis di mata 

pemerintah Turki, dinamika 

politik domestik lebih menjadi 

pertimbangan dalam 

memformulasikan kebijakan luar 

negeri Turki. 

Elliot Hentov   Turkey and Iran ___ membahas hal-hal yang 

mempengaruhi hubungan 

bilateral Turki- Iran, dalam 

tulisannya ia hanya 

menyebutkan dan menjabarkan 

ketiga faktor yang 

mempengaruhi hubungan 

bilateral Turki- Iran. 

Nurani Soyomukti  Hugo Cavez VS 

Amerika Serikat 

____ Hugo Cavez yang menjadi 

pelopor gerakan anti- 

Amerikanisme di kawasan 
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Amerika Latin. Di mana Cavez 

mengkonsolidasi hubungannya 

dengan Fidel Castro guna 

menegaskan kepercayaannya 

terkait revolusioner dan 

mencoba menempatkan dirinya 

sebagai pemimpin Amerika 

Latin. 

 

1.5. Kerangka Teori Atau Konsep 

1.5.1. Teori Ideosyncratic 

Untuk menjelaskan kebijakan Erdogan di kawasan Timur Tengah dan 

pengaruhnya terhadap hubungan Turki-Iran, Penulis menggunakan teori 

Ideosyncratic, David Singer mengatakan sebuah fenomena dapat dianalisa dengan 

menampilkan sebuah analogi, karena pada setiap bidang keilmuan terdapat 

banyak cara untuk memilah dan memilih serta mengatur fenomena yang sedang 

dipelajari demi mencapai analisa yang sistematis. Di sini David Singer 

menekankan bahwa pengamat harus memilih pusat perhatian yang akan dianalisa, 

baik itu hanya mengambil bagian-bagian terpenting, secara keseluruhan, 

komponen-komponennya atau pada  tingkat sistemnya. Hal ini dapat dianalogikan 

seperti antara memilih bunga atau kebun, batu atau tambang, pohon-pohon atau 
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hutan, rumah atau lingkungan, mobil atau kemacetan lalu lintas, para penjahat 

atau geng, para legislator atau legislatif, dan lain sebagainya.
17

 

Rosenau secara umum mengatakan bahwa ada lima variabel utama dalam 

kajian politik luar negeri yang salah satu di antaranya adalah idiosikrasi. 

Idiosikrasi sendiri sering diartikan sebagai sifat unik atau spesial yang dimiliki 

oleh seorang individu atau pemimpin yang memiliki pengaruh terhadap keputusan 

kebijakan luar negeri. Variabel dari idiosyncratic sendiri menurut Rosenau 

meliputi nilai-nilai, keahlian dan pengalaman yang dimiliki, sehingga 

membedakan pemimpin tersebut dengan pemimpin lainnya.
18

 Sehingga dapat 

dikatakan bahwa, kebijakan yang dibuat oleh seorang individu akan dipengaruhi 

oleh banyak faktor selain apa yang disebutkan di atas juga terdapat latar belakang, 

pengetahuan, serta keinginan yang dimiliki oleh seorang individu terhadap tujuan 

yang ingin dicapai (occasion for decision).  

Karena peran penting yang dimiliki oleh seorang individu dalam decision 

making process, yang pada akhirnya memunculkan istilah idiosyncratic dalam 

politik luar negeri. Idiosyncratic lebih menekankan kepada hal-hal yang 

mempengaruhi seorang individu dalam pembuatan kebijakan yang memiliki 

pengaruh terhadap hubungan luar negeri suatu negara. Sehingga dapat dikatakan 

                                                           
17

 J. David Singer.1961. The Level-of-Analysis Problem in International 

Relations.”World Politics, Vol. 14. No.1, diakses melalui 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQ

FjAA&url=http%3A%2F%2Fsitemaker.umich.edu (18 Maret 2013, 20.50 WIB)  
18

 Abu Bakar Eby hara.2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme 

Sampai Konstruktivisme, Bandung : Nuansa, Hal 89 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsitemaker.umich.edu
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsitemaker.umich.edu
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bahwa, idiosyncratic merupakan salah satu faktor penentu dalam keberadaan 

politik luar negeri tersebut.
19

  

Dalam fenomena yang sedang dikaji yakni terkait “Kebijakan Erdogan di 

Kawasan Timur Tengah dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Turki-Iran”, 

penulis akan mengkaji sejauh mana nilai, pengetahuan dan pengalaman politik 

yang dimiliki oleh seorang Erdogan memiliki pengaruh terhadap kebijakan politik 

luar negeri yang diambilnya. Melihat beberapa kebijakan yang diambil oleh 

Erdogan berbeda dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya dan pada akhirnya 

kebijakan yang diambil oleh Erdogan berdampak terhadap hubungan Turki 

dengan negara- negara tetangganya yang salah satunya adalah hubungan Turki 

dengan Iran. 

1.5.2. Konsep Strategic Depth 

Penulis juga menggunakan Konsep “Strategic Depth”, dalam membantu 

menganalisa serta menjelaskan fenomena yang sedang dikaji yakni kebijakan 

Erdogan di kawasan Timur Tengah dan pengaruhnya terhadap hubungan Turki- 

Iran. Strategic Depth merupakan sebuah konsep yang dikemukakan oleh 

Davutoglu
20

 yang tidak hanya akan melihat pergeseran tatanan dunia dari sudut 

pandang AKP, tetapi juga menarik untuk masa depan yang baru bagi Turki. Ide 

utamanya dari konsep “Strategic Depth ”  adalah “ pendekatan kebijakan luar 

                                                           
19

 Anonimous, www.elib.unikom.ac.id/download.php?id=59627 (18 Maret 2013, 21.08 

WIB)  
20

 Davutoglu merupakan Menteri Luar Negeri ke-60 Turki yang menjabat semenjak tahun 

2009. Dimana pada tahun 2002 ia pernah diangkat menjadi Kepala Penasihat Perdana 

Menteri dan Duta besar oleh Pemerintah ke-58 Republik Turki. Dilihat melalui 

http://www.mfa.gov.tr/ahmet-davutoglu.en.mfa (27 April 2014, 19.08 WIB) 

http://www.elib.unikom.ac.id/download.php?id=59627
http://www.mfa.gov.tr/ahmet-davutoglu.en.mfa%20(27
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negeri yang multidimensional yang mempertimbangkan sejarah dan posisi 

geostrategis Turki.
21

 

Konsep ini mengacu pada kenyataan bahwa ikatan sejarah dan geo- politik 

menjadi suatu hal yang sangat penting bagi sebuah negara dalam mencapai 

kepentingan nasionalnya, Turki tidak bisa terikat pada satu pengelompokan politik 

seperti Uni Eropa, Timur Tengah, atau Mediterania. Dalam konsep ini Turki 

dituntut dalam membuat sebuah kebijakan luar negeri harus mempertimbangkan 

aspek lainnya, serta bagaimana Turki memanfaatkan persamaan yang dimilikinya 

guna memaksimalkan kepentingan nasional yang akan diperolehnya. Letak Turki 

yang strategis yang menghubungkan kawasan Balkan, Asia Tengah dan Timur 

Tengah, serta Turki dapat menjadi jembatan penghubung negara di kawasan 

tersebut dengan barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Turki bebas 

menjalin hubungan kerja sama dan aliansi dengan berbagai kekuatan manapun di 

kawasan tersebut selama Turki sejalan dengan kepentingan nasionalnya.
22

 

Dalam Strategic Depth sendiri terdapat dua kondisi penting bagi Turki 

untuk memainkan perannya dalam strategi global. Pertama, politik domestik. 

Turki harus mampu mengatasi permasalahan Kurdi yang selalu menjatuhkan 

korban jiwa, serta mampu mengatasi permasalahan diskriminasi terkait 

permasalahan Kurdi. Turki juga harus mampu menjembatani Islam dengan 

sekuler. Melihat kedua konflik tersebut merupakan sumber ancaman bagi stabilas 

                                                           
21

 Ahmad Dzakirin.2012. Kebangkitan Pos-Islamisme: Analisis Strategi dan Kebijakan 

AKP Turki Memenangkan Pemilu, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia. Hlm. 159 
22

 Ibid.160 
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politik domestik Turki yang selalu menguras sumber daya serta menjadi 

penghambat pembangunan ekonomi di Turki.
23

 

Kondisi kedua, Turki harus memperbaiki hubungan dengan negara- negara 

tetangganya melalui kebijakan “ Zero Problem With Neighbours”. Karena 

hubungan buruk yang dijalin oleh Turki dengan negara- negara tetangga 

merupakan sebuah hal yang hanya menghabiskan waktu yang pada akhirnya 

membuat Turki tidak mampu memainkan perannya secara signifikan.
24

 Kedua 

kondisi inilah yang harus mampu diatasi oleh Turki agar mampu memainkan 

perannya secara signifikan dalam kancah internasional. 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Tingkat Analisa 

Tingkat analisa memiliki peran penting dalam sebuah penelitian, karena 

memiliki  kemampuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa. Ketika 

meneliti sebuah peristiwa ataupun fenomena, maka kita akan melihat banyak 

faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Dengan adanya tingkat 

analisa, maka mampu membantu peneliti memilah dan memilih salah satu faktor 

yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor yang lainnya.
25

 Di sini peneliti 

menggunakan satu jenis level analisis yaitu reduksionis, di mana pada level ini 

unit analisa (variabel dependennya) berada pada tingkat yang lebih tinggi 

                                                           
23

 loannis N. Grigoriadis.2010.The Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy, Hlm. 

05, diakses melalui 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8Q

FjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eliamep.gr (02 Mei 2014, 23.09 WIB) 
24

 Ibid 
25

 Mohtar Mas’oed.1990.Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan metodologi, Jakarta 

: LP3ES, Hlm.36 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eliamep.gr
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eliamep.gr
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dibandingkan dengan unit eksplanasinya (variabel independennya).
26

 Pada 

fenomena yang sedang dikaji di sini, yang menjadi unit analisanya adalah 

hubungan Turki dan Iran sedangkan yang menjadi unit eksplanasinya adalah 

kebijakan Erdogan di kawasan Timur Tengah. 

Alasan penulis menggunakan level analisis reduksionis terkait fenomena 

yang dikaji, karena perkembangan hubungan Turki- Iran yang dibahas mampu 

dijelaskan melalui perilaku individu, karena hubungan internasional adalah akibat 

dari individu-individu yang berinteraksi di dalamnya.
27

 Oleh karena itu, di sini 

peneliti lebih melihat Perilaku Erdogan serta faktor- faktor yang mempengaruhi 

Erdogan dalam membuat sebuah kebijakan yang pada akhirnya kebijakan tersebut 

mempengaruhi hubungan bilateral Turki- Iran. 

1.6.2. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah eksplanatif, di mana 

penulis berusaha menjelaskan atau menerangkan mengenai kebijakan Erdogan di 

kawasan Timur Tengah dan pengaruhnya terhadap hubungan Turki Iran. Untuk 

menjelaskan hal tersebut, penulis berusaha mencari tahu bagaimana kebijakan 

Erdogan dalam memandang sebuah masalah memberikan pengaruh terhadap 

hubungan Turki dengan Iran, serta penulis juga mencari tahu bagaimana pengaruh 

latar belakang Erdogan terhadap kebijakan yang diambilnya. 

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni melalui 

study perpustakaan, di mana data-data yang diperoleh berasal dari buku, majalah 

                                                           
26

 Ibid. Hlm.39 
27

 Ibid. Hlm.41 
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dan juga Internet. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis mencari dan 

mengambil data dari berbagai sumber dan dikumpulkan lalu dipilih data yang 

dianggap masuk dan mampu membantu penulis menjelaskan fenomena yang 

sedang dikaji. 

1.6.4. Ruang Lingkup penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian yang dibahas adalah kebijakan Erdogan di 

kawasan Timur Tengah dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Turki Iran 

pada tahun 2003-2013. Penulis memilih tahun 2003-2013, karena pada tahun 2003 

Erdogan mulai menjabat sebagai seorang Perdana Menteri dan penulis menetap 

2013 sebagai batas penelitian, karena pada tahun tersebut  Erdogan masih 

menjabat sebagai seorang perdana menteri. Penulis tidak memilih 2014 sebagai 

batas akhir, karena penulis takut bersifat prediktif. Mengingat tahun 2014 yang 

belum berakhir dan hubungan kedua negara terus berjalan dan terus mengalami 

perubahan. 

 Dalam penelitian yang dilakukan di sini, penulis tidak menjelaskan secara 

lebih spesifik terkait rezim yang ada di Iran, serta penulis juga tidak mengkaji 

bagaimana respon Iran terhadap isu atau permasalahan yang ada di Turki. Karena 

penulis di sini hanya melihat respon atau kebijakan Erdogan menanggapi isu atau 

permasalahan tersebut yang pada akhirnya berdampak terhadap hubungan Turki 

Iran. 

1.6.5. Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini adalah Idiosyncratic yang dimiliki oleh 

seorang Erdogan yakni yang berasal dari  pengalaman, pengetahuan serta nilai 
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yang dimilikinya, yang pada akhirnya melahirkan sosok Erdogan yang 

kharismatik, menghargai sesama, religius, pada akhirnya membuat Erdogan 

memiliki pandangan tersendiri dalam menanggapi isu  domestik maupun isu yang 

terjadi di kawasan timur tengah. Pandangannya tersebut diperlihatkan oleh 

Erdogan melalui kebijakan- kebijakan yang dibuatnya dan pada akhirnya 

membuat hubungan antara Turki dengan Iran mengalami fluktuasi, di mana dalam 

satu masa kepemimpinan hubungan keduanya dapat terjalin secara harmonis dan 

konflik.  

1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam skripsi ini penulis membagi skripsi ini menjadi lima bagian untuk 

menjelaskan fenomena yang sedang dikaji, adapun kelima bagian tersebut antara 

lain: Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, 

landasan teori atau konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Pada bab selanjutnya yakni Bab II Erdogan, dalam bab ini penulis 

membaginya lagi ke dalam beberapa sub pembahasan yakni wajah baru,  karir 

perpolitikan Erdogan, Erdogan pada masa tahanan, pemikiran baru serta isu HAM 

di Turki atau semua hal yang berkaitan dengan Erdogan. Inilah yang menjadi 

alasan penulis memberikan judul profil Erdogan pada bab II ini, karena pada bab 

ini penulis khusu membahas Erdogan selaku perdana menteri Turki.  

Pada Bab III Kebijakan Erdogan Terhadap Isu di Kawasan Timur 

Tengah, dalam penulis membahas mengenai, kebijakan Erdogan terkait invasi 
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Amerika Serikat ke Irak, kebijakan Erdogan mengenai isu nuklir Iran dan 

kebijakan yang dibuat oleh Erdogan terhadap konflik Suriah.  

Pada bab selanjutnya yakni Bab IV Hubungan Turki- Iran di Bawah 

Pemerintahan Erdogan, dalam bab ini akan memperlihatkan hubungan Turki 

Iran di bawah kepemimpinan Erdogan. Ketika bab tiga menjelaskan kebijakan 

Erdogan terkait isu yang berada di Kawasan Timur Tengah. Maka, dalam bab ini 

akan memperlihatkan bagaimana hubungan yang dihasilkan dari kebijakan yang 

diambil oleh seorang Erdogan. 

Dalam terakhir atau Bab V Penutup, dalam bab ini penulis hanya akan 

memberikan kesimpulan terkait fenomena yang sedang dikaji. 

 

 

 

 

 


