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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Eksistensi etnis Kurdi di Turki dapat dilihat sejak masa kekuasaan dinasti 

Sasanid hingga Republik Turki seperti sekarang ini. Bagaimana etnis Kurdi yang 

mendiami dataran tinggi Anatolia berkotribusi dalam perkembangan dinasti-dinasti 

yang ada hingga berdirinya imperium Usmani.1 Pada awal masa pemerintahan 

Usmani, etnis Kurdi diberikan otonomi daerah dan ditempatkan untuk mengisi 

jabatan-jabatan pemerintahan, sebagai imbalannya telah membantu pemerintah 

untuk berperang melawan kekuasaan musuh.2 namun sejak memasuki abad ke 20, 

hak-hak etnis Kurdi mulai tidak diakui terkait runtuhnya imperium Usmani dan 

terbaginya wilayahnya Kurdistan kedalam beberapa negara.3  

Semenjak periode ini, pergerakan etnis Kurdi bermunculan untuk 

memperjuangkan hak-haknya dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Perjuangan 

etnis Kurdi pun terbagi dalam dua haluan, yaitu jalur politis yang non-konfrontatif 

melalui kontestasi politik dengan pendirian partai; mulai dari partai Halklarin Emek 

(HEP) hingga partai Halklarin Demokrat (HDP), dan jalur radikal, yang 

menggunakan cara-cara kekerasan dan non-poitis; seperti Partiya Karkeren 

                                                             
1 David McDowall, 2004,  A Modern History of The Kurds, Revised Edition. London: I.B Tauris, 

hal. 21-25 
2 Ela Hikmah Hayati, 2015, Kebijakan Pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk Terhadap Suku Kurdi 

di Turki Tahun 1923-1938 M, Skripsi, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, diakses melalui 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29439/1/ELA%20HIKMAH%20HAYA

TI%20-%201110022000017.pdf (5/4/2018, 14:06 WIB) hal. 17 
2 Ibid., hal. 19 
3 Ibid., hal. 41 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29439/1/ELA%20HIKMAH%20HAYATI%20-%201110022000017.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29439/1/ELA%20HIKMAH%20HAYATI%20-%201110022000017.pdf
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Kurdistan (PKK). Keduanya berjalan beriringan hingga di masa pemerintahan 

Recep Tayyip Erdogan dibawah partai Adaliyet Ve Kalkinma (AKP) yang berkuasa 

sejak tahun 2002. Pergerakan politik etnis Kurdi nyatanya tidak disukai oleh 

pemerintah; melihat partai-partai Kurdi sebelum HDP yang selalu dibubarkan atas 

tuduhan afiliasinya dengan kelompok PKK, terkait sikap pemerintah Turki untuk 

berperang melawan PKK.4 Hingga pada tahun 2013, gencatan senjata pun 

disepakati antara pemerintah Turki dengan PKK. Namun dua tahun setelahnya, 

gencatan senjata tersebut pecah dan dilanjutkan dengan aksi militer berskala masif 

oleh pemerintahan Erdogan yang ditujukan terhadap kelompok PKK.5 

Hal ini dipicu oleh insiden yang terjadi di kota Suruc, provinsi Adiyaman 

pada tanggal 20 Juli 2015. Seyh Abdurrahman Alagoz, seorang remaja Kurdi yang 

menurut pemerintah Turki memiliki ikatan dengan militan IS melakukan aksi bom 

bunuh diri di kantor Pusat Budaya Amara.6 Total tiga puluh empat korban tewas, 

dan tujuh puluh enam lainnya luka-luka, di mana kebanyakan korban merupakan 

etnis Kurdi.7 Peristiwa ini memicu aksi konfontrasi selanjutnya, yaitu aksi 

pembunuhan tiga personil kepolisian di provinsi Adiyaman dan Sanliurfa oleh 

pemberontak PKK sebagai bentuk balas dendam atas peristiwa serangan bom di 

                                                             
4 Berk Emek, The Kurdish Political Movement in Turkey: Transformation from an Ethnic Into A 

Progressive Party, Thesis, Budapest: Departement of Political Science, Central European 

University, hal.25 Et. Seqq. 
5 Kurdish group claims ‘revenge murder’ on Turkish police, Al-Jazeera, 22 Juli 2015, diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/news/2015/07/kurdish-group-claims-revenge-murder-turkish-police-

150722132945249.html (9/12/2017, 15:09 WIB) 
6 Suruc Massacre: ‘Turkish Student’ was suicide bomber, BBC News, 22 Juli 2015, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/world-europe-33619043 (9/12/2017, 14:45 WIB) 
7 Turkey’s Kurdish Conflict: 2015-Present, Institute for Security & Development Policy (Desember 

2016), diakses dalam http://isdp.eu/publication/turkeys-kurdish-conflict-2015-present/ (9/12/2017, 

14:48 WIB) hal. 4 

http://www.aljazeera.com/news/2015/07/kurdish-group-claims-revenge-murder-turkish-police-150722132945249.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/07/kurdish-group-claims-revenge-murder-turkish-police-150722132945249.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-33619043
http://isdp.eu/publication/turkeys-kurdish-conflict-2015-present/
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Suruc, dimulai dari tanggal 21 hingga 23 Juli tahun 2015.8 Atas insiden ini, 

pemerintah Turki memutuskan untuk mengambil tindakan koersif, dan mengakhiri 

gencatan senjata antara pemerintah Turki dan PKK melalui badan intelejen yang 

telah disepakati pada tahun 2013.9 

Operasi Martyr Yalcin dilancarkan pada tanggal 24 dan 25 Juli, 

menargetkan basis IS dan PKK di bagian utara Syria dan Irak.10 Serangan udara 

tiga armada jet tempur F-16 yang bertolak dari pangkalan udara kota Diyarbakir 

menuju kota Hawar Kilis di perbatasan Syria, lalu dilanjutkan dengan serangan 

udara yang menargetkan kelompok PKK di perbatasan Iraq.11 Pasca momen ini, 

eskalasi konflik terus terjadi di wilayah tenggara Turki. Pada tanggal 27 September 

2015, operasi militer TSK di daerah pegunungan provinsi Hakkari yang 

menargetkan militan PKK yang berjalan hingga tanggal 5 November 2015, dikenal 

dengan sebutan Hakkari Assault.12 Korban jiwa dari pihak PKK sejumlah seratus 

sembilan belas personil. Ini dipicu oleh serangan PKK di distrik Yuksekova 

menargetkan pos militer Daglica pada tanggal 7 September 2015, dan tujuh belas 

personil TSK berhasil dibunuh.13 Konstelasi konflik tersebut tidak hanya terjadi di 

ranah militer, namun juga masyarakat Turki yang pada saat itu sedang dalam 

                                                             
8 Ibid., 
9 Kurdish group claims ‘revenge murder’ on Turkish police, Loc. Cit., 
10 Turkey’s Kurdish Conflict: 2015-Present, Loc. Cit., 
11 Chris Kozak, Turkey Expands Campaign Against ISIS and the PKK, Institute for the Study of 

War, 25 Juli 2015, diakses dalam http://www.understandingwar.org/backgrounder/turkey-expands-

campaign-against-isis-and-pkk (9/12/17, 19:30 WIB) 
12 Turkey’s Kurdish Conflict: 2015-Present, Loc. Cit., 
13 Turkish military clears PKK bases in southeastern Hakkari, kills 119 terrorists, Daily Sabah, 6 

November 2015, diakses dalam https://www.dailysabah.com/turkey/2015/11/06/turkish-military-

clears-pkk-bases-in-southeastern-hakkari-kills-119-terrorists (10/12/17, 14:33 WIB) 

http://www.understandingwar.org/backgrounder/turkey-expands-campaign-against-isis-and-pkk
http://www.understandingwar.org/backgrounder/turkey-expands-campaign-against-isis-and-pkk
https://www.dailysabah.com/turkey/2015/11/06/turkish-military-clears-pkk-bases-in-southeastern-hakkari-kills-119-terrorists
https://www.dailysabah.com/turkey/2015/11/06/turkish-military-clears-pkk-bases-in-southeastern-hakkari-kills-119-terrorists
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atmosfir kampanye pemilu ulang yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 

2015.14  

Sejak bulan September 2015, terjadi gelombang serangan massa nasonalis 

menargetkan Partai Demokrasi Rakyat (Halklarin Demokrati Partisi; HDP)15 yang 

merupakan partai sayap kiri pro-Kurdi.16 Markas HDP di beberapa kota dirusak 

oleh demonstran,17 seperti Istanbul di mana demonstran pro-pemerintah menyerang 

kantor surat kabar Hurriyet.18 Kantor-kantor yang dimiliki etnis Kurdi di provinsi 

Anatoli dan Antalya dirusak dan dibakar oleh demonstran.19 Gelombang 

demonstrasi ini dipicu oleh insiden serangan PKK yang membunuh tujuh belas 

personil TSK di distrik Yuksekova.20 Puncak dari rentetan aksi ini ialah aksi bom 

bunuh diri yang terjadi di Ankara, pada saat acara peace rally yang di-ikuti massa 

pro-Kurdi untuk memprotes aksi militer TSK terhadap PKK. Sembilan puluh tujuh 

                                                             
14 Snap election diadakan karena tidak ada partai yang berhasil memenuhi suara untuk menjadi 

majority party (276 kursi), dan tidak tercapainya koalisi partai pada pemilu di bulan Juni, dalam 

Alberto Nardelli, Turkey Election Results: What you need to know, The Guardian, diakses dalam 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jun/08/turkey-election-results-what-you-need-

to-know (10/12/17, 18:19 WIB) 
15 HDP, atau People’s Democratic Party, dipimpin oleh Selahattin Demirtas, partai sayap kiri yang 

beroposisi dengan AKP (Adaliyet Ve Kalikinma Partisi) yang sedang menjabat di pemerintahan; 

merupakan partai nasionalis Kurdi, dalam People’S Democratic Party, diakses dalam 

http://www.hdp.org.tr/en/who-we-are/peoples-democratic-party/8760 (10/12/2017, 18:44 WIB) 
16 Turkey’s Kurdish Conflict: 2015-Present, Loc. Cit., 
17 Serangan terjadi di distrik Salihli, Maltepe, Alanya,Burhaniye serta provinsi  Mersin, Balikesir, 
Igdir, Kirsehir, dalam HDP offices violently attacked in several anti-terrorism protests, Hurriyet 

Daily News, 8 September 2015, diakses dalam http://www.hurriyetdailynews.com/hdp-offices-

violently-attacked-in-several-anti-terrorism-protests-88187 (10/12/17, 19:07 WIB)  
18 Demonstran menuduh surat kabar Hurriyet keliru dalam menginterpretasikan kalimat Erdogan 

dalam sebuah wawancara di televisi, dalam Turkey’s pro-Kurdish HDP party offices attacked in 

Ankara, BBC News, 8 September 2015, diakses dalam http://www.bbc.com/news/world-europe-

34193733 (10/12/2017, 18:56) 
19 Sekitar empat workplace dan tiga belas kantor yang dimiliki oleh warga Turki beretnis Kurdi 

dibakar massa di Anatoli, dan satu kantor di Antalya, dalam HDP offices violently attacked in 

several anti-terrorism protests, Loc. Cit., 
20 Ibid., 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jun/08/turkey-election-results-what-you-need-to-know
http://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jun/08/turkey-election-results-what-you-need-to-know
http://www.hdp.org.tr/en/who-we-are/peoples-democratic-party/8760
http://www.hurriyetdailynews.com/hdp-offices-violently-attacked-in-several-anti-terrorism-protests-88187
http://www.hurriyetdailynews.com/hdp-offices-violently-attacked-in-several-anti-terrorism-protests-88187
http://www.bbc.com/news/world-europe-34193733
http://www.bbc.com/news/world-europe-34193733
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orang tewas, dan korban luka berjumlah dua ratus empat puluh lima orang. Salah 

satu dari pihak penyelenggara peace rally tersebut adalah HDP.21 

Munculnya animo massa yang berorientasi negatif terhadap etnis Kurdi dan 

juga HDP; bagaimana tindakan pemerintah Turki melalui militer terhadap militan 

PKK dapat berdampak pada stigma, maupun konstruksi masyarakat terhadap etnis 

Kurdi, bahkan lebih khususnya HDP itu sendiri sebagai entitas ancaman. Ini yang 

menurut penulis menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji; terlebih Erdogan 

sebagai Presiden yang berasal dari basis AKP ber-oposisi dengan HDP yang 

berhuluan sayap kiri. Suara yang diperoleh HDP pada pemilu Juni 2015 berhasil 

melewati threshold sebesar 10% untuk pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan 

Turki; memperoleh sekitar 13.1% suara, atau 80 kursi di TBMM. AKP gagal 

menjadi majority party pada saat itu karena hanya memperoleh 40,9% suara, atau 

217 kursi.22 Untuk pertama kalinya dukungan untuk basis partai Erdogan, yaitu 

AKP mengalami penurunan dalam empat pemilu terakhir.23 

Bertolak dari permasalahan yang ada, penulis melihat bahwa ada suatu 

korelasi antara hubungan konfliktual antara Erdogan dan PKK dengan imej/citra 

HDP di masyarakat; bagaimana masyarakat pada akhirnya mempersepsikan HDP 

yang pro-Kurdi sebagai suatu bentuk ancaman keamanan nasional. Dengan kata 

                                                             
21 Constanze Letsch, Nadia Khomami, Turkey terror attack: mourning after scores killed in Ankara 

blasts, The Guardian, 11 Oktober 2015, diakses dalam 

https://www.theguardian.com/world/2015/oct/10/turkey-suicide-bomb-killed-in-ankara (11/12/17, 

21:17 WIB) 
22 Alberto Nardeli, Loc. Cit., 
23 Dalam general election yang diadakan pada tahun 2002, 2007, 2011, dan 2015, dalam Constanze 

Letsch, Ian Traynor, Turkey Election: ruling party loses majority as pro Kurdish HDP gains seats, 

The Guardian, 7 Juni 2015, diakses dalam https://www.theguardian.com/world/2015/jun/07/turkey-

election-preliminary-results-erdogan-akp-party (11/12/17, 21:26 WIB) 

https://www.theguardian.com/world/2015/oct/10/turkey-suicide-bomb-killed-in-ankara
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/07/turkey-election-preliminary-results-erdogan-akp-party
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/07/turkey-election-preliminary-results-erdogan-akp-party
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lain, terdapat suatu bentuk praktik konstruksi sosial dalam mengkonsepsikan 

keamanan itu sendiri, yang dilakukan demi pencapaian kepentingan sang aktor. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Sekuritisasi 

Halklarin Demokratik Partisi Oleh Recep Tayyip Erdogan di Tahun 2015” 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana proses sekuritisasi Halklarin Demokratik Partisi yang 

dilakukan oleh Recep Tayyip Erdogan di tahun 2015? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan oleh 

Recep Tayyip Erdogan terhadap HDP yang pro-Kurdi dalam periode pasca pemilu 

di bulan Juni 2015 hingga penyelenggaraan pemilu ulang (snap election) di bulan 

November 2015. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta 

memperkaya konsep-konsep atau memperkuat teori terhadap ilmu pengetahuan 

yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini nantinya diharapkan mampu menambah 

wawasan, informasi, serta gagasan bagi penulis serta bagi seluruh pihak yang 

membaca penelitian ini agar mampu mengkaji serta melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan Erdogan, etnis Kurdi, konstelasi keamanan di Turki, serta proses 

sekuritisasi isu yang terjadi. 
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1.4.2 Manfaat Akademis 

Secara akademis, melalui tulisan ini diharapkan para pembaca dapat 

memperoleh gambaran maupun pengetahuan secara umum tentang bagaimana 

hubungan konfliktual antara pihak militer dan pemerintah Turki terhadap PKK, 

hingga bagaimana persepsi masyarakat akan etnis Kurdi pada saat itu. Selain itu, 

pembaca juga memperoleh pengetahuan tentang bagaimana eskalasi konflik terjadi 

pasca pemilu di bulan Juni tahun 2015, dan proses sekuritisasi HDP oleh Erdogan 

dapat berjalan. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kepada pembaca 

mengenai penggunaan teori dalam kajian Hubungan Internasional yang berkaitan 

dengan upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh sang aktor dalam mencapai 

kepentingannya, khususnya Erdogan. 

1.5  Peneltian Terdahulu 

Sebuah penelitian dapat dilakukan ketika lingkup pembahasannya telah 

teruji dari beberapa penelitian sebelumnya. Penulis dalam mengkaji penelitian yang 

akan diangkat tentunya memerlukan beberapa penelitian terdahulu. Hal ini 

diperlukan sebagai bentuk pengujian apakah penelitian yang akan diangkat oleh 

penulis merupakan penelitian yang teruji dan relevan untuk diangkat. Terdapat lima 

penelitian terdahulu yang akan digunakan penulis sebagai acuan. 

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan sebuah jurnal yang berjudul 

“The Kurdish Issue: Can The AK Party Escape Securitization?” oleh Rabia 

Karakaya Polat. Dalam penelitiannya, Polat menjelaskan bagaimana dinamika 

posisi etnis Kurdi dalam perkembangan Turki sejak kepimpinan Ataturk hingga 

pada tahun 2007, saat Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri. Eksistensi etnis 
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Kurdi mulai terancam pasca kebijakan Turkifikasi; tidak diperbolehkannya 

penggunaan atribut etnis dan agama, semua adalah satu masyarkat Turki.24 Etnis 

Kurdi kerapkali menjadi objek sekuritisasi oleh pihak militer Turki sebagai 

instrumen pengawal demokrasi, dan melihat usaha etnis Kurdi dalam 

memperjuangkan hak-hak politik dan kebebasan berekspresi-nya tersebut sebagai 

ancaman terhadap persatuan dan integritas nasional. Namun pada tahun 2002, saat 

Turki berusaha mengajukan keinginan keanggotaan Uni Eropa, isu Kurdi di-

desekuritisasi; tidak lagi dianggap sebagai ancaman, atau dengan teori sekuritisasi 

sebagai bentuk de-eskalasi isu dari isu yang gawat darurat hingga isu politis 

normal.25 Pengakuan hak akan kebudayaan Kurdi dari segi poltik dan sosial 

akhirnya diberikan dan gencatan senjata dengan PKK dilakukan. Ini berjalan hingga 

menjelang tahun 2007.26 

Polat mengemukakan bahwa proses desekuritisasi bukalnah sesuatu yang 

mudah, dan dapat dilihat hanya dari satu sisi. Terdapat hambatan-hambatan dalam 

tiga level, yaitu; level domestik, level Uni Eropa, dan level internasional. Dalam 

level domestik, AKP sebagai ruling goverment gagal memfokuskan kebijakannya 

dalam pengakuan hak isu Kurdi lebih jauh lagi, dan malah berfokus kepada isu 

kebijakan larangan penggunaan kerudung yang menuai kritik dari pihak militer dan 

masyarakat, eskalasi perseteruan antara partai oposisi, dan posisi militer yang masih 

menjadi aktor sekuritisasi utama di isu Kurdi.27 Pada level Uni Eropa terdapat 

                                                             
24 Rabia Karakaya Polat, The Kurdish Issue: Can the AK Party Escape Securitization?, Insight 

Turkey, Vol. 10, No.3 (2008) hal. 74-86, hal. 76 
25 Ibid., hal. 78 
26 Ibid., hal. 79 
27 Ibid., hal. 81 Et. Seq.  
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permasalahan pengakuan hak etnis Kurdi yang dirasa masih kurang optimal, dan 

okupasi Amerika Serikat di Iraq mendorong munculnya negara Kurdi (Kurdish 

State) secara de-facto yang menjadi basis militer PKK di wilayah Iraq.28 

Penelitian ini menjadi rujukan penelitian terdahulu atas dasar kesamaan 

penggunaan teori, yaitu sekuritisasi dan fokus pembahasan, yaitu etnis Kurdi di 

Turki dan upaya perjuangan hak sosial-politiknya hingga di era Erdogan. Namun, 

yang menjadi pembeda ialah  ketidaksamaan batasan waktu dan variabel, di mana 

peneletian penulis mengambil batasan waktu pada tahun 2015 dan penggunaan 

HDP yang pro-Kurdi sebagai variabel. Penelitian juga berfokus hanya terhadap 

sekuritisasi HDP secara khusus, tidak etnis Kurdi secara umum. 

Penelitan terdahulu yang kedua merupakan sebuah jurnal yang berjudul 

“Failures of the Discourse of Ethnicity: Turkey, Kurds, and the Emerging Iraq” 

karya Murat Somer. Penelitian ini membahas tentang batas-batas diskursif-

ideasional yang membatasi kerjasama regional terkait hubungan Turki dengan 

masyarakat Kurdi di Turki. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang 

reformasi kebijakan domestiknya, serta menjelaskan hubungan Turki dengan 

Amerika Serikat maupun Uni Eropa, dalam konteks permasalahan etnis Kurdi yang 

bermukim di Turki dan Irak. 

Somer juga menjelaskan bahwa konflik yang nampaknya seperti konflik 

etnis terkadang juga bercampur dengan kepentingan publik maupun pribadi. Bahwa 

etnis Kurdi hanya dijadikan sebagai alat politik bagi para elit untuk mencapai 

                                                             
28 Ibid., hal. 83 Et. Seq. 
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kepentingannya.29 Selain itu, Somer menuliskan tentang kesalahan sebagian besar 

peneliti yang mengkaji konflik etnis ini dengan metafora yang kurang tepat, seperti 

Schmitt yang berpendapat bahwa “relations between Turks and Kurds are clouded 

by mutual suspicions rooted in repeated conlficts”.30 Terminologi semacam ini 

yang memberikan kesan bahwa etnis Kurdi dan Turki merupakan grup monolitis 

yang pada dasarnya selalu berkonflik. Padahal, sebenarnya Kurdi tidak dapat 

dikatakan sebagai grup monolitis, karena latar belakang yang beragam, mulai dari 

kewarganegaraan, bahasa, agama, kelas sosial, gender, dan ideologi yang beragam. 

Somer menekankan bahwa, permasalahan etnis Kurdi tidak dapat dilihat dengan 

cara pandang yang sempit. 31 

Penelitian ini menjadi acuan atas dasar kesamaan subjek penelitian, yaitu 

etnis Kurdi yang memiliki andil besar dalam perpolitikan Turki. Penelitian ini dapat 

dijadikan referensi dalam melihat dinamika orientasi hubungan pemerintah Turki 

dengan etnis Kurdi semasa kepemimpinan Erdogan. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis ialah perbedaan landasan teoritik di mana penelitian 

Somer menggunakan teori elit serta konsep kepentingan nasional, batasan waktu 

yang berbeda; tahun 1990 hingga awal 2000, sedangkan penelitian penulis 

menetapkan batasan waktunya di tahun 2015 serta variabel penelitian Somer yang 

jauh lebih banyak; etnis Kurdi, Amerika, Serikat, Iraq, dan Turki. Fokus penelitian 

penulis hanya terhadap aspek  HDP dan Erdogan. 

                                                             
29 Murat Somer, Failures of the Discourse of Ethnicity: Turkey, Kurds, and the Emerging Iraq, 

Security Dialogue vol. 36 No. 1 (2005), hal. 115 
30 Eric Schmitt, Turkey Seems Set To Let 60,000 GI’s Use Bases for War, New York Times, 26 

Februari 2003 (diakses melalui http://www.nytimes.com), dalam Ibid., hal. 16 
31 Somer, Op.Cit 

http://www.nytimes.com/
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Penelitian terdahulu yang ketiga merupakan sebuah jurnal yang berjudul 

“The 2007 Parliamentary Elections in Turkey: Between Securitisation and 

Desecuritisation” karya Rabia Karakaya Polat. Dalam penelitiannya, Polat 

menjelaskan perihal sekuritisasi isu dan desekuritisasi isu pada pemilu Turki pada 

tahun 2007. Pada tahun 2007, para demonstran bersama angkatan bersenjata dan 

para birokrat bersatu dalam tindakan menuduh pemerintah dalam memilih kandidat 

presiden yang merupakan ancaman terhadap sistem sekular Turki, dan meminta 

penyetaraan hak etnis Kurdi di Turki. Meskipun dengan keadaan seperti itu, 

pemerintah tetap memiliki dukungan elektoral yang kuat. Pemerintah juga 

melakukan desekuritisasi isu memorandum angkatan bersenjata pada tanggal 27 

April 2007. Selain itu, pemerintah juga melakukan desekuritisasi isu intervensi 

militer, maupun isu separatisme Kurdi.32  Dengan menggunakan teori sekuritisasi, 

Polat menggambarkan perjuangan dari pihak sipil dan angkatan bersenjata yang 

mewakili centre serta elit politik yang mewakili periphery, yang berujung pada 

framing isu politik menjadi isu keamanan untuk melegitimasi pergerakan anti/non-

demokratis. Menurut Polat, Tindakan sekuritisasi ini berimplikasi pada iklim partai 

politik dan demokrasi parlementer di Turki dalam beberapa tahun kedepan.33 

Penelitian ini menjadi acuan yang cukup signifikan karena menggunakan 

pembahasan yang serupa, yaitu tindakan sekuritisasi menjelang pemilu. Bagaimana 

tindakan-tindakan militer memiliki andil besar dalam dinamika politik suatu 

pemerintahan, dan membahas isu yang serupa, yaitu etnis Kurdi. Namun yang 

                                                             
32 Rabia Karakaya Polat, The 2007 Parliamentary Elections in Turkey: Between Securitisation and 

Desecuritisation, Parliamentary Affairs Vol. 62 No. 1 (2009), Advance Acces Publication, hal. 144 
33 Ibid, hal. 146 
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menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah dalam aspek 

batasan waktu, di mana penelitian Polat memiliki batasan tahun 2007, sedangkan 

penelitian penulis di tahun 2015; serta perbedaan tingkatan analisa; di mana 

penelitian penulis menggunakan tingkatan analisa individu dan kelompok, dan 

penelitian Polat menggunakan tingkatan analisa kelompok dan kelompok. 

Penelitian terdahulu yang keempat merupakan skripsi yang berjudul 

“Kebijakan Pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk Terhadap Suku Kurdi di 

Turki Tahun 1923-1938 M” yang disusun oleh Ela Hikmah Hayati. Penelitian ini 

membahas pergerakan etnis Kurdi melalui pemberontakan-pemberontakan yang 

dilakukan pada masa pemerintahan Attaturk. Lebih berfokus lagi, untuk kebijakan 

pemerintah yang diimplementasikan dalam menangani pemberontakan Kurdi pada 

saat itu.  

Pada bagian awal, Hayati menjelaskan tentang asal-usul, agama dan budaya, 

serta keadaan politik suku Kurdi secara komprehensif. Hayati juga membahas 

tentang pergerakan Kurdi di masa pemerintahan Sultan Mahmud II, jauh ke 

kebelakang hinga abad ke-18. Hingga masuk pada pemerintahan Attaturk yang 

hadir disaat sistem kekhalifahan mulai runtuh.34 Attaturk yang memprolamirkan 

kemerdekaan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923, tidak membuat posisi 

masyarakat Kurdi menjadi lebih baik dalam konteks hak asasi dan pergerakan 

berpolitik. Pada masa Attaturk juga terjadi serangkaian pemberontakan besar yang 

                                                             
34 Ela Hikmah Hayati, 2015, Kebijakan Pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk Terhadap Suku 

Kurdi di Turki Tahun 1923-1938 M, Skripsi, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab 

dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, diakses dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29439/1/ELA%20HIKMAH%20HAYA

TI%20-%201110022000017.pdf (14/12/2017, 20:53 WIB), hal. 32 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29439/1/ELA%20HIKMAH%20HAYATI%20-%201110022000017.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29439/1/ELA%20HIKMAH%20HAYATI%20-%201110022000017.pdf
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dimulai pada tahun 1925, terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan seperti 

pemberlakuan sistem sekuler,35 Turkifikasi (pemberian status kewarganegaraan 

Turki), serta pembatasan gerak suku Kurdi36. Dalam bagian terakhir, Hayati juga 

menjelaskan tentang respon suku Kurdi terhadap kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan selama Mustafa Kemal Attaturk berkuasa.37 

Penelitian ini menjadi acuan karena terdapat kesamaan objek penelitian, 

yaitu etnis Kurdi secara umum di Turki. Penelitian Hayati dapat digunakan untuk 

memahami latar belakang pergolakan politik, serta keadaan sosio-kultur etnis Kurdi 

tersebut. Selain itu peran militer di awal masa pendirian Republik Turki dapat 

menjadi referensi tambahan dalam menjelaskan perkembangan kemiliteran di 

Turki. Pembeda penelitian Hayati dengan penulis ialah; perbedaan kerangka teori; 

di mana Hayati dalam penelitiannya menggunakan bureaucratic model, sedangkan 

penelitian penulis menggunakan teori sekuritisasi. Fokus penelitian juga tidak 

sama; karena penelitian penulis berfokus ke tindakan sekuritisasi HDP sebagai 

partai pro-Kurdi, serta batasan waktu yang berbeda; Hayati di tahun 1923 hingga 

1938, sedangkan penelitian penulis di tahun 2015. 

Penelitian terdahulu yang kelima merupakan sebuah jurnal yang berjudul 

“Legitimation Crisis and Securitization In Modern Turkey” oleh Phillippos K. 

Savvides.38 Dalam tulisan ini, Savvides melihat bagaimana usaha Turki dalam 

memperluas debat dalam konteks modernitas untuk memasukkan isu konsolidasi 

                                                             
35 Ibid., hal. 45 
36 Ibid., hal. 51 
37 Ibid., hal. 53 
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demokrasi di akhir dekade 1990-an hingga tahun 2000, dan menjelaskan perbedaan-

perbedaan yang ada dalam eksperimen modernisasi yang ternyata berperan dalam 

menggerus esensi demokrasi itu sendiri.39 Savvides menggunakan konsep yang 

dikemukakan Jurgen Habermas dan Barry Buzan dalam menganalisis dugaan dari 

krisis legitimasi dan sekuritisasi dalam negara modern, dan berpendapat  bahwa 

elemen demokrasi serta konsolidasi demokrasi tergerus saat state mengalami krisis 

legitimasi dan akhirnya melakukan sekuritisasi suatu isu dengan cara mengartikan 

tantangan domestik sebagai ancaman keamanan.40 Dalam kasus Turki, para elit 

(sipil dan militer) telah tercampuri dengan prosedur demokrasi dan menggerus 

konsepsi normatif dari demokrasi, dengan tujuan menggeser para politisi Islam, 

Kurdi, dan lain-lain dari proses politik. Rezim Turki memilih kebijakan yang tidak 

kompatibel dalam aturan demokrasi dan merasionalisasikan mereka melalui aksi 

sekuritisasi para Islamis dan etnis Kurdi.41 Savvides berpendapat bahwa melalui 

proses yang berhati-hati dalam lingkup publik, masyarakat akan belajar, 

memahami, bahkan menginternalisasikan kebijakan dan manfaat dari demokrasi 

yang terpisah, serta tidak menjadi individu yg intoleran. Namun, Savvides 

berpendapat bahwa konsolidasi demokrasi wajib dicapai demi menuju modernitas 

masyarakat Turki.42 

Penelitian ini menjadi acuan dalam penelitian terdahulu karena terdapat 

kesamaan fokus pembahasan dan konsep yang digunakan untuk menganalisa 

                                                             
39 Phillippos K. Savvides, Legitimation crisis and securitization in modern Turkey, Critique: Critical 

Middle Eastern Studies, Vol. 9, No. 16 (2000), Routledge, hal. 55 
40 Ibid., hal. 66  
41 Ibid., hal. 71 
42 Ibid., hal. 73 
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dengan penelitian penulis. Membahas tentang iklim perpolitikan dan militer 

masyarakat Turki, terutama konsolidasi demokrasi dan penggunaan konsep 

sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis ialah ketidaksamaan fokus yang mengangkat isu demokrasi, 

modernisasi, serta peran elit militer dalam perpolitikan Turki; di mana penelitian 

penulis berfokus kepada proses sekuritisasi Erdogan; bukan peran elit militer 

terhadap HDP yang pro-Kurdi dan tidak etnis Kurdi secara umum. Batasan waktu 

antara kedua penelitian juga berbeda; dimana penelitian Savvides dibatasi pada 

akhir dekade 1990-an, sedangkan penelitian penulis dibatasi hanya pada tahun 

2015. 

Dari sekian penelitian terdahulu diatas, dapat dilihat fokus pembahasan 

secara umum adalah bagaimana etnis Kurdi menjadi alat kepentingan politis; 

menjadi isu yang dipolitisasikan atau disekuritisasi oleh aktor; yang merupakan 

Erdogan dalam penelitian Polat dan Somer, sedangkan militer dan pemerintahan  di 

penelitian Hayati dan Savvides. Apa yang menjadi pembeda dan unsur kebaharuan 

(novelty) penelitian penulis adalah fokus penelitian yang tidak hanya melihat etnis 

Kurdi secara keseluruhan; namun lebih spesifik yaitu HDP sebagai basis politik 

Kurdi kontemporer. Selain itu, penelitian penulis mengkaji upaya sekuritisasi 

tersebut dalam periode kontestasi politik; yaitu pada pemilu 2015. Penelitian 

penulis hadir sebagai pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya untuk melihat 

posisi etnis Kurdi yang fluktuatif secara politis sepanjang pemerintahan AKP sejak 

tahun 2002. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu; 

 



 
 

16 
 

1.5.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Nama/Judul 
Teori/Konsep, 

Metodologi 
Hasil 

1. 

Rabia Karakaya 

Polat/ 

The Kurdish Issue: 

Can The AK Party 

Escape 

Securtization? 

Desekuritisasi, 

National 

Interest 

 

 

Deskriptif 

 Keinginan Turki 

untuk menjadi 

anggota Uni Eropa 

berdampak pada 

desekuritisasi isu 

Kurdi sejak tahun 

2002, saat AKP 

berkuasa.  

 Hak siaran dan 

pendidikan dengan 

bahasa Kurdi pun 

diberikan, 

pembebasan tahanan 

Kurdi, dan 

mengakhiri darurat 

militer di tenggara 

Turki. 

2. 

Murat Somer/ 

Failures of the 

Discourse of 

Ethnicity: Turkey, 

Kurds, and the 

Emerging Iraq 

Elite Theory, 

National 

Interest, 

 

 

Deskriptif 

 Iraq maupun Turki 

memanfaatkan isu 

Kurdi sebagai alat 

untuk mencapai 

kepentingan 

negaranya masing-

masing.  

 Isu Kurdi berperan 

dalam mempengaruhi 

hubungan diplomatik 

Turki dengan 

Amerika Serikat 

maupun Uni Soviet 

3. 

Rabia Karakaya 

Polat/ 

The 2007 

Parliamentary 

Elections in Turkey: 

Between 

Securitization and 

Desecuritization 

Elite Theory, 

Sekuritisasi, 

Deskriptif 

 

 

 Dukungan yang tinggi 

terhadap AKP 

merupakan indikator 

bahwa ada pemisahan 

dalam tubuh 

masyarakat Turki.  

 Desekuritisasi isu 

militer dan isu Kurdi, 
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serta melakukan 

sekuritisasi terhadap 

isu politik. Terkait 

permasalahan 

Islamisme di 

pemerintahan 

4. 

Ela Hikmah 

Hayati/Kebijakan 

Pemerintahan 

Mustafa Kemal 

Attaturk Terhadap 

Suku Kurdi di Turki 

Tahun 1923-1938 M 

Model 

Birokratik, 

 

 

Deskriptif 

 .Kesenjangan ideologi 

dan agama yang kuat 

antara suku Kurdi dan 

rezim Kemal Attaturk 

sangat kuat dan 

menghambat 

eksistensi suku Kurdi 

dalam bidang 

ekonomi, agama, 

sosial, budaya dan 

politik 

 Terdiskriminasinya 

keberadaan etnis 

Kurdi, terkait program 

Turkifikasi yang 

diterapkan 

5. 

Phillippos K. 

Saviddes/ 

Legitimation Crisis 

and Securitization In 

Modern Turkey 

Demokrasi, 

Sekuritisasi, 

 

 

Eksplanatif 

 Konsolidasi 

demokrasi di Turki di 

akhir dekade 1990-an. 

Tergerusnya elemen 

dan konsolidasi 

demokrasi saat state 

melakukan 

sekuritisasi isu 

domestik 

 Terdapat upaya untuk 

menggeser golongan 

Kurdi dan Islamis dari 

perpolitikan, melalui 

sekuritisasi. 

6. 

Ibkar Mahi/ 

Sekuritisasi HDP 

oleh Erdogan pada 

tahun 2015 

Sekuritisasi, 

 

 

Eksplanatif 

 Erdogan sebagai aktor 

sekuritisasi 

melakukan 

sekuritisasi HDP, 

melalui speech-act 
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yang ditujukan 

kepada partai etnis 

Kurdi dan PKK. 

 Konstruksi konsepsi 

akan keamanan 

terjadi; berangkat dari 

isu PKK, lalu Kurdi, 

dan akhirnya HDP. 

Timbul animo massa 

terhadap HDP dan 

menurunya 

elektabilitas HDP 

pada pemilu di bulan 

November 2015 

sebagai pengaruh 

proses sekuritisasi. 

 

1.6  Kerangka Teori 

Kerangka teori yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa upaya 

sekuritisasi yang dilakukan oleh Erdogan terhadap HDP pada tahun 2015 adalah 

teori sekuritisasi (securitization theory). 

1.6.1 Teori Sekuritisasi (Securitization Theory) 

Dalam penelitian ini, teori sekuritisasi digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana proses sekuritisasi HDP oleh Presiden Erdogan di tahun 2015, lebih 

tepatnya dalam periode diantara pelaksanaan pemilu Juni – November. Teori ini 

dikemukakan oleh para teoritisi bermazhab Copenhagen School, seperti Barry 

Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Pemahaman singkat akan istilah 

sekuritisasi ialah suatu bentuk “ekstrem” dari tindakan politisasi; berangkat dari 

klasifikasi isu yang non-politis (non-politicized; negara/aktor tidak menanggapi 

suatu isu; tidak terjadi decision making process), menjadi isu yang ter-politisasi 
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(politicized; isu tersebut diatur oleh kebijakan publik, memerlukan campur tangan 

pemerintah dan alokasi sumberdaya), hingga ter-sekuritisasi (securitized; isu 

dikategorikan sebagai ancaman, atau existential threat yang memerlukan tindakan 

penanganan darurat; dengan menjustifikasi segala tindakan meskipun diluar batas-

batas prosedural).43 Dengan kata lain, isu yang di-sekuritisasi dianggap lebih 

penting dari isu lainnya dan memerlukan penanganan sesegera mungkin. Seperti 

yang diilustrasikan berikut ini; 

Gambar 1.6.1 Alur Eskalasi Isu 

 

 

Konsep ini digunakan untuk memahami dan mengidentifikasi elemen-

elemen apa saja yang terdapat dalam proses sekuritisasi; siapa pelakunya dan dalam 

isu apa, untuk siapa dan mengapa dilakukan, dengan hasil seperti apa, dan dalam 

kondisi seperti apa upaya sekuritisasi tersebut dilaksanakan.44  

Unit-unit yang terdapat dalam proses sekuritisasi ialah; referent objects, 

merupakan entitas yang keamanannya terancam dan memiliki tuntutan yang logis 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, securitizing actor, aktor yang 

men-sekuritisasi suatu isu dengan menyatakan bahwa keberadaan referent object 

sedang terancam.45 Lalu terdapat audience, yang dapat mengafirmasi atau tidak 

tindakan sekuritisasi tersebut; pantas atau tidaknya suatu isu untuk disekuritisasi 

                                                             
43 Barry Buzan, Et. Al., 1998, Security – A New Framewok for Analysis, London: Lynn Rienner, hal. 

23 Et. Seq. 
44 Ibid., hal. 32 
45 Ibid., hal. 36 

Non-Politicized 

(Non-Politis) 

Politicized 

(Terpolitisasi) 

Securitized 

(Tersekuritisasi) 
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serta signikan atau tidaknya suatu isu dalam mengancam eksistensi referent object. 

Audience dapat terdiri dari publik, media, serta aktor-aktor politik; terkecuali 

securitizing actor itu sendiri. Dalam interaksi antar-unit diatas, berhasil atau 

tidaknya sekuritisasi juga dipengaruhi oleh facilitating conditions; yaitu 

kondisi/keadaan pada saat tindakan speech-act dilakukan. Facilitating conditions 

dibagi kedalam dua kategori; yaitu (1) internal; yang merupakan aspek tatanan 

linguistik, yaitu bentuk realisasi tindakan dari speech-act berdasarkan tatanan 

keamanan (grammar of security), lalu (2) eksternal; yang merupakan aspek 

kontekstual dan sosial, yaitu status dan otoritas pelaku speech-act dan kesesuaian 

speech-act dengan keadaan di mana speech-act tersebut dilakukan.46 

 Speech-act dalam term keamanan merupakan suatu pengkonsepsian; 

pelabelan; maupun konstruksi akan bentuk ancaman (existential threat) yang 

dilakukan oleh securitizing actor terhadap referent object. Dapat dikatakan bahwa  

tindakan sekuritisasi adalah speech-act itu sendiri.47 Tindakan speech-act dalam 

proses sekuritisasi dibagi dalam beberapa tipologi; yaitu (1) claim (klaim); 

mengkonseptualisasikan deskripsi ancaman, (2) warning (peringatan); 

menkonseptualisasikan konsekuensi jika tindakan untuk menangani ancaman 

tersebut tidak dilakukan (3) demand (permintaan); mengkonseptualisasikan 

rencana tindakan untuk menangani ancaman, dan (4) proposional content (konten 

proposional); yaitu konseptualisasi bukti-bukti dan alasan bahwa ancaman tersebut 

ada dan harus ditangani.48 

                                                             
46 Ibid., hal. 32, Et. Seq. 
47 Ibid., hal. 26 
48 Holger Strizel, Security in Translation: Securitization Theory and the Localization of Threat, New 

York; Palgrave Macmillan, hal. 49 
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Bentuk hubungan antar elemen-elemen dalam proses sekuritisasi dapat 

dilihat pada ilustrasi berikut; 

Gambar 1.6.2 Skema Proses Sekuritisasi 

 

Dapat dilihat bahwa securitizing actor melakukan tindakan speech-act; 

yang merupakan tindakan konstruksi isu keamanan yang didukung oleh facilitating 

conditions. Speech-act ini ditujukan kepada audience dan referent object; 

bagaiamana audience dapat menerima pelabelan tersebut atau tidak; hingga 

akhirnya sampai ke intended outcome, hasil yang diinginkan securitizing actor dari 

proses sekuritisasi tersebut. 

Dalam pengaplikasian teori oleh penulis dalam penelitian ini, Recep Tayyip 

Erdogan berperan sebagai securitizing actor dan penduduk Turki diposisikan 

sebagai referent object akan keberadaan bentuk ancaman; yaitu HDP secara khusus, 

serta Etnis Kurdi serta PKK secara umum. Tindakan speech-act dilakukan oleh 

Erdogan terhadap HDP, terkait akan konstruksi ide akan keadaan terancam dan 

pelabelan isu keamanan serta objek ancaman (existential threat). Status isu Kurdi 

dan PKK yang sebelumnya terpolitisasi, akhirnya disekuritisasi pasca insiden bom 

bunih diri di Suruc yang dibarengi dengan serangan PKK untuk pertama kalinya 
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pasca gencatan senjatanya dengan pemerintah. Operasi Martyr Yaltcin, dan aksi-

aksi militer setelahnya menjadi produk dari pembuatan kebijakan.  

1.7  Metodologi Penelitian 

1.7.1  Tingkat Analisa 

Penelitian yang dilakukan seorang peneliti atau ilmuwan tentunya memiliki 

tujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena yang hendak 

dikaji. Penjelasan atau pendeskripsian peneliti tentu harus berdasarkan pada 

ketelitian analisa. Maka dari itu setiap peneliti harus memiliki cakupan yang 

dikehendaki, menetapkan batasan penelitian serta menentukan pada tingkatan 

analisa yang mana penelitian tersebut dilakukan.49 Hal ini kemudian dikenal 

sebagai tingkat analisa atau level of analysis. 

Penulis menetapkan dalam penelitian ini bahwa yang menjadi unit 

eksplanasi adalah Erdogan (level individu), dengan unit analisa yaitu  HDP (level 

kelompok). Berdasarkan unit eksplanasi dan unit analisa yang ditetapkan, maka 

penelitian ini masuk ke dalam tingkat analisa reduksionis karena unit analisanya 

lebih tinggi daripada unit eksplanasinya.50 

1.7.2  Tipe Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian eksplanatif; menjelaskan 

suatu hubungan antara Erdogan dengan partai HDP; di mana upaya sekuritisasi 

yang dilakukan oleh Erdogan berimplikasi terhadap citra partai HDP di mata 

penduduk Turki. Sekuritisisasi yang dilakukan berangkat dari isu PKK, meluas ke 

                                                             
49 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Ilmu dan Metodologi, Jakarta: 

LP3ES, hal. 35 
50 Ibid., hal. 39 
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ranah etnis Kurdi di Turki secara umum, dan akhirnya menyempit ke partai HDP 

yang merupakan partai pro-Kurdi. 

1.7.3  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini didasarkan pada kajian pustaka, yang mana segala data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang penulis peroleh dari 

buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, makalah, laporan penelitian, e-book serta sumber 

dari media lainnya yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari 

penelitian ini. Sumber-sumber yang dipilih merupakan sumber yang valid dan 

tentunya relevan dengan fenomena yang akan dikaji dalam penelitian. 

1.7.4  Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.4.1  Batasan Waktu 

Batasan waktu yang digunakan peneliti adalah dalam periode bulan Juni 

hingga November di tahun 2015. Hal ini dikarenakan eskalasi konflik serta proses 

sekuritisasi berlangsung pada saat itu. Periode tersebut diawali dengan pemilu 

general election yang memilih anggota TBMM pada tanggal 20 Juni, hingga snap 

election yang diadakan pada tanggal 5 November di tahun yang sama. 

1.7.4.1  Batasan Materi 

Penulis menganggap penting adanya batasan materi guna memberika fokus 

dan arah yang tepat dalam penelitian sehingga aspek-aspek yang diteliti tetap 

terfokus. Penelitian ini hanya dibatasi pada aspek proses sekuritisasi HDP pasca 

pelaksanaan pemilu di bulan Juni hingga snap-election di bulan November tahun 

2015. Proses sekuritisasi yang dimaksud berdasarkan pada teori sekuritisasi yang 

akan digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian 
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1.8  Argumen Utama 

 Dapat dilihat bahwa topik penelitian sesuai dengan teori/konsep yang 

digunakan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan apa yang dilakukan Erdogan 

merupakan bentuk sekuritisasi terhadap HDP; hal ini dapat dilihat dari tindakan 

speech-act Erdogan yang ditujukan terhadap HDP pada tahun 2015.  

1.9  Sistematika Penulisan 

 BAB I 

Bab I menjelaskan perihal latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, teori dan konsep, metodologi penelitian, 

hipotesa, serta sistematika penulisan itu sendiri. 

 BAB II 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang bagaimana posisi dan 

perkembangan etnis Kurdi, PKK, serta HDP hingga di era Erdogan. 

BAB III 

Pada bab ini, penulis akan mengaplikasikan konsep sekuritisasi dalam 

menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Racep Tayyip Erdogan selama periode 

Juni-November di tahun 2015. Lalu menjelaskan korelasi antara tindakan-tindakan 

tersebut dengan citra HDP. 

BAB IV 

Kesimpulan dan Saran. 

1.9.1 Tabel Sistematika Penulisan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1.4.2 Manfaat Akademis 

1.5 Penelitian Terdahulu 

1.5.1 Tabel Posisi Penelitian 

1.6 Kerangka Teori dan Konsep 

1.7 Metodologi Penelelitian 

1.7.1 Tingkat Analisa 

1.7.2 Tipe Penelitian 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.7.4 Ruang Lingkup Peneltian 
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