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BAB II 

DINAMIKA HUBUNGAN TURKI DAN ISRAEL 

 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah awal kedekatan 

hubungan Turki dan Israel. Dalam pembahasan sejarah hubungan penulis akan 

membahas dinamika hubungan kedua negara tersebut baik ketika naik maupun 

turunnya intensitas kedekatannya. Pembahasan sejarah tersebut dimulai ketika awal 

terjalinnya hubungan diplomatik hingga terjadinya normalisasi hubungan 

diplomatik pasca insiden Mavi Marmara. Selain itu penulis juga akan membahas 

kerja sama yang telah dijalin oleh Turki dan Israel, dimana kerja sama tersebut 

terjadi di sektor militer, ekonomi, dan kepariwisataan. Untuk penjelasan lebih lanjut 

akan dibahas pada beberapa sub-bab berikut. 

 

2.1 Hubungan Diplomatik Turki dan Israel 

Hubungan diplomatik Turki dan Israel telah lama terjalin. Semenjak 

terjalinnya hubungan diplomatik maka mulailah serangkaian hubungan kerja sama 

dibangun oleh kedua negara. Selain kerja sama kedua negara tersebut juga bisa 

merenggangkan hubungannya dikarenakan adanya konflik. Mengenai dinamika 

tersebut akan dijelaskan dalam beberapa pokok pembahasan berikut. 
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2.1.1 Awal Kedekatan Turki dan Israel 

Hubungan Turki dan Israel pertama kali dijalin pada tahun 1949. Turki saat 

itu merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam pertama 

yang mengakui kedaulatan dari Israel. Meskipun pada tahun 1949 Turki telah 

mengakui kedaulatan Israel, namun Turki tidak langsung mendirikan kantor 

kedutaannya di Israel. Baru pada tahun 1950-an diputuskan oleh Turki untuk 

mendirikan atau membuka kantor kedutaannya di Israel, tepatnya di ibu kota Israel 

yaitu Tel Aviv.31

Alasan Turki mengakui kedaulatan Israel pada saat itu dikarenakan 

kekhawatiran Turki terhadap persebaran ideologi komunis di Timur Tengah. Hal 

ini dikarenakan adanya kemungkinan Uni Soviet dalam menyebarkan pengaruhnya 

di Timur Tengah. Hal lain yang perlu diketahui adalah hubungan Israel dan negara-

negara Arab. Meski Israel memiliki permasalahan dengan negara-negara Arab, 

namun ia tidak menganggap Turki sebagai ancamannya.32 Hal tersebut diperkirakan 

karena kedekatan Turki yang pada saat itu lebih condong kepada negara Barat 

terutama Amerika Serikat.33 Menjalin hubungan dengan Israel merupakan tindakan 

yang paling tepat bagi Turki, hal tersebut dikarenakan Israel merupakan negara 

tetangga Turki yang berpihak pada Blok Barat. Sehingga dalam menghadapi 

31 13 Key Moments in Turkish-Israeli Relations, diakses dalam http://www.trtworld.com/in-

depth/13-key-moments-in-turkish-israeli-relations-93510 (09/05/2017, 12:07 WIB) 
32 Zeev Maoz, Defending the Holy Land: A Critical Analysis of Israel’s Security & Foreign Policy 

(Ann Arbor: University of Michigan, 2009), 13 dalam Dan Arbell, The U.S.-Turkey-Israel 

Triangle, Center for Middle East Policy, Analysis Paper No. 34, October 2014, Brookings, hal. 4 
33 Gokhan Ozkan, The US-Turkey Relationship During The Cold War: Alliance Ana Issues, 2012, 

Yalova University, hal. 70 diakses dalam http://www.ipedr.com/vol44/015-ICSHH2012-

W00022.pdf (19/07/2018, 20:14 WIB).  

http://www.trtworld.com/in-depth/13-key-moments-in-turkish-israeli-relations-93510
http://www.trtworld.com/in-depth/13-key-moments-in-turkish-israeli-relations-93510
http://www.ipedr.com/vol44/015-ICSHH2012-W00022.pdf
http://www.ipedr.com/vol44/015-ICSHH2012-W00022.pdf
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ancaman persebaran pengaruh Uni Soviet Turki dapat melakukan kerja sama 

dengan Israel. 

Namun dalam intensitas hubungan negara pasti mengalami naik dan turun, 

terutama ketika adanya faktor pemicu seperti adanya konflik. Turki pernah 

menurunkan level hubungan diplomatiknya dengan Israel pasca Perang Suez pada 

tahun 1956. Meski demikian Israel tetap berusaha untuk mendekati Turki demi 

kepentingan negaranya. Hal ini terbukti pada tahun 1958 Perdana Menteri Israel 

David Ben Gurion telah menganggap Turki sebagai bagian dari peripheral belt non-

Arab34 (termasuk Iran dan Ethiopia). Sehingga dengan  adanya peripheral belt non-

Arab ini Ben Gurion berharap akan memudahkan rencananya untuk melakukan 

isolasi Israel, meningkatkan legitimasi dan keamanannya, dan berkontribusi 

terhadap stabilitas regional dengan membentuk keseimbangan kekuatan baru. Pada 

mulanya Turki cenderung tidak menanggapi tawaran Israel dengan baik, hal ini 

dikarenakan keanggotaan Turki dalam Baghdad Pact35 sebagai bentuk usaha Turki 

dalam menangkal pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah.36 Sehingga tindakan 

invasi yang dilakukan oleh Israel telah bertolak belakang dengan tujuan Turki 

dalam menangkal komunis. 

Namun dalam perkembangan regional Timur Tengah seperti suara Irak yang 

melawan Turki di PBB atas Siprus pada bulan Desember 1957, pembentukan 

                                                      
34 Peripheral belt non-Arab adalah sebuah aliansi strategis yang dibuat oleh Israel yang tidak 

termasuk negara Arab. 
35 Baghdad Pact  adalah sebuah kerja sama persetujuan pertahanan antara Turki, Irak, Inggris 

Raya, Pakistan, dan Iran dimana Turki menyetujinya pada bulan Februari 1955. 
36 “MILESTONES: 1953-1960: The Baghdad Pact (1955) and the Central Treaty Organization 

(CENTO),” U.S. Department of State Office of the Historian dalam Dan Arbell, The U.S.-Turkey-

Israel Triangle, Center for Middle East Policy, Analysis Paper No. 34, October 2014, Brookings, 

hal. 5 
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Republik Uni Arab antara Mesir dan Suriah pada bulan Februari 1958, dan jatuhnya 

monarki Irak pada bulan Juli 1958, membuat Turki mempertimbangkan untuk 

melakukan pendekatan kembali terhadap Israel.37 

Pendekatan kembali yang dilakukan oleh Turki adalah dengan melakukan 

kerja sama dengan Israel. Alasan Turki dalam melakukan pendekatan kembali 

adalah dilatarbelakangi oleh kepentingan dengan melakukan kerja sama dengan 

Israel. Sebuah pertemuan rahasia diadakan di Ankara antara Perdana Menteri Israel 

Ben-Gurion dan Perdana Menteri Turki Adnan Menderes yang menghasilkan 

serangkaian kesepakatan yang bersifat rahasia mengenai kerja sama di sektor 

diplomatik, ekonomi, dan militer yang dilakukan pada akhir Agustus 1958. Kerja 

sama tersebut yang akhirnya disebut dengan Aliansi Peripheral yang berlaku hingga 

pertengahan 1960an, dan berlanjut ke serangkaian kesepakatan bilateral antara 

Israel dan masing-masing dari tiga negara - Ethiopia, Iran, dan Turki. Kesepakatan 

bilateral antara Israel dengan Turki mencakup keikutsertaan dalam public relations 

campaigns yang ditujukan kepada kedua pemerintah dan opini publik; peningkatan 

kerja sama, perdagangan, dan bantuan untuk pengembangan industri di Turki; 

pertukaran intelijen dan informasi, perencanaan bersama untuk saling membantu 

dalam keadaan darurat; dan dukungan Turki (melalui Amerika Serikat dan NATO) 

dalam memperkuat dan membantu militer Israel.38 

Terjalinnya hubungan antara Turki dan Israel merupakan salah satu 

pertimbangan di sekian banyak kemungkinan dalam kepentingan Turki dan pola 

                                                      
37 Dan Arbell, The U.S.-Turkey-Israel Triangle, Center for Middle East Policy, Analysis Paper No. 

34, October 2014, Brookings, hal. 5 
38 Ibid. 
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hubungan yang dibentuk oleh Turki selalu berubah-ubah berdasarkan keadaannya, 

seperti halnya meskipun Turki memiliki minat yang jelas dalam mengembangkan 

dan memelihara hubungan yang lebih erat dengan Israel, namun secara bersamaan 

Turki mencoba untuk menjaga jarak terhadap Israel dikarenakan keinginannya 

untuk memiliki hubungan baik dengan blok Arab. Dikarenakan pola hubungan yang 

dibuat oleh Turki tersebut sehingga membuat munculnya respons dari Israel. 

Respons tersebut berupa ungkapan oleh Ben-Gurion pada tahun 195839 yang pada 

saat itu dapat menyimpulkan pendekatan Turki terhadap Israel dengan baik: "Turki 

memperlakukan kita sebagai simpanannya. Tapi kita sudah berhubungan dan Turki 

gagal menerima ini."40 

Pola ambivalensi dalam kebijakan Turki terhadap hubungannya dengan Israel 

terbukti dalam pendekatannya pada tahun-tahun awal konflik Arab-Israel pada 

tahun 1948.41 Selama perang besar antara Israel dan tetangganya, Turki tetap netral 

secara militer dan tidak mengirim pasukan untuk mendukung kedua belah pihak 

atau memutuskan hubungan dengan Israel setelah perang meskipun mendapat 

tekanan dari Arab.42 

Pasca perang Suez  pada tahun 1956, Turki menurunkan kedutaannya ke level 

Charge d’Affaires43 di Tel Aviv. Penurunan tersebut berhubungan dengan dampak 

                                                      
39 Serkan Demirtaşa, Amid sound and fury, Turkey-Israel alliance endures, diakses dalam 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/amid-sound-and-fury-turkey-israel-alliance-endures-10705597 

(13/5/2018, 13:27 WIB). 
40 Ibid. 
41 Historical Timeline: 1900-Present, diakses dalam 

https://israelipalestinian.procon.org/view.timeline.php?timelineID=000031 (13/5/2018, 13:35 

WIB). 
42 Ibid., hal. 5-6. 
43 Charge d’Affaires adalah keadaan ketika kantor kedubes dikepalai oleh seorang diplomat 

sebagai pengganti duta besar. 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/amid-sound-and-fury-turkey-israel-alliance-endures-10705597
https://israelipalestinian.procon.org/view.timeline.php?timelineID=000031
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yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina pada perang tersebut. Sehingga Turki 

melontarkan pertanyaan seputar Palestina terhadap Israel, yang diajukan pasca 

perang enam hari pada 1967. Hal ini menandai pergeseran simpati yang dilakukan 

oleh Turki terhadap Israel.44 

Turki mengecam tindakan dari Israel yang melakukan pendudukan di daerah 

Palestina dan meminta Israel untuk segera menarik pasukannya. Namun meski 

dalam perang tersebut berakibat pada perluasan wilayah Israel dan memperkecil 

wilayah Palestina, Turki tidak turut serta memberikan julukan kasar seperti yang 

dilakukan negara-negara Arab kepada Israel. Hal tersebut dikarenakan Turki ingin 

menjaga hubungan baiknya dengan Amerika Serikat yang merupakan sekutu dari 

Israel.45 Akibat serangan tersebut negara Arab memberikan julukan aggressor state 

kepada Israel. Selain itu negara-negara Arab juga menginginkan Turki untuk 

memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel, namun Turki tetap tidak 

melakukan.46 

Pada 1970-an, Turki mengalami krisis ekonomi akut yang bertepatan dengan 

krisis minyak global. Dikarenakan hal tersebut Turki menjadi lebih condong untuk 

mendekatkan hubungannya dengan Arab yang berdampak pada penurunan 

hubungannya terhadap Israel selama tahun-tahun tersebut. Penurunan ini 

diwujudkan dalam sejumlah keputusan publik yang dibuat oleh Turki, termasuk 

pengakuan Turki atas Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai satu-

satunya wakil rakyat Palestina pada bulan Juni 1975, dukungannya terhadap 

                                                      
44 Ibid., hal. 6. 
45 Ibid. 
46 www.trtworld.com, Loc. Cit. 

http://www.trtworld.com/
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Resolusi Majelis Umum PBB 3379 yang menyamakan Zionisme dengan rasisme 

pada bulan November 1975, dan keputusannya untuk mengizinkan Yasir Arafat 

membuka kantor PLO di Ankara pada tahun 1979.47 

Hubungan Turki Israel kembali menjadi dramatis pada tahun 1980. Hal ini 

terjadi ketika munculnya Jerusalem Act48 yang memberikan pernyataan bahwa 

Yerusalem dan Israel sepakat untuk bersatu, dan menjadi ibukota dari Israel. 

Dikarenakan hal tersebut Turki kembali menurunkan tingkatan diplomatiknya 

terhadap Israel. Dengan diturunkannya tingkatan diplomatiknya maka Turki 

mendapatkan apresiasi dari negara Arab sehingga Turki mendapatkan keuntungan 

tersendiri dari penurunan tersebut.49 

Namun pola ambivalensi terjadi lagi pada bulan Desember 1991. Kejadian 

tersebut terjadi pada minggu ke-enam setelah Konferensi Perdamaian Madrid 

Timur Tengah. Dalam Resolusi PBB 48/86 Turki memilih untuk abstain dimana 

dalam resolusi tersebut berisikan tentang menyamakan Zionisme dengan rasisme. 

Resolusi ini merupakan kasus yang diangkat sendiri oleh Turki ke dalam sidang 

PBB. Pada akhirnya Turki lebih memilih mencabut resolusinya dan ingin 

mendekatkan kembali hubungannya dengan Israel dengan membangun kembali 

hubungan diplomatiknya secara penuh. Perwujudan pembangunan tersebut 

dilakukan pada tahun 1992 dimana Turki mengirim duta besarnya ke Tel Aviv dan 

begitu juga dengan Israel yang mengirimkan duta besarnya ke Ankara.50 

                                                      
47 Dan Arbell, Op. Cit., Hal. 6 
48 Sebuah pernyataan Israel mengenai Yerusalem sebagai ibukota negaranya secara hukum. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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Penyebab atau alasan dari Turki yang ingin dekat kembali dengan Israel 

adalah dikarenakan permasalahan Turki dengan etnis Kurdi. Pada awalnya Turki 

bekerja sama dengan Suriah dalam melawan pemberontak Kurdi. Pada saat itu 

Kurdi telah membuka atau mendirikan pemerintahannya di Irak tahun 1991. Namun 

pada tahun 1995 Suriah melakukan aliansi keamanan dengan Yunani, dimana Turki 

memiliki hubungan yang harmonis dengan Yunani. Sehingga menjalin kembali 

hubungan dengan Israel adalah pilihan Turki dalam menangani masalah keamanan 

negaranya.51 

Kedekatan hubungan ini terus berlanjut, dimana pada tahun 1993, perdana 

menteri Turki Tansu Ciller mengunjungi Israel. Kunjungan tersebut merupakan 

kunjungan pertama perdana menteri Turki ke Israel semenjak awal pengakuan 

Turki terhadap kedaulatan Israel. Kunjungannya segera diikuti oleh mantan 

presiden Turki Suleyman Demirel pada tahun 1996. Pada tahun yang sama, kedua 

negara menandatangani kerja sama strategis dan perjanjian perdagangan.52 

Serangkaian kesepakatan yang dilakukan oleh Turki dan Israel tidak pernah 

mereka nyatakan sebagai bentuk aliansi yang formal. Kesepakatan-kesepakatan 

yang terbentuk juga bukan karena adanya turut campur dari pihak ketiga dan 

seterusnya. Namun, kesepakatan semacam ini dirasakan negara Arab sebagai usaha 

untuk menindas orang Arab. Dan juga tindakan Turki telah dipandang sebagai 

bentuk kepentingan Barat di wilayah tersebut.53 

                                                      
51 Hasan Kösebalaban, 2016, Towards a New Strategic Alliance between Turkey and Israel?, 

Alsharq Forum, hal. 3. 
52 www.trtworld.com, Loc. Cit. 
53 Özlem Tür, Turkey and Israel in the 2000’s – From Cooperation to Conflict. 3rd ed. Vol. 17. 

(Bloomington: Indiana University Press, 2012), 45-66, dalam Dan Arbell, The U.S.-Turkey-Israel 

Triangle, Center for Middle East Policy, Analysis Paper No. 34, October 2014, Brookings, hal. 8 

http://www.trtworld.com/
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Dalam kedekatan Turki-Israel yang tidak diinginkan oleh negara Arab ini 

membuat Turki ingin menjadi penengah atau mendamaikan negara Arab dengan 

Israel. Dalam beberapa kesempatan Turki juga berusaha mendamaikan 

permasalahan Israel dengan Palestina. Usaha yang dilakukan Turki tersebut 

dikarenakan Turki ingin meminimalisir konflik yang terjadi di sekitar kawasannya. 

Tindakan Turki yang ingin berusaha menjadi penegah dalam konflik antara 

Israel dengan Timur Tengah mulai menunjukkan hasil positifnya. Hal ini terbukti 

karena Israel mulai mempercayai usaha Turki untuk mendamaikannya dengan 

negara Timur Tengah yang telah dilakukan pada tahun 1990-an hingga tahun 2000-

an. Turki bergabung dalam proses perdamaian multilateral (dibentuk untuk 

mendukung empat jalur bilateral yang diluncurkan setelah Konferensi Perdamaian 

Madrid) yang berfokus pada isu-isu regional, dan memimpin lokakarya kelompok 

kontrol senjata dan keamanan regional tahun 1993. Di era pasca-Oslo, Turki adalah 

salah satu donor keuangan untuk Otoritas Palestina sebagai bagian dari upaya 

bantuan internasional.54 

                                                      
54 Dan Arbell, Op. Cit., Hal. 9 
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Gambar 2 : Kronologi peningkatan dan penurunan hubungan Turki dan Israel 

 

2.1.2 Masa Kepemimpinan Erdogan 

Pada awal tahun 2000-an, Recep Tayyip Erdogan telah terpilih sebagai 

perdana menteri baru Turki dengan mengusung Partai Keadilan dan Pembangunan 

(AKP / Adalet ve Kalkınma Partisi). Dalam masa kepemimpinannya ia melanjutkan 

kebijakan pemerintah sebelumnya, yaitu menjalin dan membangun hubungan 

dengan Israel. Erdogan juga pernah melakukan kunjungan ke Israel, dimana 

kunjungan tersebut terjadi pada tahun 2005. Pada kunjungan tersebut Erdogan 

bertemu dengan perdana menteri Israel yang bernama Ariel Sharon. Dalam 

kunjungan tersebut Erdogan sebagai perwakilan Partai AKP menyatakan bahwa 

tindakan antisemitisme merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Sehingga Turki siap untuk menjadi penengah dalam melakukan pembicaraan antara 

Israel dengan negara-negara Timur Tengah.55 

                                                      
55 www.trtworld.com, Loc. Cit. 
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Setelah kunjungan yang dilakukan oleh Erdogan, Presiden Israel Shimon 

Peres akhirnya memutuskan untuk melakukan kunjungan ke Turki. Dalam 

kunjungannya Peres bertemu dengan Presiden Turki Abdullah Gul dan Perdana 

Menteri Erdogan. Pertemuan tersebut menjadi bersejarah dikarenakan Peres 

menyampaikan sebuah pidatonya di dalam gedung parlemen Turki. Menjadi 

bersejarah dikarenakan momen tersebut adalah momen pertama kalinya seorang 

penjabat Israel yang berpidato di dalam parlemen Turki. Namun kedekatan Israel 

dan Turki ini tidak berjalan lama, hal ini dikarenakan segera setelah Peres 

melakukan kunjungan ke Turki, Israel mulai memberlakukan blokade di Gaza. 

Blokade tersebut merupakan pukulan besar bagi Turki. Hal tersebut dikarenakan 

setelah usaha Turki untuk mempererat hubungannya dengan Israel menjadi sia-sia 

karena blokade tersebut.56 

Namun seakan tidak memperdulikan hal tersebut, Israel semakin 

memperketat blokade yang dilakukannya di Gaza pada tahun 2007. Israel 

menggunakan angkatan lautnya untuk menjaga dan menghalang setiap bantuan 

yang masuk. Dikarenakan hal tersebut membuat Palestina mengalami kekurangan 

pangan, obat-obatan dan lain-lain. Menurut Amnesty International, lebih dari 1.000 

orang Palestina terbunuh dalam serangan tiga minggu Israel di Gaza yang dimulai 

pada akhir Desember 2008 dan berakhir pada pertengahan Januari 2009. 

Pembahasan mengenai blokade ini terbawa hingga World Economic Forum (WEF) 

di Davos, Swiss. Dalam forum tersebut Erdogan sempat mengecam Peres setelah ia 

                                                      
56 Ibid. 
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memberikan pembelaan dalam serangannya di Gaza. Kejadian ini membuat 

hubungan kedua negara menjadi turun menuju titik terendah.57 

Puncak keretakan hubungan kedua negara terjadi ketika pasukan Israel 

menyerang Gaza Freedom Flotilla. Kejadian ini terjadi pada tanggal 31 Mei 2010, 

dimana dalam armada tersebut terdiri dari tiga kapal kargo dan tiga kapal 

penumpang. Tujuan dari armada tersebut menuju Gaza adalah dalam rangka ingin 

memberikan batuan kemanusiaan dan bahan bangunan. Dalam insiden penyerangan 

tersebut perahu yang menerima dampak kerusakan terbesar adalah kapal milik Non-

Governmental Organization (NGO) milik Turki yang bernama MV Mavi Marmara. 

Korban yang ditimbulkan dalam insiden tersebut sebanyak delapan warga Turki 

dan dua warga keturunan Amerika-Turki tewas di tempat, sedangkan satu warga 

Turki lainnya tewas di dalam rumah sakit.58 

Akibat serangan tersebut Israel menerima kecaman besar-besaran dari seluruh 

dunia. Hal ini dikarenakan insiden tersebut masih berada di kawasan perairan 

internasional, dan Erdogan menganggap tindakan tersebut sebagai “terorisme 

negara”. Respons Turki setelah kejadian tersebut adalah menarik duta besarnya 

yang berada di Tel Aviv untuk kembali ke Turki. Selain itu Turki menuntut Israel 

untuk memberikan permintaan maaf secara resmi. Turki memberikan tiga kondisi 

yang diberikan agar hubungan kedua negara dapat membaik. Tiga kondisi tersebut 

adalah Israel harus menyatakan pernyataan maaf secara terbuka, memberikan dana 

kompensasi kepada keluarga korban Mavi Marmara, dan menghentikan blokade di 

                                                      
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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Gaza.59 Namun Israel menolak untuk melakukan hal tersebut dan berdampak pada 

pengusiran duta besar Israel yang terjadi pada tahun 2011, sehingga dengan 

demikian putuslah hubungan diplomatik kedua negara.60 

Meskipun hubungan diplomatik kedua negara telah putus, namun bukan 

berarti kedua negara tidak saling menutup diri. Hal ini dikarenakan masih adanya 

hubungan ekonomi kedua negara yang masih berjalan meski tidak sebesar saat 

hubungan kedua negara masih terjalin dengan baik. Perdagangan kedua negara 

masih berlanjut dan juga semakin meningkat. Peningkatan perdagangan tersebut 

sebesar 26% dibandingkan dengan tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2015 

perdagangan kedua negara berada pada $ 5,6 miliar yang diungkapkan oleh Institut 

Statistik Turki. Selain itu menurut pemerintah Israel pada tahun 2013 dan 2014 

Turkish Airlines mendapat lebih banyak penumpang yang menuju Israel, maupun 

yang berangkat dari Israel. Kerjasama perdagangan dari Turki ke Israel berupa 

ekspor mobil, beton, mineral, tekstil, keramik, plastik, karet, asbes dan mesin. 

Sementara ekspor Israel ke Turki meliputi bahan kimia, peralatan listrik dan produk 

plastik dan karet.61 

Melihat adanya tanda-tanda positif dari kedekatan Turki dan Israel, maka 

pada tahun 2013 presiden Amerika Serikat Barack Obama mulai berusaha untuk 

menengahi permasalahan antar Turki dan Israel. Dia menekan kepada Perdana 

Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta maaf kepada Erdogan atas 

insiden MV Mavi Marmara. Akhirnya setelah adanya desakan dari Amerika 

                                                      
59 Dan Arbell, Op. Cit., Hal. 15 
60 www.trtworld.com, Loc. Cit. 
61 Ibid. 

http://www.trtworld.com/
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Serikat, Netanyahu meminta maaf kepada Erdogan melalui telepon. Pemerintah 

Israel mengikuti persyaratan untuk meminta maaf ke Turki pada bulan Maret 2013, 

serta menawarkan kompensasi sebesar $ 20 juta kepada keluarga korban.62 

Namun dikarenakan persyaratan ketiga belum terpenuhi, maka proses 

normalisasi tersebut belum berakhir. Akhirnya diadakanlah sebuah pertemuan 

rahasia di Roma dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh diplomat tinggi kedua 

negara. Pertemuan tersebut terjadi pada akhir Juli 2015 dan telah dikonfirmasi oleh 

kementrian luar negeri Turki. Usaha untuk perdamaian telah menunjukkan hasil 

positifnya, dan pada akhirnya pada tanggal 27 Juni 2016 sebuah kesepakatan telah 

diumumkan oleh Perdana Menteri Binali Yildirim di Ankara. Dimana Israel telah 

mengizinkan Turki untuk mengakses jalur Gaza untuk memberikan bantuan 

kemanusiaan yang melalui pelabuhan Ashdod. Dengan demikian Turki telah 

memiliki akses untuk membangun rumah sakit di Gaza dan membangun sebuah 

fasilitas pengolahan air. Pengiriman pertama bantuan akan dikirim ke Gaza pada 

hari Jumat, 1 Juli 2016, di bawah naungan Manajemen Bencana dan Darurat 

Kepresidenan Turki (singkatan dalam bahasa Turki: AFAD), sebuah agen bantuan 

pemerintah Turki, yang berisi 10.000 ton barang bantuan.63 

 

2.2 Kedekatan Turki dan Israel 

Kedekatan suatu negara dengan negara lain umumnya dikarenakan adanya 

kepentingan atau national interests. Hal ini sebagaimana hubungan yang telah 

                                                      
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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dilakukan Turki dan Israel, dimana hubungan tersebut umumnya berdasar 

kepentingan kedua negara. Kedekatan berdasarkan kepentingan ini telah dilakukan 

oleh Turki dan Israel semenjak awal terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara. 

Secara garis besar kedekatan Turki dan Israel dapat dikategorikan ke tiga bidang, 

yaitu militer, ekonomi dan pariwisata. Pemilihan kategori tersebut dikarenakan 

kerja sama militer, ekonomi dan pariwisata antara Turki dan Israel telah lama 

terjalin dari tahun 1958 dan memiliki tingkat intensitas yang tinggi. 

 

2.2.1 Kerja Sama Militer 

Kerja sama militer dengan Israel merupakan salah satu kerja sama yang 

paling penting bagi Turki. Hal tersebut dikarenakan alasan keamanan Turki 

terhadap menghadapi Suriah pada tahun 1990-an. Pada saat itu melakukan kerja 

sama militer atau pertahanan merupakan pilihan yang rasional bagi Turki. Dalam 

kerja sama yang dilakukan oleh Turki dan Israel dapat dibagi  menjadi dua 

kategori, yaitu kerja sama di bidang Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) 

dan Pelatihan gabungan.  

2.2.1.1 Alutsista 

Turki dan Israel telah melakukan perjanjian kerja sama industri 

pertahanan tahun 1996. Kerja sama ini penting dikarenakan Turki telah 

diduga melakukan pelanggaran kemanusiaan di Yunani, sehingga Amerika 

Serikat tidak menerima pembelian senjata untuk Turki. Dengan perjanjian 
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yang dibuat pada tahun tersebut maka akan membatu Turki dalam 

memenuhi kebutuhan pertahanan negaranya.64 

Alasan Turki memilih melakukan kerja sama industri pertahanan 

dengan Israel adalah karena Israel telah memiliki teknologi produksi yang 

tinggi dan memiliki standar yang sama dengan Amerika Serikat dan NATO. 

Selain itu Israel tampaknya setuju akan dilakukannya joint productions dan 

melakukan transfer teknologi dengan Turki. Israel juga berkontribusi dalam 

mengembangkan perusahaan pertahanan nasional Turki yang baru didirikan 

dan menerima untuk bekerja sebagai sub-kontraktor atau pihak kedua 

dibawah perusahaan Turki juga. Ini adalah peluang besar bagi Turki bahwa 

Israel bersedia bekerja sama dengan dan mendidik para insinyur Turki 

dalam setiap aspek masalah industri pertahanan, sehingga dapat membuat 

Turki mengembankan industri pertahanannya.65 

Meskipun perjanjian mengenai kerja sama industri pertahanan antara 

Turki dan Israel tidak dipublikasikan, namun perjanjian tersebut merupakan 

perjanjian yang sah dan telah dilakukan secara formal.66 Dalam kerja sama 

industri pertahanan kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk 

                                                      
64 Ali Serdar Erdurmaz, Analyses Turkish-Israeli Cooperation in the Context of Turkey’s “Zero 

Problem” Foreign Policy, Journal of Game Theory 2012, Vol. 1 No. 5, Ankara: Turksam 

International Relations and Strategic Analysis Centre, hal. 53. 
65 Ibid. 
6666 The Remarkable Turkish-Israeli Tie. Nachmani, Amikam. June 1998, Middle East Quarterly, 

pp. 19-29 dalam Ali Serdar Erdurmaz, Analyses Turkish-Israeli Cooperation in the Context of 

Turkey’s “Zero Problem” Foreign Policy, Journal of Game Theory 2012, Vol. 1 No. 5, Ankara: 

Turksam International Relations and Strategic Analysis Centre, hal. 53. 
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melakukan divestasi sebesar 150 juta dolar untuk memproduksi ratusan 

rudal Popeye I dan II dan menjalankan proyek Deliah rudal jarak jauh.67 

Selain melakukan kerja sama di bidang industri pertahanan, Turki 

juga melakukan kerja sama dengan Israel dalam meningkatkan peralatan 

senjata dan perdagangan senjata. Turki telah mengeluarkan dana yang 

cukup besar dalam melakukan upgrade 54 pesawat F-4E Phantom. Dalam 

upgrade tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemauan menembak, 

manuver tinggi, meningkatkan keterampilan perang dan penglihatan 

elektronik yang lebih baik. Dana yang dikeluarkan untuk upgrade pesawat 

Phantom tersebut sebesar 632,5 juta dolar. Namun dalam kesepakatan 

peningkatan alat militer tersebut telah disediakan oleh Israel sebagai kredit. 

Turki juga melakukan modernisasi sebanyak 48 pesawat F5 dengan total 

biaya75 juta dolar. Sedangkan untuk tank yang telah ditingkatkan oleh Turki 

adalah tank M-60 yang ditingkatkan dalam versi Merkava III dengan biaya 

50 juta dolar.68 

Kerja sama dibidang alutsista lainnya adalah pembelian sistem 

persenjataan. Beberapa sistem senjata seperti rudal Popeye I dibeli secara 

terpisah dalam proyek Phantom. Selain itu, Turki juga tertarik tertarik pada 

sistem pertahanan rudal Arrow, sistem pesawat peringatan Falkon early, 

serta sistem radar untuk mendeteksi ranjau konvensional dan ranjau plastik. 

Selain itu Turki juga  menginginkan beberapa hal seperti sistem radar darat 

                                                      
67 Erdurmaz, Op. Cit., hal. 53 
68 Ibid. 
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untuk menutup perbatasan Turki di Suriah dan Irak untuk mencegah adanya 

infiltrasi, pesawat tanpa awak, pesawat patroli maritim dan pesawat 

peringatan dini AWACS senilai $ 800 juta. Israel juga ingin menjual 1.000 

tank tempur utama Merkava III ke Turki dengan total harga 5 miliar dolar.69 

2.2.1.2 Pelatihan Gabungan 

Kerja sama atau kemitraan militer Turki dan Israel pernah dijalin 

dalam bentuk latihan bersama. Latihan bersama tersebut telah di sepakati 

kedua negara yang bernama Military Cooperation Agreement (MTCA) pada 

bulan Februari 1996. MTCA mengatur permasalahan pertukaran petugas, 

kunjungan delegasi militer, pelatihan angkatan laut dan udara gabungan, 

kerja sama inteligen,  pertemuan dialog strategis, serta industri pertahanan.70 

Latihan bersama tersebut berfokuskan pada angkatan udara dan angkatan 

laut. Pada latihan angkatan udara, Turki dan  Israel melakukan pelatihan 

manuver sesuai dengan kesepakatan yang disetujui pada bulan Maret 1996. 

71 

MTCA bukan merupakan kerja sama militer pertama yang dilakukan 

oleh Turki dan Israel, sebelumnya terdapat kesepakatan Security And 

Secrecy Agreement pada Maret 1994 dan Memorandum of Understanding 

                                                      
69 Müftüler-Bac, Meltem. Turkey and Israel: An Evolving Partnership. Turkey : ACPR olicy Paper 

No. 47, 1998 dalam Ali Serdar Erdurmaz, Analyses Turkish-Israeli Cooperation in the Context of 

Turkey’s “Zero Problem” Foreign Policy, Journal of Game Theory 2012, Vol. 1 No. 5, Ankara: 

Turksam International Relations and Strategic Analysis Centre, hal. 53. 
70 Sasley, Brent, 1998, A Structural Reinterpretation of Power in the Middle East: Explanations 

and Implications of the Evolving Military Relationship between Turkey and Israel, Ottawa 

(Canada), Departementof Political Studies University of Manitoba, hal. 9, dalam Amalia Putri 

Handayani, Kebijakan Turki memutuskan Kerjasama Militer Dengan Israel Tahun 2010, Jurnal 

Internasional,Vol. 3, No. 2, Riau: Universitas Riau, hal. 3. 
71 Handayani, Op. Cit., hal. 1-3. 
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for Training of Pilots pada Maret 1995. Kerja sama militer MTCA juga 

berkembang menjadi Defense Industry Cooperation Agreement (DICA) 

yang disepakati enam bulan setelah MTCA. Dengan adanya kesepakatan 

DICA, kedua negara tersebut juga dapat melakukan pertukaran ahli teknis 

dan pengetahuan, kesepakatan pasokan Airborne Rescue System helikopter 

(pada Desember 1997), kesepakatan pembuatan rudal  udara ke darat 

Popeye II (pada Mei 1997), penggantian tank Turki ke tank Merkava Israel, 

serta upgrade pesawat tempur F-5 Turki.72 

Mengenai pelatihan angkatan udara pertama kali dilakukan pada 

bulan April 1996, dimana delapan pesawat F-16 milik Israel melakukan 

kunjungan pertamanya ke pangkalan udara Akinci Turki. Pada pelatihan 

yang berlangsung selama satu minggu tersebut, fokus yang mereka lakukan 

adalah latihan manuver bersama. Dan sebagai gantinya, dua bulan setelah 

kunjungan Israel, Turki berganti mengunjungi Israel untuk melakukan 

latihan gabungan.73 

Sedangkan untuk latihan laut, mereka mengadakannya di kawasan 

Mediterania bersama Amerika Serikat pada tanggal 17-21 Agustus 2009. 

Latihan yang diselenggarakan merupakan latihan perang yang berkode 

Reliant Mermaid X yang bertujuan untuk melatih koordinasi saat operasi 

                                                      
72 Sasley, Brent, 1998, A Structural Reinterpretation of Power in the Middle East: Explanations 

and Implications of the Evolving Military Relationship between Turkey and Israel, Ottawa 

(Canada), Departementof Political Studies University of Manitoba, hal. 9, dalam Amalia Putri 

Handayani, Kebijakan Turki memutuskan Kerjasama Militer Dengan Israel Tahun 2010, Jurnal 

Internasional,Vol. 3, No. 2, Riau: Universitas Riau, hal. 11. 
73 Handayani, Op. Cit., hal 2. 
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pencarian dan penyelamatan dalam situasi darurat. Unti yang dibutuhkan 

saat latihan tersebut berupa delapan kapal pera, empat helikopter, dan tiga 

pesawat terbang untuk operasi penyelamatan.74 

Namun latihan gabungan yang dilakukan Turki dan Israel tidak 

berjalan selamanya. Pelatihan atau kerja sama militer Turki dan Israel 

menjadi terputus ketika peristiwa Mavi Marmara pada 31 Mei 2010. Dengan 

demikian semua kesepakatan yang terjalin telah diputus oleh Turki. Hal ini 

tidak hanya berlaku pada kesepakatan militer kedua negara, namun juga 

berdampak pada putusnya hubungan diplomatik Turki dan Israel. 

2.2.2 Kerja Sama Ekonomi 

Semenjak pengakuan Turki terhadap kedaulatan Israel pada tahun 1949, 

kedua negara tersebut mulai melakukan kerja sama ekonomi. Pada awalnya kerja 

sama tersebut berupa perdagangan agrikultur dan bahan-bahan mentah, dimana 

Turki berperan sebagai eksportir terhadap Israel. Hal tersebut dilakukan oleh 

Turki dikarenakan negara Arab melakukan boikotnya terhadap Israel pada tahun 

1946. Kerja sama ini penting bagi Israel mengingat bahwa ia masih belum 

mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan negaranya sendiri.75 

Selain di bidang agrikultur, Turki dan Israel juga melakukan kerja sama di 

bidang konstruksi. Perusahaan Israel Salel-Boneh telah membantu Turki dalam 

membangun infrastruktur jalan tol yang menghubungkan Istambul menuju 

                                                      
74 Ibid., hal. 4. 
75 Burcu Gültekin Punsmann, 2011, Turkey-Israel: Towards A Decoupling Between Economics 

And Politics, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), hal. 2. 
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bandara. Perusahaan konstruksi Israel juga membangun kompleks perumahan 

untuk anggota parlemen, yang dikenal sebagai rumah Israel di Ankara.76 

Kerja sama ekonomi yang dibangun oleh Turki Israel sempat mengalami 

penurunan secara signifikan pada tahun 1956. Penurunan tersebut dipengaruhi 

oleh invasi Israel di Suez. Dikarenakan hubungan ekonomi sangat bergantung 

terhadap perpolitikan, makan penurunan kerja sama ekonomi kedua negara 

tersebut terjadi.77 

Pada tahun 1993 Turki dan Israel memulai kembali kerja sama ekonomi, 

yang bertujuan pada perdamaian regional. Segera setelah tahun 1994 menteri 

ekonomi dan perencanaan Israel mengunjungi Turki dengan delegasi 70 

pengusaha, dimana menjadi pola umum kunjungan bilateral negara. Tahun 1996, 

Turki dan Israel menyepakati Free Trade Agreement (FTA) dan mulai berlaku 

pada bulan Mei 1997. Mengenai FTA sendiri telah diagendakan oleh kedua 

negara pertama kali pada tahun 1993, yang ditujukan sebagai bentuk dari 

pemulihan hubungan politik kedua negara.78 

Pada tahun awal disepakatinya FTA, volume perdagangan Turki dan Israel 

telah meningkat sebesar 211,4%. Pada tahun 1996, perdagangan yang dilakukan 

kedua negara tersebut tercatat sebesar 0,67%, meningkat menjadi 1,85% pada 

tahun 2001. Setelah lima tahun berjalannya FTA, ekspor besi Turki meningkat 

                                                      
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. hal. 3 
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sebesar 172,8%, produk kimia sebesar 199%, bahan Textile sebesar 2012,9%, 

produk transportasi dan peralatan meningkat sebesar 695%.79 

Adanya FTA telah meningkatkan volume perdagangan kedua negara, 

dimana pada tahun 2001 tercatat sebesar USD 1,3 miliar menjadi USD 3,5 miliar 

pada tahun 2010. Dalam tiga bulan pertama pada tahun 2011 Turki mengekspor 

produk senilai 579,3 juta USD ke Israel, serta mengimpor barang senilai 397,3 

juta dolar AS.80 

Tabel 2.1 Total perdagangan luar negeri Turki dengan Israel (Miliar Dolar AS) 

 

 
Sumber: UN Comtrade/International Trade Statistics Database, 

comtrade.un.org, Access: 07.10.2016 
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FTA merupakan sebuah jalan yang memudahkan kegiatan perekonomian 

kedua negara melalui perdagangan. Dengan adanya FTA kegiatan ekspor dan 

Impor kedua negara mengalami peningkatan. Penjelasan mengenai ekspor dan 

impor dari kerja sama ekonomi Turki dan Israel akan dibahas dalam sub-bab 

berikut dengan bersumber atau mengacu pada data dari website 

https://wits.worldbank.org. 

2.2.2.1 Ekspor 

Dalam kegiatan ekspor terhadap Israel, Turki telah memiliki beberapa 

barang atau komoditasnya tersendiri. Beberapa barang atau komoditas 

tersebut diantaranya hewan; sayuran; produk makanan; mineral; bahan 

bakar; bahan kimia; plastik dan karet; kulit hewan, kayu, tekstil dan pakaian; 

alas kaki; batu dan kaca; logam; mesin dan elektronik; transportasi; serta 

barang-barang lainnya.81 

Dari barang atau komoditas tersebut yang memiliki total penjualan 

tertinggi adalah logam. Dari tahun 1997 hingga 2016 logam selalu menjadi 

barang dengan total harga pembelian tertinggi dari ekspor Turki terhadap 

Israel. Jumlah logam yang diekspor oleh Turki pada tahun 1997 telah 

mencapai 161 juta dolar AS, dimana barang lain tidak sampai menyentuh 

angka 100 juta dolar AS. Permintaan tertinggi pada logam pernah terjadi 

                                                      
81 Product Exports by Turkey to Israel, diakses dalam 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/1997/TradeFlow/Export/Partner/

ISR/Product/all-groups (02/07/2018, 17:47 WIB) 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/1997/TradeFlow/Export/Partner/ISR/Product/all-groups
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/1997/TradeFlow/Export/Partner/ISR/Product/all-groups
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pada tahun 2014. Pada tahun tersebut Turki telah melakukan ekspor logam 

kepada Israel dengan nilai yang mencapai 711 juta dolar AS. 

 
Gambar 3 : Chart Ekspor Turki terhadap Israel Tahun 2014 

Sumber: 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2014/Tra

deFlow/Export/Partner/ISR/Product/all-groups 

 

Dalam total pengiriman logam dari kegiatan ekspor Turki terhadap 

seluruh negara konsumennya pada tahun 2014, Israel menduduki nomor 

enam. Kedudukan Israel tersebut diraih dengan total persentase ekspor 

sebesar 3,42% dari total ekspor logam Turki ke seluruh negara 

konsumennya. Pada tahun tersebut yang menjadi negara konsumen logam 
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terbesar Turki adalah Irak. Irak telah menerima ekspor Turki dengan nilai 

total 1,7 miliar dolar AS atau sebesar 8,47% dari total ekspor logam Turki. 

Selain logam, permintaan ekspor tertinggi lainnya adalah tekstil dan 

pakaian. Permintaan Israel terhadap produk tekstil dan pakaian Turki 

cenderung bergerak dengan stabil meskipun pada tahun 2000-an tekstil 

bukan merupakan permintaan ekspor tertinggi kedua Israel. Hal tersebut 

dikarenakan pada tahun 2000-an permintaan Israel terhadap produk 

transportasi serta mesin dan elektronik mulai mengalami peningkatan. 

Komoditas ekspor lainnya yang cenderung stabil adalah sayuran. Dari 

tahun 1997 hingga 2016 ekspor sayur Turki terhadap Israel tetap menyentuh 

angka 30 hingga 90 juta dolar AS. Permintaan tertinggi Israel pernah terjadi 

pada tahun 2015 dengan nilai 99,6 juta dolar AS. Sedangkan pada tahun 

1997, setelah FTA disetujui, menjadi titik terendah dari permintaan Israel 

terhadap sayuran Turki. Pada tahun tersebut total nilai dari ekspor sayuran 

Turki mencapai angka 31,9 juta dolar AS. 
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Gambar 4 : Grafik ekspor Turki terhadap Israel 

Sumber data: https://wits.worldbank.org 

2.2.2.2 Impor 

Dalam kegiatan impor Israel terhadap Turki memiliki hal yang unik 

terhadap perubahan komoditas dengan penjualan tertinggi. Pada tahun 1997 

hingga 1999 barang impor dengan permintaan tertinggi adalah bahan kimia. 

Dari tahun tersebut permintaan Turki terhadap bahan kimia mengalami 

peningkatan dari 62 juta dolar AS pada tahun 1997 menjadi 90,5 juta dolar 

AS pada tahun 1998 dan 90,8 juta dolar AS pada tahun 1999. Sedangkan 

pada barang-barang lain hanya beberapa yang dapat menyentuh pada titik 

50 juta dolar AS. Barang tersebut di antaranya plastik dan karet yang telah 

mencapai 55,9 dolar AS. 
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Pada tahun 2000 hingga 2002 terjadi pergeseran terhadap barang 

impor yang paling banyak dikirim ke Turki. Hal tersebut terjadi dikarenakan 

mesin dan elektronik mulai mendominasi sehingga bahan kimia bukan lagi 

menjadi barang dengan jumlah impor terbesar dari Israel. Pada tahun 2000 

jumlah impor mesin dan elektronik meningkat menjadi 195 juta dolar AS, 

sedangkan bahan kimia berada di angka 101 juta dolar AS. Meski bahan 

kimia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun tidak sebesar 

dibandingkan peningkatan dari mesin dan elektronik yang meningkat 

sebesar 152 juta AS. 

Tahun 2001 permintaan Turki terhadap impor mesin dan elektronik 

dari Israel kembali mengalami peningkatan secara drastis sebesar 97 juta 

dolar AS. Dengan adanya peningkatan tersebut membuat barang tersebut 

berada di titik 292 juta dolar AS. Pada tahun 2002 permintaan mesin dan 

elektronik mengalami penurunan drastis sebesar 183 juta dolar AS. 

Penurunan tersebut membuat benda tersebut berada di titik 109 juta dolar 

AS. Meski mengalami penurunan yang sangat besar, pada tahun tersebut 

mesin dan elektronik masih menjadi  permintaan terbesar, dengan bahan 

kimia menduduki posisi kedua. Bahan kimia pada tahun 2002 berada di titik 

84 juta dolar AS. 

Pada tahun 2003 hingga 2009 terdapat perubahan terhadap permintaan 

tertinggi Turki terhadap impor dari Israel. Beberapa barang yang menjadi 

permintaan tertinggi seperti bahan bakar, plastik dan karet serta barang lain-

lain sempat menjadi permintaan tertinggi Turki. Namun pada tahun-tahun 
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setelanya, yaitu 2010 hingga 2016 permintaan Turki terhadap impor bahan 

bakar dari Israel menjadi mendominasi dibandingkan dengan barang yang 

lain. Puncak tertinggi dari permintaan bahan bakar tersebut terjadi pada 

tahun 2014, dimana impor bahan bakar telah menyentuh titik 1,9 miliar 

dolar AS. 

 
Gambar 5 : Chart Impor Turki terhadap Israel Tahun 2014 

Sumber: 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2014/Tra

deFlow/Import/Partner/ISR/Product/all-groups 

 

Pada tahun 2016 permintaan Turki terhadap impor bahan bakar Israel 

mengalami penurunan yang sangat besar hingga mencapai titik 600 juta 

dolar AS. Permintaan barang impor pada tahun yang sama adalah bahan 
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kimia. Pada tahun tersebut permintaan impor bahan kimia mencapai titik 

218 juta dolar AS. 

 
Gambar 6 : Grafik impor Turki terhadap Israel 

Sumber data: https://wits.worldbank.org 

 

Namun dalam perjalanan kerja sama ekonomi Turki dan Israel terdapat 

insiden yang memperburuk hubungan diplomatik. Pada tahun 2010 merupakan 

tahun krisis pada hubungan diplomatik kedua negara dikarenakan peristiwa di 

jalur Gaza. Namun adanya peristiwa penyerangan Mavi Marmara tidak membuat 

pebisnis Turki dan Israel terganggu. Perdagangan bilateral dan investasi kedua 

negara tetap berlangsung tanpa terpengaruh oleh krisis politik kedua negara. 
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Berlangsungnya perdagangan kedua negara tersebut dikarenakan masih 

berlakunya FTA. Ancaman pembatalan pembangunan proyek-proyek besar serta 

infrastruktur tidak dapat dilakukan karena proyek tersebut melibatkan pihak 

swasta. Mengenai kegiatan ekspor impor serta investasi bisnis Turki dan Israel 

tetap berlaku seperti biasa.82 

2.2.3 Kerja Sama Kepariwisataan 

Semenjak pengakuan Turki terhadap kedaulatan Israel maka hubungan 

kedua negara tersebut mulai terbuka. Hal tersebut juga membuka kesempatan 

bagi warga negara Turki dan Israel tersebut untuk saling mengunjungi wilayah 

satu dengan lainnya dan dapat membuat kedua negara tersebut membuka potensi 

pariwisatanya. 

Semenjak dijalinnya hubungan diplomatik Turki dan Israel, membuat 

warga Israel mulai mengunjungi daerah wisata di Turki. Banyaknya wisatawan 

Israel yang mengujungi Turki terlihat mulai meningkat pada tahun 1990-an. 

Peningkatan tersebut terjadi setelah didirikannya perusahaan tekstil Israel di 

Turki. Faktor pendorong banyaknya wisatawan Israel adalah dikarenakan pada 

tahun tersebut perdagangan bilateral kedua negara sedang meningkat.83 

Pada tahun 1992 menteri pariwisata Turki melakukan sebuah kunjungan 

ke Israel. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melakukan kesepakatan kerja 

sama bilateral mengenai pengembangan kegiatan pariwisata Turki dan Israel. 

Kunjungan tersebut dilakukan setelah presiden Israel, Chaim Herzog 
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mengunjungi Turki ketika peringatan 500 tahun penerimaan warga Yahudi yang 

diasingkan dari Spanyol ke Kekaisaran Ottoman. 84 

Turis Israel yang berkunjung merupakan hal yang penting bagi Turki pada 

saat Golden Years. Golden Years merupakan masa-masa dimana kerja sama 

bilateral yang dilakukan Turki dan Israel mengalami peningkatan secara 

signifikan, yang terjadi antara tahun 1992 hingga 2008. Pada tahun 2000 hingga 

2006 wisatawan atau turis Israel yang berkunjung ke Turki setiap tahunnya 

mencapai rata-rata 324.000 pengujung, dan mencapai puncak lebih dari 500.000 

pengujung pada tahun 2007-2008. Namun dikarenakan adanya peristiwa Mavi 

Marmara, turis Israel yang berkunjung ke Turki menjadi berkurang secara 

drastis. Pada tahun 2010-2012 atau pasca peristiwa Mavi Marmara, wisatawan 

Israel yang berkunjung tidak sampai mencapai angka 100.000 dalam satu 

tahun.85 
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