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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerjasama bilateral yang terjalin antara Turki dan Iran merupakan hubungan

kerjasama yang memiliki cerita unik tersendiri bagi keduanya. Kerjasama bilateral

yang  terjalin  diantara  keduanya  tidak  begitu  saja  terjadi  walaupun  keduanya

merupakan negara  yang dekat  secara  geografis.  Hubungan kerjasama ekonomi

antara  Turki  dan Iran  sendiri  akan dibagi  menjadi  2  periode.  Periode pertama

terjadi sebelum tahun 2003 dan periode kedua terjadi pada  tahun  (2003-2014).

Dimulai dari tahun 1980an periode Turgut Ozal, pemerintah Turki mengeluarkan

kebijakan luar negeri yang tidak biasa, kebijakan luar negeri yang kemudian oleh

para akademisi disebut “Trading State”.1 

Kebijakan  luar  negeri  “Trading  State”  yang  dibuat  pemerintah  Turki

bertujuan untuk membangun perekonomian dengan promosi ekspor dan substitusi

impor  yang  berfokus  pada  perluasan  hubungan  dan  kerjasama  regional  dan

Internasional.  Ditandai  munculnya  hubungan  perdagangan  dengan  negara  Iran

yang selama ini belum pernah ada track record dalam kerjasama ekonomi, bahkan

Turki-Iran  sedang  mengalami  masalah  perbedaan  ideologi  saat  itu  setelah

Revolusi Islam Iran terjadi tahun 1979.2 Perlu diketahui jika selama ini orientasi

1 Fahimeh  Ghorbani,  2014,  The  Role  of  Economy  in  Iran-Turkey  Relations.  Diakses  dalam
http://www.iranreview.org/content/Documents/The-Role-of-Economy-in-Iran-Turkey-
Relations.htm.(6/5/2018. 00.01 WIB)
2 Kemal Kirisci, 2009,  The Transformation of Turkish Foreign Policy : the Rise of the Trading
State,  (Jurnal),  New  Perspective  on  Turkey  No.40,  hal  :33.  Diakses  dalam
https://www.researchgate.net/publication/228461916_The_Transformation_of_Turkish_Foreign_P
olicy_The_Rise_of_the_Trading_State.(4/5/2018. 03.55 WIB)

1

http://www.iranreview.org/content/Documents/The-Role-of-Economy-in-Iran-Turkey-Relations.htm
http://www.iranreview.org/content/Documents/The-Role-of-Economy-in-Iran-Turkey-Relations.htm
https://www.researchgate.net/publication/228461916_The_Transformation_of_Turkish_Foreign_Policy_The_Rise_of_the_Trading_State
https://www.researchgate.net/publication/228461916_The_Transformation_of_Turkish_Foreign_Policy_The_Rise_of_the_Trading_State


kebijakan luar negeri Turki selalu mengarah ke kawasan Barat seperti Eropa dan

Amerika Serikat.

Kebijakan  luar  negeri  “Trading  State” berhasil  membuat  Turki  tumbuh

perekonomiannya.  Tepatnya  pada  tahun 1984 volume perdagangan ekspor  dan

impor Turki meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelum 1980-an, dari

puluhan juta  dolar  naik menjadi  miliaran dolar.3 Tetapi  sayangnya keadaan ini

tidak berlangsung lama. Tahun 1986 hingga awal tahun 1990an Turki mengalami

penurunan  keuntungan  ekonomi  karena  Turki-Iran  kembali  mengalami  tensi

politik selain karena sikap Iran yang membatasi impornya ke Turki juga karena

permasalahan ideologi hingga sampai mempengaruhi perdagangan yang dilakukan

keduanya.4

Kerjasama ekonomi antara Turki-Iran semakin menurun dan terus berselisih

di  awal  tahun 1990an.  Joint Economic Council (JEC) yang dibuat tahun 1982

untuk menangani  masalah-masalah perdagangan antara  Turki-Iran turun tangan

mengatasi perselisihan kedua negara dan masalah ini selesai dipertengahan tahun

1990.5 Tahun 1996 Perdana Menteri Turgut Ozal telah berganti menjadi Perdana

Menteri Erbakan yang melanjutkan kebijakan luar negeri dengan berfokus pada

“trading  state”.  Perdana  Menteri  Erbakan  mengunjungi  Iran  untuk  menjalin

kerjasama  ekonomi  dengan  sepakat  menandatangani  Bilateral  Investment  and

Promotion Agreement. Kesepakatan itu berisi tentang pembangunan pipa gas yang

berfungsi untuk mengalirkan minyak bumi dan gas alam yang dibeli Turki dari

3 Bayram Sinkaya,  2004, Conflict and Cooperation in Turkey-Iran Relations :1989-2001, (Tesis),
Middle Easte of Technical University, The Department of International Relations, hal : 105. 
Diakses dalam http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?
doi=10.1.1.633.4330&rep=rep1&type=pdf.(4/5/2018.03.55 WIB)
4 Ibid
5 Ibid, hal :107
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Iran serta kontrak ini  berlaku hingga 20 tahun mendatang dengan Iran sebagai

penyuplai energi bagi Turki. Pemasangan pipa gas ini memerlukan waktu yang

tidaklah cepat, baru tahun 2001 pipa gas ini dapat digunakan.6 

 Turki  mengalami  krisis  ekonomi pada  tahun 2000-2001 yang berdampak

pada kerjasama ekonominya dengan Iran. Kerjasama ekonomi dengan Iran dalam

pembelian minyak bumi dan gas alam harus dikurangi volume impornya karena

krisis  ekonomi yang terjadi.  Selain krisis  ekonomi di  Turki  terjadi  pemerintah

Turki  yang  ketika  itu  dipimpin  oleh  Perdana  Menteri  Bulent  Ecevit  dengan

Presiden Ahmet Necdet Sezer juga mengalami perselisihan politik. Pada akhirnya

krisis ekonomi di Turki dapat diatasi oleh pemerintah Turki akan tetapi dampak

dari krisis tersebut masih ada hingga pemerintah baru terpilih pada pemilu tahun

2002. Mulailah periode kedua yang ditandai pelaksanaan pemilu tahun 2002 dan

meresmikan  pergantian  pemimpin  pada  tahun  2003.  Pemilu  di  Turki  untuk

pertama kalinya memilih partai yang berideologi Islam bernama AKP (Adalet ve

Kalkinma  Partisi) yang  diusung  oleh  Perdana  Menteri  Erdogan  yang  dapat

bertahan  hingga  3  periode  kepemimpinan  dari  tahun  2003,  2007,  2011  dan

berakhir pada tahun 2014. Pemerintah Turki yang baru giat melakukan perbaikan

ekonomi dari dampak krisis tahun 2000-2001. Salah satunya dengan bekerjasama

dengan IMF untuk  membuat  program-program dalam mengatasi  dampak dari

krisis tersebut.7 Selain itu juga Pemerintah Turki melakukan privatisasi disektor

6 Prof.  Nader Habibi, 2012,  Turkey and Iran Grwowing Economic Relations Despite Western
Sanctions,  (jurnal), Crown Center for Middle East Studies No.62, Brandeis University, hal : 3.
Diakses  dalam  https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB62.pdf.(7/5/2018.03.23
WIB)
7 Fatih Ozatay, The 2000-2001 Financial in Turkey, Economic Policy Research Foundation of
Turkey.  Diakses  dalam https://www.researchgate.net/publication/242034963_THE_2000-
2001_FINANCIAL_CRISIS_IN_TURKEY. (7/5/2018.04.58 WIB)
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finansial,  keuangan, pertanian, pertambangan dan infrastruktur untuk mengatasi

krisis ekonomi.8 

Hubungan kerjasama ekonomi Turki-Iran memang sempat menurun karena

krisis ekonomi yang melanda Turki. Akan tetapi pemerintah Turki pada periode

kedua  ini  memperbanyak  kesepakatan  semenjak  dari  tahun  1996  kerjasama

bilateral  antara  Turki-Iran  terjalin  secara  resmi.  Pada  periode  kedua  tepatnya

mulai  tahun  2003,  terdapat  belasan  kerjasama  ekonomi  yang  terjalin  meliputi

sektor industri,  otomotif,  transportasi,  konstruksi, energi, kesehatan, listrik, dan

teknologi.9 Perekonomian Turki  tumbuh meningkat  setelah  kerjasama ekonomi

dengan Iran diperluas. Pada tahun 2007 Turki-Iran menandatangani kesepakatan

baru tentang pembangunan pipa gas yang akan menghubungkan jalur pengiriman

gas alam dari Iran ke Eropa melalui Turki yang tertuang dalam MoU on Natural

Gas Production and Export.10 Ditahun-tahun hingga periode kedua berakhir pada

tahun 2014 Turki-Iran semakin meningkatkan kerjasama ekonominya.  

 Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Turki pada periode

kedua  dengan  memperluas  kerjasama  ekonomi  ini  seperti  mengadopsi  dan

melanjutkan  dari  kebijakan  yang  pernah  dilakukan  oleh  pemerintah  Turki

sebelumnya ketika era Perdana Menteri Turgut Ozal dan Perdana Menteri Erbakan

yaitu“trading  state”,  dimana  perluasan  hubungan  kerjasama  ekonomi  dengan

negara-negra  terdekat  menjadi  poin  utama  dalam  kebijakan  luar  negerinya.

Pemerintah  Turki  memperluas  sektor  kerjasama  ekonominya  dengan  negara

8 Mihai Macovei,  2009,  Growth and Economic Crises in Turkey : leaving behind a turbulent
Past?, Economic  Papers  386,  Economic  and  Financial  Affairs,  hal  :  17.  Diakses  dalam
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication16004_en.pdf.(7/5/2018.04.00
WIB)
9 Prof. Nader Habibi, Op.Cit., hal:4-5.
10 Ibid, hal:4
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tetangga  yang  memiliki  potensi  kerjasama  ekonomi  yang  menguntungkan.

Kerjasama ekonomi Turki-Iran yang berawal  dari  pembelian energi  oleh Turki

kemudian  menjadi  luas  lagi  menyangkut  berbagai  bidang  sektor  seperti

perdagangan, investasi, industry dan lain-lain. Pemerintah periode kedua memang

lebih fokus akan kerjasama disekitar kawasan dan menjalin hubungan baik dengan

negara-negara tetangga. Kebijakan luar negeri pemerintah Turki di periode kedua

ini merupakan implementasi salah satu prinsip dari doktrin Strategic Depth, “zero

problem policy towards Turkey’s neighbor”.11 

Doktrin  Strategic  Depth sendiri  didasarkan  pada  geopolitik  dan  analisa

sejarah  dari  posisi  internasional  Turki  yang  berada  dipersimpangan  antar  3

kawasan  besar  Eropa,  Middle  Eastern dan  Kaukasia.  Gagasan ini  dibuat  oleh

Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu,  dimana dalam gagasan ini dapat

menjadikan Turki  sebagai  aktor  yang memiliki  peran  aktif  di  kawasan karena

perekonomiannya yang merangkak naik dan keadaan dalam negeri  yang stabil

juga karena hubungan baik yang terjalin dengan negara-negara muslim disekitar

kawasan,  khususnya  Iran  yang  memiliki  sejarah  panjang  dengan  Turki  terkait

sejarah.12 Dilihat dari  sejarah kedua negara,  Turki  pada periode pertama sudah

melakukan kerjasama ekonomi dengan Iran, Turki merupakan negara berideologi

Sekuler  yang setiap kebijakan luar negerinya  menjauhkan agama dalam urusan

pemerintahannya sedangkan Iran merupakan negara yang memiliki ideologi Islam

Syi’ah  dalam  praktik  bernegaranya,  dimana  agama  mengatur  segala  urusan

11 Ahmet Davutoglu, 2008,  Turkey’s Foreign Policy Vision : An Assessment of  2007, Insight
Turkey, Vol.10/No.1,  hal.  79-80..  Diakses  dalam  http://file.setav.org/Files/Pdf/ahmet-davutoglu-
turkeys-foreign-policy-vision-an-assessment-of-2007.pdf.(30/4/2018.20.20 WIB) 
12 Gulbahar Yelken Aktas, 2010, Turkish Foreign Policy : New Concepts and Reflection, (Tesis),
Middle East Technical University, International Relations Department, hal. 42-43. Diakses dalam
https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12612869/index.pdf.(29/4/2018.22.20 WIB.)

5

https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12612869/index.pdf
http://file.setav.org/Files/Pdf/ahmet-davutoglu-turkeys-foreign-policy-vision-an-assessment-of-2007.pdf
http://file.setav.org/Files/Pdf/ahmet-davutoglu-turkeys-foreign-policy-vision-an-assessment-of-2007.pdf


pemerintahan. Sehingga wajar jika kedua negara sering mengalami tensi politik

karena perbedaan ideologi yang sangat kontras.13

Tensi  politik  karena  perbedaaan  ideologi  ini  pernah  terjadi  pada  periode

pertama, hubungan keduanya memburuk tahun 1989. Seusai perang Iran dan Irak,

keduanya mengalami sentimental ideologi. Hal ini terjadi karena Turki membuat

kebijakan dalam negeri yang membuat Iran harus bereaksi keras. Kebijakan itu

ialah pelarangan pemakaian jilbab di tempat umum sehingga Iran memberi respon

dengan menarik duta besar Iran untuk Turki dan Turki pun melakukan hal yang

sama seperti yang dilakukan Iran yaitu menarik duta besar Turki untuk Iran karena

tidak  menghormati  kebijakan  dalam negeri  Turki.  Hubungan  yang  memburuk

antara  Turki-Iran  diselesaikan  secara  baik-baik,  tepatnya  pada  Juni  1989  Iran

berganti  kepemimpinan  setelah  Khomeini  wafat  tidak  lama  Rafsanjani

memerintah dan hubungan Turki-Iran mereda, tidak sepanas yang terjadi dibulan-

bulan sebelumnya.14

Pemerintah Turki periode kedua tidak menginginkan kejadian serupa terjadi

yang  dapat  mempengaruhi  kerjasama antara  Turki  dan  Iran.  Pemerintah  Turki

pada tahun 2003 mulai melakukan perbaikan hubungan ke negara-negara sekitar

kawasan Turki seperti Syria, Iran, dan Rusia.15  Kebijakan dalam negeri seperti

pelarangan  pemakaian  jilbab  di pemerintahan  periode  pertama  telah  dihapus.

13 Agus,Salim, 2015,  Kebijakan Turki Menolak Resolusi 1929 Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa Terkait  Nuklir  Iran  (2010),  (skripsi),  Jakarta  :  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu
Politik, Ilmu Hubungan Internasional,  Universitas Islam Negeri  Syarif Hidayatullah, hal:19-20.
Diakses  dalam  http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27574/1/AGUS
%20SALIM-FISIP.pdf.(30/4/2018.23.33 WIB)
14 Ibid hal: 22-23
15 Henri J. Barkey, 2001,  Turkish Foreign Policy and the Middle East, No.16, CERI CNRS &
SciencesPo,hal.1-5.  Diakses  dalam
https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/n10_06062011.pdf.(29/4/2018.22.00
WIB)
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Pemerintah  Turki  sebelum  periode  kedua  pernah  memberlakukan  pelarangan

pemakaian jilbab ditempat umum hingga membuat Iran menarik duta besarnya.

Sekarang  masalah  sentimen  ideologi yang pernah terjadi  di  pemerintah Turki

dapat diminimalisir. Berkat orientasi kebijakan dalam dan luar negeri Turki pada

periode  kedua  ini yang  lebih  berperan  aktif  mendukung  Iran  dalam  setiap

kebijakannya.16

Pemerintah  Turki pada  periode  kedua  berusaha  untuk  mengembalikan

kebiasaan asli masyarakat Turki. Salah satunya dengan memberlakukan kembali

kebijakan yang dulu pernah diterapkan ketika Turki masih dibawah Kekhalifahan

Ottoman.  Kebebasan  berjilbab contohnya,  kebijakan  ini  diterapkan  di  taman

pendidikan  Turki  dari  pendidikan  yang  paling  dini  hingga  perguruan  tinggi.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Turki tidak hanya mendapat respon positif

dari  masyarakat  Turki  tetapi  juga  masyarakat  Iran  yang  akhirnya  interaksi

hubungan  antara  Turki-Iran  menjadi  lebih  stabil.  Pemerintah  Turki  mendapat

mendapat  dukungan  penuh  dari  masyarakatnya  sendiri  dan  mulai  mendapat

perhatian yang positif  dari masyarakat negara lain yang ada di kawasan Timur

Tengah.17 

Peneliti mengangkat masalah  Turki yang semakin meningkatkan kerjasama

ekonomi dengan Iran seiring dengan bergantinya rezim baru periode kedua tahun

2003-2014 yang ditandai dengan pemerintah baru yang berideologi partai Islam di

Turki.  Turki  merupakan  negara  yang  sering  mengalami  tensi  politik  karena

16 Agus, Salim, Op.Cit, hal:25-26
17 Ahmad  Junaidi,  2016,  Kebijakan  Politik  Recep  Tayyip  Erdogan  dan  Islamisme  Turki
Kontemporer, (Jurnal), Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol.6, no.1, November 2016, IKA-
Siyasah, Yogyakarta,  hal :  178-180. Diakses dalam  file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/1444-
2957-1-SM.pdf.(1/5/2018. 00.25 WIB) 
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perbedaan  ideologi  dengan  Iran  karena  orientasinya  pada  Barat  dalam  setiap

kebijakan luar negerinya, tahun 2003 mulai memperbaiki hubungan dengan Iran

bahkan  meningkatkan  volume  kerjasama  ekonominya  semenjak  hubungan

kerjasama ekonomi antara Turki dan Iran pertama kali terjalin pada tahun 1980

dan kerjasama ekonomi secara resmi pada tahun 1996.

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat  oleh peneliti  berdasarkan paparan

diatas ialah mengapa Turki  meningkatkan  kerjasama ekonomi dengan Iran pada

masa kepemimpinan Perdana Menteri Recep Tayyep Erdogan tahun 2003-2014?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  rumusan  masalah

alasan dari  Turki  menjalin  kerjasama  ekonomi  dengan  Iran  tahun  2003-2014

dengan menganalisa secara analitik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

8



Penelitian  ini, secara  akademis  diharapkan  memberikan  pengetahuan

tentang alasan  yang  melatarbelakangi  Turki  meningkatkan kerjasama ekonomi

dengan Iran ketika masa Perdana Menteri Erdogan pertama kali menjabat hingga

masa jabatan selesai sebagai Perdana Menteri. Selain itu, penelitian ini diharapkan

juga dapat memperkaya kajian tentang kebijakan luar negeri suatu negara.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi masyarakat untuk

mengkaji dan mentelaah politik luar negeri di Turki untuk negara Timur tengah

khususnya  Iran.  Selain  itu,  diharapkan  juga  penelitian  ini  dapat  menambah

informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan penelitian ini sebagai

referensi yang berhubungan dengan hubungan kerjasama ekonomi Turki dan Iran.

1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian cukup relevan untuk mengkaji  permasalahan antara

Turki  dan  Iran  untuk  dikaitkan  dan  dijadikan  sebagai  referensi  penelitian.

Penelitian terdahulu tersebut berupa skripsi dan tesis.   

Pertama,  skripsi  Zayyidul  Ukholaq  “Kepentingan  Turki  dalam Kerjasama

Bilateral dengan Iran pada Masa Kepemimpinan Recep Tayyep Erdogan (2003-

2014)” dalam skripsi ini Zayyidul menggunakan kerjasama bilateral dan national

interest dalam menganalis  kepentingan Turki ke negara Iran yang diwujudkan
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melalui  kerjasama  baik  ekonomi,  politik  maupun  budaya. Setiap  negara  yang

bekerjasama pasti memiliki kepentingan nasional bagi negaranya seperti yang ada

dalam skripsi Zayyidul. Persamaan dengan peniliti ialah analisa dalam kebijakan

kerjasama ekonomi yang dilakukan Turki dengan Iran, perbedaannya ada pada

alasan  peningkatan  kerjasama  ekonomi  dan  landasan  teori  yang  digunakan.

Zayyidul  menggunakan  konsep  kerjasama  bilateral  dan  national  interest

sedangkan peneliti menggunakan teori pembuatan keputusan kebijakan luar negeri

dari  Snyder untuk  menjelaskan  rumusan  masalah  mengenai  alasan  Turki

meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Iran.18

Kedua, skripsi Walliyudin“Kerjasama Energi Turki dengan Iran Pada Masa

Pemerintahan Adalet ve Kalkinme Partisi (AKP)”,  dalam skripsi ini Walliyudin

menggunakan analisa  kebijakan  luar  negeri,  konsep kepentingan  nasional,  dan

konsep  geopolitik  dalam menganalisis  kerjasama  enegeri  yang  dilakukan  oleh

Turki-Iran pada masa AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi). Terdapat faktor ekternal

dan internal yang peneliti yang dibahas dalam skripsi Walliyudin mengenai alasan

kerjasama  energi  antara  Turki-Iran.  Untuk  mendukung  penelitian,  peneliti

memasukkan beberapa faktor ekternal dan internal tersebut dalam skripsi  yang

sedang  diteliti.  Perbedaan  skripsi  Walliyudin  dengan  peneliti  perbedaan

pandangan terhadap alasan peningkatan kerjasama ekonomi yang terjalin antara

Turki-Iran dan teori pembuatan kebijakan milik Snyder untuk menganalisa alasan

Turki meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Iran.19

18 Zayyidul  Ukholaq,  Kepentingan  Turki  dalam Kerjasama Bilateral  dengan Iran  Pada Masa
Kepemimpinan  Recep  Tayyep  Erdogan  (2003-2014),  (Skripsi),  Malang:Ilmu  Hubungan
Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang, hal:45. 
19 Walliyudin,  Kerjasama  Energi  Turki  dengan  Iran  Pada  Masa  Pemerintahan  Adalet  ve
Kalkinma Partisi  (AKP),  (skripsi),  Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,  Fakultas  Ilmu
Sosial dan ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, hal:21-22. Diakses
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Ketiga, tesis Atika Puspita Marzaman “Perubahan Sikap dalam Politik Luar

Negeri  Turki  yang  pada  Awalnya  Mengecam  Kemudian  Beralih  Mendukung

Intervensi  di  Libya”. Tesis  ini  menggunakan  teori  Politik  Luar  Negeri

Konstruktivis untuk menganalisa sikap Turki yang lebih berperan aktif di Timur

Tengah.  Turki  mengalami  dilema untuk  menentukan  orientasi  kebijakan  luar

negerinya.20 Peneliti  menggunakan  penelitian  ini  sebagai  referensi  pendukung

bahwa banyak pembaharuan kebijakan luar negeri Turki mulai diterapkan secara

terang-terang di  pemerintahan Turki ketika era  Perdana Menteri  Erdogan pada

tahun 2003. Perbedaan penelitian Atika Puspita Marzaman dengan peneliti ialah

bahasan tentang alasan yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri Turki dengan

Iran dalam peningkatan kerjasama ekonomi. Tesis Atika Puspita Marzaman Turki

lebih kepada sikap dilema Turki dalam kebijakan luar negerinya yang memihak 2

kawasan besar yakni kawasan Eropa dan Timur Tengah atas peristiwa politik di

salah satu negara yang ada di Timur Tengah yakni Libya.21

Keempat, tesis Mochamad Yustian Yusa yang berjudul “Dinamika Kebijakan

Perdagangan  Luar  Negeri  Turki  Pada  Era  Perdana  Menteri  Recep  Tayyip

Erdogan  (2003-2011)” tesis  ini  lebih  berfokus  pada  hubungan  dinamis  yang

berusaha  dibangun oleh  Turki  dalam  hubungan  perdagangan  luar  negerinya

dengan negara-negara di Timur Tengah. Hubungan dalam negeri Turki merupakan

dalam  http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24295/1/WALLIYUDIN.pdf.
(10/10/2018.15.20 WIB)
20 Atika  Puspita  Marzaman,  Perubahan  Sikap  dalam Politik  Luar  Negeri  Turki  yang  pada
Awalnya  Mengecam  Kemudian  Beralih  Mendukung  Intervensi  di  Libya,  (Tesis), Yogyakarta:
Hubungan  Internasional,  Universitas  Gajah  Mada,  hal:3-8. Diakses  dalam
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?
mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=63489&ftyp=potongan&potongan
=S2-2013-326494-chapter1.pd  f.(13/6/2016.23.45 WIB)
21 Ibid.
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faktor utama keberhasilan hubungan luar negerinya karena kebijakan luar negeri

merupakan kombinasi dari aksi-aksi individu.22 Penelitian ini lebih memberikan

hasil  analisa  tentang  hubungan  dinamis  yang  membawa  keuntungan  bagi

hubungan  Turki  dengan  negara-negara  di  kawasan  Timur  Tengah.  Penelitian

Mochamad Yustian Yusa digunakan peneliti karena bahasan tentang perdagangan

Luar  Negeri  Turki  merupakan  salah  satu  kegiatan  kerjasama  ekonomi  yang

hendak  diteliti  oleh  peneliti. Bedanya  Mochamad  Yustian  Yusa  membahas

kerjasama  Turki  dengan  semua  negara  yang  ada  di  kawasan  Timur  Tengah

sedangkan  peneliti  yang  lebih  fokus  pada  Iran  sebagai  partner  bisnis  Turki

sehingga kerjasama ekonomi kedua negara ditingkatkan.

Kelima, skripsi Fahmi Zainal Fathani yang berjudul “Revitalisasi Kebijakan

Luar Negeri  Turki  Terhadap Timur Tengah Paska Insiden Penyerangan Kapal

Mavi  Marmara  2010” Fahmi  Zainal  Fathani  mengangkat  topik  mengenai

pengambilan kebijakan Turki  paska insiden penyerangan kapal  Mavi  Marmara

pada tahun 2010.  Pemerintah Turki yang awalnya sangat mendukung Barat dan

mempunyai  hubungan  baik  dengan  Israel menjadi  panas  sejak merubah

kebijakannya terhadapa  Israel  yang  menyerang  kapal  Mavi  Marmara  yang

tujuannya  mengirimkan  bantuan  untuk  Palestina. Sikap Turki  ini  dikarenakan

tentara Zionis Israel menewaskan 9 warga Turki dalam penyerangan itu.23

22 Mochamad Yustian Yusa, 2012, Dinamika Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Turki Pada
Era Perdana  Menteri Recep Tayyip Erdogan (2003-2011), (Tesis), Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial
dan  Ilmu  Politik.  Universitas  Indonesia,  hal:12-13. Diakses  dari
http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t22257.pd  f.(13/6/2015.15.00 WIB)
23 Fahmi  Zainal Fathani, Revitalisasi  Kebijakan Luar  Negeri  Turki  Terhadap Timur  Tengah
Paska Insiden Penyerangan Kapal Mavi Marmara 2010, (skripsi), Yogyakarta : Ilmu Hubungan
Internasional.  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta. Diakses  dari
http://thesis.umy.ac.id/index.php?opo=bibliography&id=43937.(30/6/2018.23.15 WIB)

12

http://thesis.umy.ac.id/index.php?opo=bibliography&id=43937
http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t22257.pdf


Pemerintah  Turki  memutuskan  hubungan  dengan  Israel  merupakan  sekuat

Barat dan  semakin  gencar melakukan  banyak  dukungan  ke  negara  tetangga

terutama kawasan Timur  Tengah yang sering mengalami masalah konflik  baik

dengan negara tetangga ataupun dengan masyarakatnya sendiri. Berdasarkan pada

penelitian  diatas,  peneliti  menggunakan penelitian Fahmi  Zainal  Fathani yang

menggunakan alasan kepentingan nasional yang dapat  mempengaruhi perubahan

kebijakan  luar  negerinya.  Sedangkan  peneliti  menggunakan  teori  dari  Snyder

untuk  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  alasan  Turki  melakukan

kebijakan meningkatkan kerjasama ekonomi.

Keenam,  skripsi  Agus  Salim  yang  berjudul  “Kebijakan  Turki  Menolak

Resolusi  1929  Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Terkait  Nuklir

Iran” penelitian ini Agus Salim mengangkat topik tentang alasan Turki menolak

Resolusi 1929 yang dikeluarkan oleh PBB. Resolusi 1929 berisi bahwa negara-

negara diseluruh dunia dilarang untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan Iran

agar tidak ada pemasukan untuk Iran sehingga Iran akan menghentikan kegiatan

nuklirnya.  Turki  termasuk  dalam  negara  yang  menolak  resolusi  1929,  karena

menurut pandangan Turki, jika memberi sanksi dengan mengembargo Iran, Iran

akan tetap bersikeras untuk melakukan kegiatan pengayaan uraniumnya.24 

Turki lebih memilih untuk melakukan pendekatan melalui diplomasi ke Iran.

Agus Salim menggunakan konsep kepentingan nasional dan analisa kebijakan luar

negeri  untuk  menjelaskan  alasan  Turki  menolak  resolusi  PBB.  Perbedaan

24 Agus Salim, 2015,  Kebijakan Turki Menolak Resolusi 1929 Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa  Terkait  Nuklir  Iran  (2010),  (Skripsi),  Program Studi  Hubungan  Internasional,
Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu Politik,  Universitas  Islam Negeri  Syarif  Hidayatullah.  Jakarta.
Diakses  dalam  http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27574/1/AGUS
%20SALIM-FISIP.pdf.(30/4/2018.23.33 WIB)
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penelitian Agus Salim dengan peneliti  ialah jika Agus Salim membahas alasan

Turki  menolak  resolusi  PBB. Sikap Turki  yang membantu Iran ketika negara-

negara lain ingin memberi sanksi ekonomi karena Iran mengembangkan nuklirnya

dapat menjadi bukti pendukung eratnya hubungan Turki dan Iran setelah sekian

lama  mengalami  naik  turun  sentimen  ideologi.  Sedangkan  peneliti  topik

bahasannya  ialah  alasan  Turki  meningkatkan kerjasama  ekonomi  dengan  Iran

yang diiringi dengan masalah ideologi dan keamanan dengan naik turunnya tensi

antara  kedua  negara  dan  cara  kedua  negara  menyelesaikan  yakni  dengan

berdialog. Peneliti menggunakan teori pembuatan  kebijakan milik Snyder dalam

menganalisa alasan Turki meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Iran.25   

Ketujuh,  jurnal  Ahmad  Junaidi  yang  berjudul  “Kebijakan  Politik  Recep

Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer” dalam penelitian dari Ahmad

Junaidi  mengangkat  topik  perjalanan  politik  dari  Recep  Tayyip  Erdogan  serta

kebijakan-kebijakan  politiknya  yang  lebih  Islami  bagi  Turki.  Alasan  Erdogan

terjun ke dunia politik hingga naik menjadi Perdana Menteri setelah sebelumnya

pernah memerintah sebagai walikota di kota Istanbul. Setelah menjabat sebagai

Perdana Menteri banyak perubahan yang dilakukan untuk Turki. Perdana Menteri

Erdogan ingin mewujudkan Islamisasi di Turki melalui perpolitikannya.26

Perbedaan  penelitian  dari  Ahmad  Junaidi  dengan  peneliti  ialah  kebijakan-

kebijakan  luar  dan  dalam  negeri  secara  spesifik  dijelaskan  dalam  penelitian

Ahmad Junaidi sehingga peneliti memiliki tambahan referensi tentang kebijakan-

25 Ibid.
26 Ahmad Junaidi, 2016, Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki 
Kontemporer, (Jurnal), Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol.6, No.1, November 2016, IKA-
Siyasah, Yogyakarta. Diakses dari file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/1444-2957-1-SM.pdf.
(1/5/2018.00.25 WIB)
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kebijakan apa saja selain kebijakan dalam menjalin kerjasama ekonomi dengan

Iran  setelah  menjabat  sebagai  Perdana  Menteri  yang  masih  bisa  dijadikan

pedoman  sebagai  penelitian  terdahulu  oleh  peneliti  yang  membahas  tentang

kebijakan Turki di era Perdana Menteri Erdogan dalam  meningkatkan kerjasama

ekonomi  dengan  Iran  karena  kebijakan  dalam  dan  luar  negeri  Turki  yang

diterapkan oleh Perdana Menteri  Erdogan membawa beberapa perubahan yang

dapat membuat Turki berperan aktif sebagai negara yang diapit oleh 3 kawasan

besar. Dalam penelitian Ahmad Junaidi memakai perspektif politik profetik yang

memiliki  3  pilar  nilai  yaitu  nilai  humanis,  liberasi  dan  transendensi  milik

Kuntowijoyo,  dalam  perspektik  ini  politik  profetik  merupakan  seni  berpolitik

yang perjuangannya berdarkan pada nilai-nilai dalam ajaran Islam.27

Kedelapan,  paper dari Henri J. Barkey yang merupakan seorang Professor

dibidang Hubungan Internasional dari Universitas Lehigh yang berjudul “ Turkish

Foreign Policy and the Middle East”. Dalam papernya, Prof. Henri menyatakan

bahwa terdapat 2 faktor penting yang membuat Turki condong ke negara-negara

kawasan sekitarnya. Faktor yang pertama ialah perekonomian Turki, dalam hal ini

Turki  berusahan  untuk  mencari  pasar  baru  dan  memperluas  pasar  dengan

membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangganya yang selama masa

Turki  belum  dipimpin  Perdana  Menteri  Erdogan  dan  Partai  Keadilan  dan

Pembangunan/Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) memiliki hubungan kurang baik.

Kedua ialah peran dari  Partai  Keadilan dan Pembangunan/Adalet  ve Kalkinma

Partisi (AKP) yang diusung oleh Perdana Menteri Erdogan tahun 2003 memiliki

27Ibid.
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ambisi  untuk  menjadikan  Turki  sebagai  aktor  global.  Turki  berusaha

memposisikan diri  dengan berperan aktif terkait isu-isu yang menimpa negara-

negara di sekitar kawasan Timur Tengah. Peneliti menggunakan paper dari Prof.

Henri  sebagai  tambahan  referensi  pendukung  tentang  alasan  Turki  merubah

kebijakan luar negerinya yang awalnya sangat concern dengan isu-isu yang terjadi

di negara-negara Barat menjadi condong concern dengan isu-isu di negara-negara

Timur Tengah. Prof. Henri mengatakan jika terdapat 5 karakteristik dari kebijakan

luar negeri Turki yang membuatnya condong ke negara-negara regionnya selain

karena  memang  letak  dari  Turki  sendiri  diapit  oleh  3  kawasan  besar  yakni

Kawasan  Eropa,  Timur  Tengah,  dan  Kaukasus(Asia  Tengah).  Pertama,  ambisi

Partai  Keadilan  dan  Pembangunan/Adalet  ve  Kalkinma  Partisi (AKP)  dan

pemerintah Turki yang ingin menjadikan Turki sebagai negara  Central.  Kedua,

letak Turki yang sangat menguntungkan sehingga dapat mempengaruhi negara-

negara disekitarnya. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Turki menjadikannya negara

dengan  ekonomi  terbesar  urutan  ke  16  di  dunia.  Keempat,  Sejarah  Turki  dan

Timur Tengah yang membuat hubungan mereka semakin terikat dimana sejarah

itu  pernah  terabaikan.  Kelima,  yang  terkahir  dan  paling  penting  bagi  sebuah

negara ialah dukungan dari masyarakatnya.28

Kesembilan,  Tesis dari Herry Cahyadi yang berjudul  “Agresivitas Turki di

Middle Eastern Regional Security Complex (MERSC) Periode AKP (Justice and

Development Party) 2002-2011 : Tantangan Turki Terhadap Konsep Insulator”.

28 Henri J. Barkey, 2001,  Turkish Foreign Policy and the Middle East, No.16, CERI CNRS &
SciencesPo,hal.1-5.  Diakses  dalam
https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/n10_06062011.pdf.(29/4/2018.22.00
WIB)
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Dalam  tesis  Herry  Cahyadi  menyatakan  bahwa  Turki  semakin  aktif  dalam

masalah yang menyangkut tentang isu keamanan yang terjadi di negara-negara

Timur Tengah dan tergabung dalam MERSC kepanjangan dari  Middle Eastern

Security  Complex.  Peran aktif  Turki  dalam isu-isu di  Timur Tengah ini  terjadi

setelah Turki dipimpin oleh Perdana Menteri Erdogan dan partai besar yang diberi

nama Partai Keadilan dan Pembangunan/Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP). Turki

selama ini  disebut  sebagai  negara  insulator,  yakni  negara  pasif  yang  letaknya

diapit oleh 3 kawasan besar yakni Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Karena

perannya selama ini  pasif,  Turki hanya dianggap sebagai  pengawas saja.  Tesis

milik  Herry  Cahyadi  ini  pun  memiliki  hipotesa  bahwa Turki  ingin  mengubah

peran Turki sebagai Insulator menjadi Great Power in the making. Negara Turki

berusaha mencapai peran sebagai Great Power in the making mengingat letaknya

yang berada ditengah-tengah 3 kawasan besar dan dapat mempengaruhi negara-

negara  disekitarnya.  Peneliti  mengambil  tesis  ini  sebagai  penelitian  terdahulu

karena isi/content yang disajikan oleh Herry Cahyadi bisa dijadikan pendukung

jika  Turki  memang  ingin  menjadi  Centre  State atau  dalam istilah  lain  Great

Power walaupun  masih  dalam  usaha  untuk  mewujudkan  hal  itu  dengan

memperkuat negaranya melalui pertumbuhkan perekonomiannya yang pesat dan

hubungan baiknya dengan negara sekitar kawasannya.29

Kesepuluh, tesis dari Gulbahar Yelken Aktas yang berjudul ‘Turkish Foreign

Policy : New Concepts and Reflection”dalam tesis Gulbahar, menyatakan bahwa

29 Herri Cahyadi,  Agresivitas  Turki  di  Middle Eastern  Regionsl  Security  Complex (MERSC)
Periode AKP (Justice and Development Party) 2002-2011 : Tantangan Turki Terhadap Konsep
Insulator, (tesis), Jakarta : Program Magister Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Indonesia.
Diakses  dari  http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300447-T30495-Herri%20Cahyadi.pdf.
(29/4/2018.23.20 WIB)
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mulainya perubahan arah konsep kebijakan luar negeri dari Turki mulai terlihat

ketika  berakhirnya  Perang  Dingin  akibat  runtuhnya  Uni  Soviet.  Turki  mulai

mengurangi  ikut  campur  dalam  isu-isu  negara  Barat  dan  lebih  tertarik  untuk

membantu atau ikut  campur dalam isu-isu di  Timur Tengah tapi  belum secara

terang-terangan. Mulai memperbaiki konflik di masa lalu dengan negara-negara

tetangga  dibawah  pimpinan  Partai  Keadilan  dan  Pembangunan/Adalet  ve

Kalkinma Partisi (AKP). Menurut tesis ini, Turki memiliki 2 konsep tradisional

dalam  kebijakan  luar  negerinya  sebelum  Partai  Keadilan  dan

Pembangunan/Adalet  ve  Kalkinma  Partisi (AKP),  yakni  Status  Quo dan

Westernisasi. Ketika  sistem  Bipolar  berakhir  ditandai  runtuhnya  Soviet,  Turki

harus  mencari  jalur  baru  bagi  kebijakan  luar  negerinya  yang  membuat  Turki

semakin  waspada  dalam  melangkah  di  dunia  perpolitikan  Internasional.

Perubahan kebijakan luar negeri Turki ini disebabkan oleh beberapa hal: dalam

rangka menghadapi  berakhirnya Perang Dingin,  pengaruh dari  terjadinya  9/11,

proses  masuknya  Turki  sebagai  anggota  Uni  Eropa  yang  sulit,  dan  doktrin

Strategic  Depth oleh  Ahmet  Davutoglu.  Turki  semakin  mantap  merubah  arah

kebijakan luar negerinya menjadi condong ke kawasan selain Eropa yakni Timur

Tengah  dan  kawasan  Kaukasus.  Peneliti  menggunakan  tesis  Gulbahar  untuk

mendukung argumen peneliti  tentang doktrin  Strategic Depth yang dinyatakan

oleh Menteri Luar Negeri Turki yakni Ahmet Davutoglu sebagai pedoman dari

setiap kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah Turki.30     

30 Gulbahar Yelken Aktas, 2010, Turkish Foreign Policy : New Concepts and Reflection, (Tesis),
Middle  East  Technical  University.  International  Relations  Department.  Diakses  dari
https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12612869/index.pdf.(29/4/2018.22.20 WIB)
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Kesebelas,  paper  dari  Murat  Yesiltas  dan  Ali  Balci  yang  berjudul  “A

Dictionary of Turkish Foreign Policy in the AK Party Era : A Conceptual Map”,

paper  ini  merupakan salah satu paper  yang diterbitkan oleh Kementerian Luar

Negeri Republik Turki sebagai pusat penelitian strategis. Paper yang dibuat oleh 2

Doktor Hubungan Internasional dari Universitas Sekarya ini membahas tentang

penjelasan tentang prinsip-prinsip konsep dari kebijakan luar negeri Turki di era

Partai  Keadilan  dan Pembangunan/Adalet  ve  Kalkinma Partisi (AKP).  Konsep

baru dalam kebijakan luar negeri yang ditawarkan oleh Ahmed Davutoglu yang

merupakan Profesor sekaligus penasihat Perdana Menteri Erdogan dengan doktrin

Strategic Depthnya. Doktrin ini menjadi salah satu prinsip yang mempengaruhi

kebijakan  baru  luar  negeri  Turki,  sehingga  doktrin  ini  menjadi  solusi  atas

permasalahan  pemerintahan  Turki  yang  ketika  era  Partai  Keadilan  dan

Pembangunan/Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP), terjadi kekaucauan krisis akibat

dari  berakhirnya era Bipolaritas dan isu teroris yang terjadi tahun 2001 karena

9/11 yang menjadi  concern  serius  bagi  serius  demi  mempertahankan stabilitas

keamanan  negaranya.31 Peneliti  menggunakan  paper  ini  sebagai  kajian  untuk

menganalisa lebih dalam tentang doktrin yang dibuat pemerintah Turki sehingga

mempengaruhi pengambilan kebijakan baru dalam mengubah arah kebijakannya

dan  masih  relevan  dengan  penelitian  rasionalitas  Turki  dalam  mengambil

keputusan  meningkatkan  kerjasama ekonomi  dengan  negara  tetangga  terutama

31 Murat Yesiltas and Ali Balci, 2003, A Dictionary of Turkish Foreign Policy in the AK Party
Era : A Conceptual Map, SAM Papers No.7, Sekarya University, Center of Strategic Research,
Republic  of  Turkey,  Ministrty  of  Foreign  Affairs.  Diakses  dalam  http://sam.gov.tr/wp-
content/uploads/2013/05/SAM_Papers7.pdf.(1/5/2018. 02.01 WIB)
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Iran  yang  memiliki  ideologi  yang  sangat  berbeda  dan  sering  mengalami

permasalahan akan hal itu. 

Keduabelas, jurnal dari Kemal Kirisci yang berjudul “The Transformation of

Turkish  Foreign  Policy  :  the  Rise  of  the  Trading  State” dalam  jurnal  ini

membahas  tentang  alasan  Turki  merubah  arah  kebijakan  luar  negerinya.

Perubahan itu disebabkan oleh dampak  Europeanisasi. Banyak pakar akademik

berpendapat  bahwa  alasan  utama  Turki  melakukan  perubahan  kebijakan  luar

negeri karena syarat penerimaan Turki di Uni Eropa.  Menurut pakar akademik

bidang  literatur  yang  mencoba  memecahkan  puzzle sejak  berakhirnya  Perang

Dingin,  kebangkitan  dari  istilah  Trading  State yang  menjadi  alasan  dibalik

perubahan sikap Turki. Tahun 1980-an di era Ozal masih memimpin, Turki mulai

melakukan  kerjasama  perdagangan  dengan  negara  Timur  Tengah  tetapi  tidak

begitu lancar  karna  banyak tekanan dari  pihak militer  dan  politik  serta  sistem

teriroti.32

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No
.

Peneliti Pendekatan Hasil

1. Zayyidul Ukholaq
“Kepentingan Turki
dalam Kerjasama

Bilateral dengan Iran
pada Kepemimpinan

Recep Tayyep Erdogan
(2003-2014)”

Alat analisa :
Kerjasama bilateral

dan National Interest

Jenis Penelitian :
Deskriptif

Setiap  negara  yang
bekerjasama  pasti
memiliki  kepentingan
nasional bagi negaranya
kurang  lebih  itu  yang
disampaikan  oleh
Zayyidul  dalam
skripsinya.  Persamaan
dengan  peniliti  ialah

32 Kemal Kirisci, 2009, The Transformation of Turkish Foreign Policy : the Rise of the Trading
State.(Jurnal),  New  Perspective  on  Turkey  No.40.  Diakses  dari
https://www.researchgate.net/publication/228461916_The_Transformation_of_Turkish_Foreign_P
olicy_The_Rise_of_the_Trading_State.(4/5/2018.03.55 WIB)
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analisa dalam kebijakan
kerjasama  ekonomi
yang  dilakukan  Turki
dengan  Iran,
perbedaannya  ada  pada
alasan  peningkatan
kerjasama ekonomi dan
landasan  teori  yang
digunakan.  Zayyidul
menggunakan  konsep
kerjasama  bilateral  dan
national  interest
sedangkan  peneliti
menggunakan  teori
pembuatan  keputusan
kebijakan  luar  negeri
dari  Snyder untuk
menjelaskan  rumusan
masalah  mengenai
alasan  Turki
meningkatkan
kerjasama  ekonomi
dengan Iran.

2. Walliyudin“Kerjasama
Energi Turki dengan Iran

Pada Masa
Pemerintahan Adalet ve

Kalkinme Partisi (AKP)”

Alat analisa :
Analisa Kebijakan luar

negeri, konsep
kepentingan nasional,
dan konsep geopolitik.

Jenis Penelitian :
Deskriptif

Kerjasama  energi  yang
terjalin  antara  Turki-
Iran  ketika  AKP
memimpin  menjadi
kerjasama yang berhasil
membuat  ekonomi
Turki  yang  semula
terpuruk  menjadi
bangkit  dan  hidup  lagi
sekaligus  juga
terjalinnya  kembali
hubungan  baik  dengan
Iran  yang  semula
sempat renggang karena
masalah  sentimen
ideologi dan kemananan
terkait  kurdistan  yang
menjadi  argumen  dasar
peneliti.  Perbedaan
skripsi  Walliyudin
dengan  peneliti  ialah
ada  pada  perbedaan
pandangan  terhadap
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alasan  peningkatan
kerjasama  ekonomi
yang  terjalin  antara
Turki-Iran  dengan  teori
pembuatan  keputusan
milik  Snyder  untuk
menganalisah  alasan
tersebut.

3. Atika Puspita Marzaman
“Perubahan Sikap dalam
Politik Luar Negeri Turki

yang pada Awalnya
Mengecam Kemudian
Beralih Mendukung
Intervensi di Libya”

Alat analisa :
Politik Luar Negeri

Konstruktivis.

Jenis Penelitian :
Deskriptif

Tesis  Atika  Puspita
Marzaman Turki  masih
mengalami  dilema
antara Barat  dan Timur
Tengah  sedangkan
peneliti  dengan
referensi  sebelumnya
telah  melihat  kejelasan
sikap  Turki  yang
memang  pada
kenyataannya  sengaja
merubah arah kebijakan
luar  negerinya  lebih
fokus  dengan  isu-isu
yang  terjadi  di  sekitar
kawasannya.
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4. Mochamad Yustian Yusa
“Dinamika Kebijakan

Perdagangan Luar
Negeri Turki Pada Era
Perdana Menteri Recep
Tayyip Erdogan (2003-

2011)”

Alat Analisa :
Analisa Kebijakan
Luar Negeri dan
Konstrutivisme.

Jenis Penelitian :
Eksplanatif

Penelitian
Mochamad  Yustian
Yusa  digunakan
peneliti  karena
bahasan  tentang
perdagangan  Luar
Negeri  Turki
merupakan  salah
satu  kegiatan
kerjasama  ekonomi
yang hendak diteliti
oleh  peneliti.
Bedanya
Mochamad  Yustian
Yusa  membahas
kerjasama  Turki
dengan  semua
negara  yang ada  di
kawasan  Timur
Tengah  sedangkan
peniliti  yang  hanya
mengambil  Iran
sebagai  partner
bisnis  Turki
sehingga  kerjasama
ekonomi  kedua
negara ditingkatkan.

5. Fahmi Zainal Fathani
“Revitalisasi Kebijakan

Luar Negeri Turki
Terhadap Timur Tengah

Paska Insiden
Penyerangan Kapal Mavi

Marmara 2010”

Alat Analisia :
Teori Pembuatan

Keputusan Luar Negeri
(William D.Coplin)

Konsep Kepentingan
Nasional

Jenis Penelitian :
Ekplanatif

Perubahan
kebijakan  luar
negeri Turki setelah
rezim  baru
dikarenakan
kepentingan
nasional Turki.  Ada
kemiripan mengenai
kebijakan  luar
negeri  Turki
terhadap  Iran.
Menurut  Fahmi,
kebijakan  yang
diambil dikarenakan
kepentingan
nasional  Turki
sedangkan  dalam
penelitian  peneliti,
kebijakan  tersebut
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memiliki faktor lain
yang lebih luas lagi
dengan
menganalisis
kebijakan  luar
negeri  Turki
menggunakan  teori
pembuatan
keputusan  dari
Snyder. 

6. Agus Salim “Kebijakan
Turki Menolak Resolusi
1929 Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-
Bangsa Terkait Nuklir

Iran”

Alat Analisa :
Kepentingan Nasional

Analisa Kebijakan
Luar Negeri (Coplin)

Jenis Penelitian :
Deskriptif

Perbedaan
penelitian  Agus
Salim  dengan
peneliti  ialah  jika
Agus  Salim
membahas  alasan
Turki  menolak
resolusi  PBB  yang
ditujukan  ke  Iran.
Sedangkan
penelititian  dari
peneliti  adalah
alasan  Turki
meningkatkan
kerjasama  ekonomi
dengan  Iran.  Masih
relevan  untuk
dijadikan  penelitian
terdahulu  karena
sikap  Turki  yang
dinilai selalu
mendukung Iran.

7. Ahmad Junaidi “
Kebijakan Politik Recep

Tayyip Erdogan dan
Islamisme Turki
Kontemporer”

Alat Analisa :
Perspektif Politik

Profetik

Jenis Penelitian :
Deskriptif

Penelitian  dari
Ahmad  Junaidi
dengan  peneliti
ialah  kebijakan-
kebijakan  luar  dan
dalam negeri secara
spesifik  dijelaskan
dalam  penelitian
Ahmad  Junaidi
sehingga  peneliti
memiliki  tambahan
referensi  tentang
kebijakan-kebijakan
apa  saja  yang
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pernah  dikeluarkan
Turki  setelah
dipimpin  Perdana
Menteri  Erdogan
dengan  AKP
(Adalet  ve
Kalkinma  Partisi)
sebagai  pendukung
penelitian  yang
masih  relevan
dijadikan  acuan
sebagai  penelitian
terdahulu.

8. Henri J. Barkey “ Turkish
Foreign Policy and the

Middle East”

Alat Analisa:
Konsep Foreign Policy

Jenis Penelitian :
Deskriptif

Sebagai  pendukung
dari  perubahan
kebijakan  luar
negeri  Turki  prof.
Henry  mengatakan
jika  terdapat  5
karakteristik  dari
kebijakan  luar
negeri  Turki  yang
membuatnya
condong ke negara-
negara  kawasannya
selain  karena
memang  letak  dari
Turki  sendiri  diapit
oleh  3  kawasan
besar.  Ambisi  AKP
dan  pemerintah
Turki  yang  ingin
menjadikan  Turki
sebagai  negara
“center”, letak Turki
yang  sangat
menguntungkan
sehingga  dapat
mempengaruhi
negara-negara
disekitarnya,
pertumbuhan
ekonomi  Turki
menjadikannya
negara  dengan
ekonomi  terbesar,
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sejarah  Turki  dan
Timur Tengah yang
membuat  hubungan
mereka  semakin
terikat  dan  sejarah
itu  pernah
terabaikan,  dan
yang paling penting
bagi  sebuah  negara
ialah dukungan dari
masyarakatnya.
Sehingga  Turki
berani  mengambil
kebijakan
mendukung  negara-
negaa  di  kawasan
Timur  Tengah
terutama  Iran  yang
menjadi  partner
bisnisnya.

9. Herry Cahyadi
“Agresivitas Turki di

Middle Eastern Regional
Security Complex

(MERSC) Periode AKP
(Justice and Development

Party) 2002-2011 :
Tantangan Turki
Terhadap Konsep

Insulator”.

Alat Analisa :
Regional security
complex Theory
Teori Sekuritisasi

Theory-based Process.

Jenis Penelitian :
Eksplanatif

Peneliti  mengambil
tesis  ini  sebagai
penelitian  terdahulu
karena  isi/content
yang disajikan  oleh
Herry Cahyadi  bisa
dijadikan
pendukung
penelitian  tentang
peningkatan
kerjasama  ekonomi
Turki-Iran  yang
ditandai  dengan
perbaikan hubungan
Turki  dengan
negara-negara
tetangga.

10. Gulbahar Yelken Aktas
yang berjudul “ Turkish
Foreign Policy : New

Concepts and Reflection”

Alat Analisa :
Strategi berbasis visi

atau pendekatan
visioner.

Kerangka konsisten
dan sistematis.

Pemanfaatan soft
power.

Turki  memiliki  2
konsep  tradisional,
Status  Quo dan
Westernisasi.
Strategic  depth
menjadi  jalur  baru
bagi  kebijakan  luar
negerinya.  Peneliti
menggunakan  tesis
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Jenis Penelitian :
Deskriptif

Gulbahar  untuk
mendukung
argumen  peneliti
tentang  doktrin
Strategic  Depth
sebagai  pedoman
pengambilan
kebijakan  luar
negeri Turki.   

11. Murat Yesiltas dan Ali
Balci “A Dictionary of

Turkish Foreign Policy in
the AK Party Era : A

Conceptual Map”

Alat Analisa :
Konsep Foreign Policy

Jenis Penelitian :
Deskriptif

Ahmed  Davutoglu
yang  merupakan
Profesor  sekaligus
penasihat  Perdana
Menteri  Erdogan
dengan  doktrin
Strategic Depthnya.
Doktrin ini menjadi
salah  satu  prinsip
yang mempengaruhi
kebijakan  baru  luar
negeri  Turki,
sehingga doktrin ini
menjadi  solusi  atas
permasalahan
pemerintahan Turki.
Peneliti
menggunakan paper
ini  sebagai  kajian
untuk  menganalisa
lebih dalam tentang
doktrin yang dibuat
pemerintah  Turki
sehingga
mempengaruhi
pengambilan
kebijakan  Turki
dalam
meningkatkan
kerjasama
ekonominya dengan
Iran.

12. Kemal Kirisci “The
Transformation of

Turkish Foreign Policy :
the Rise of the Trading

State”

Alat analisa : 
Konsep Foreign Policy

Jenis Penelitian :
Deskriptif

Menurut  pakar
akademik  bidang
literatur  istilah
Trading  State yang
menjadi  alasan
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dibalik  perubahan
sikap  Turki.
Perubahan
kebijakan  Turki
mulai  dari  Ozal
masih  memimpin,
Turki  mulai
membuka
perdagangan
dengan  Timur
Tengah  tetapi  tidak
begitu lancar karena
tekanan dari  militer
dan  perpolitikan
kala  itu. Hingga
pemerintahan
setelahnya mencoba
menerapkannya
kembali.

13. Miftakul Janah
“Alasan Turki
Meningkatkan

Kerjasama Ekonomi
dengan Iran Tahun 2003-

2014”

Alat analisa :
 Teori Pembuatan

Keputusan Kebijakan
Luar Negeri (Richard

Snyder dkk)

Jenis Penelitian : 
Ekplanatif

Dua  faktor  alasan
peningkatan
kerjasama  ekonomi
Turki  ke  Iran  ialah
internal  dan
eksternal.  Dari
internal  gagasan
baru  Turki  sebagai
Bridge  State
muncul  karena
posisi  Turki  yang
berada  dalam
perpolitikan  di
kawasan sekitarnya,
politik  domestik
Turki  yang
mengalami  gejolak
ketika  tahun  2003
hingga  dampak
krisis ekonomi juga
yang  membuat
Turki  harus
membuat  kebijakan
luar  negeri  baru
dengan
memanfaatkan
posisi  negaranya
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yang  kemudian
dikenal  strategic
depth.  Dari ekternal
negara  Iran,  Iran
menganggap  Turki
adalah partner yang
penting  dalam  Iran
berhubungan
dengan  kawasan
Eropa  dalam
kerjasama  ekonomi
dan  budaya  serta
nilai  bersama  yang
menjadikan
keduanya  sepakat
dalam  peningkatan
kerjasama ekonomi.

1.5 Landasan Teoritis

1.5.1 Teori Pembuatan Kebijakan atau Decision Making Theory

Menurut Richard Snyder, Bruck dan Sapin dalam bukunya yang berjudul

“Foreign  Policy  Decision-Making:  An  Analytical  perspective  to  the  Study  of

International  Politics”  menyatakan bahwa negara merupakan aktor  pemerintah

yang berperan sebagai pembuat keputusan resmi. Pemerintah yang bertindak atas

nama negara tersebut oleh Snyder, Bruck dan Sapin merupakan formula dari aksi,

reaksi,  dan  interaksi  dimana  3  kombinasi  ini  penting  terjadi  dalam  politik

Internasional mengingat suatu negara adalah bagian dari sistem Internasional. Jadi

ketika negara  X beraksi negara  Y akan secara otomatis merespon tindakan dari

negara  X yang kemudian  direspon balik  lagi  oleh negara  X begitu  seterusnya

hingga terbentuklah pola interaksi diantara keduanya.33

33 Richard.C.Snyder,  H.W.  Bruck  and  Burton  Sapin(eds.),  2002,  Foreign  Policy  Decision-
Making: An Analytical perspective to the Study of International Politics,  New York: The Free
Press  1962, Palgrave  Macmillan,  hal:199-200.  Diakses   dalam
https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%20346/SnyderBruckSapin.PDF.(27/8/2017.21.50
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Proses  Interaksi  negara  tidak  selalu  mulus,  karena  terkadang  ketika

negara  X  sudah  mengambil  tindakan  tetapi  negara  Y  tidak  secara  langsung

merespon. Perlu adanya stimulus yang berkaitan dengan negara Y sehingga akan

ada  respon  yang  terjadi.  Jika  sudah  saling  memberi  tindakan  balasan,  kedua

negara  akan  sangat  jelas  mengambil  langkah  berikutnya  seperti  melakukan

perjanjian formal, diskusi, konflik bersenjata, maupun bisa pemberian hadiah atau

pinjaman.  Dari  tindakan  saling  respon  inilah  akan  terbentuk  seuatu  hubungan

yang teratur.34 

Aksi  dari  pembuat  keputusan  yang  direalisasikan  sebagai  bentuk

kebijakan luar negeri ini merupakan hasil persepsi dari aktor pemerintah terhadap

situasi yang terjadi di negaranya. Munculnya aksi dari satu negara dikarenakan

adanya komponen aktor, situasi, tujuan, dan maksud suatu negara melakukannnya,

concern akan seperti  apa dalam memandang orientasi kebijakan luar negerinya

dan  bagaimana  strategi  yang  digunakan  dalam  perpolitikan  Internasional.

Orientasi dari aktor dalam hal aksi pembuatan keputusan sangatlah berpengaruh

dalam kebijakan luar negeri suatu negara.35

Dalam pandangan Snyder dkk, aktor pembuat keputusan resmi memiliki

3 orientasi yakni persepsi, pilihan dan ekspektasi yang muncul karena beberapa

alasan. Pertama, perbedaan dan keterkaitan pembuatan keputusan resmi tersebut

dengan objek, kondisi dan aktor lain dalam konteks hubungan. Kedua, penetapan

tujuan yang diinginkan dari situasi yang terjadi. Ketiga, keterikatan tindakan dan

yang  terakhir  dipersempitnya  jangkauan  persepsi,  objek,  dan  alternatif  yang

WIB)
34 Ibid
35 Ibid, hal: 202
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diinginkan.36 Proses interaksi yang terjadi pada level pemerintah ini dinamakan

setting yang memiliki 2 aspek yakni setting internal dan setting eksternal. Setting

internal berhubungan dengan politik domestik, opini publik dan posisi geografis.

Politik domestik, the non-human environment (lingkungan bukan manusia), cross-

cultural  (lintas  budaya)  dan  social  relationships  (hubungan  sosial)  saling

berhubungan yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan.  Organisasi sosial

dapat  lebih  mengundang  perhatian  lebih  ketimbang  partai  politik  ataupun

kekuatan nasional.37

Setting yang  kedua  ialah  setting eksternal,  setting ini  mengacu  pada

faktor dan kondisi diluar batas wilayah suatu negara dimana aksi dan reaksi terjadi

di  negara  lain  tempat  masyarakatnya  tinggal.  Menurut  Snyder  dkk,  setting  ini

berarti alat analisa yang disarankan karena memiliki jenis relevansi tertentu dan

membatasi jumlah  faktor dari non-pemerintah terlibat didalamnya. Interaksi antar

negara dalam setting eksternal bisa meliputi hubungan dagang, pertukaran budaya,

dan nilai bersama yang terjalin antara negara X dan negara Y.38

Aksi, reaksi dan interaksi yang dikatakan oleh Snyder dianalisa melalui

diagram dibawah ini :    

      Skema 1.1 Pembuatan Keputusan Kebijakan Luar Negeri oleh Snyder

36 Ibid, hal:203
37Ibid
38 Ibid
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 Sumber: Richard.C. Snyder, Bruck, dan 

Sapin.39(Diolah oleh peneliti)

Menurut skema pembuatan kebijakan atau  decision making merupakan

suatu proses yang merupakan kombinasi yang relevan dalam pengaturan internal

dan eksternal dimana hasil yang dikeluarkan ialah keputusan dari para pengambil

39 Ibid
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kebijakan. Menurut Snyder dalam diagram diatas terdapat 3 faktor utama yang

dalam pembuatan kebijakan diantaranya pengaturan internal atau internal setting,

pengaturan eksternal atau  eksternal setting, dan struktur dan perilaku sosial atau

social structure and behavior.40 

Terdapat 3 hal pokok dalam pengaturan internal yaitu lingkungan non-

manusia  (Non-Human  Environment),  masyarakat  (Society),  dan  lingkungan

manusia yang meliputi budaya dan populasi (Human Environment Culture and

Population).  Dalam  setting internal ini  suatu negara mempertimbangkan aspek

masyarakat dengan melihat tuntutan, kebudayaan atau kebiasaan, dan perilaku di

masyarakat terhadap suatu masalah yang terjadi di suatu negara sehingga pembuat

kebijakan  dapat  memproses  suatu  kebijakan  baru  yang  tidak  menimbulkan

penolakan  dari  masayarakat.  Kemudian  dalam  setting  eksternal pembuat

kebijakan  memiliki  aspek  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  membuat  suatu

keputusan  yakni  lingkungan  non-manusia  dari  negara  lain  (Non-Human

Environment),  kebudayaan  atau  kebiasaan  yang  berkembang  di  wilayah  lain

(Other Cultures), masyarakat lain (Other Societies), masyarakat yang terorganisir

dan  fungsi  negara  serta  tindakan  pemerintah  (Societies  Organized  and

Functioning States. Government Action). 

Setting eksternal terdapat tuntutan dari masyarakat atau organisasi atau

sekelompok  tertentu  yang  membahas  suatu  masalah  yang  sedang  dihadapi

pembuat  kebijakan,  tuntutan  ini  berfungsi  sebagai  pedoman  bagi  pembuat

kebijakan  untuk  menentukan  kebijakan  seperti  apa  yang  akan  dibuat.  Yang

terakhir ialah struktur dan perilaku sosial, dalam  faktor ini negara memposisikan

40 Ibid
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diri  sebagai  aktor  yang  mampu  memberikan  pengaruh  dalam  kebijakan  yang

dibuat,  para  pembuat  kebijakan  yang  mengatasnamakan negara  harus  memilki

satu  orientasi  nilai  yang  sama  dalam  merumuskan  suatu  kebijakan  (Major

Common Value Orientations).  Memiliki  pola  kelembagaan yang utama (Major

Institutional  Patterns),  memiliki  karakteristik  dalam  organisasi  sosial  (Major

Characteristics  of  Social  Organizations),  memiliki  perbedaan  peran  dan

spesifikasi  tertentu  dalam membuat  suatu  kebijakan  (Role  Differentiation  and

Specialization), memiliki fungsi dan jenis keterlibatan kelompok (Groups:Kinds

and Functions),  memiliki  proses  sosial  yang relevan dengan memiliki  formasi

bentuk  pendapat  sendiri  dan  politik  (Relevant  Social  Processes;Opinion

Formation and Political). Struktur dan perilaku sosial ini saling mempengaruhi

dengan setting internal pada bagian kebudayaan atau kebiasaan yang berkembang

di masyarakat.41    

Terdapat  poin  penting  di  line BD,  dimana  pembuat  keputusan

menunjukkan panah 2 arah. Panah 2 arah ini berarti bahwa kedua line ini saling

berpengaruh. Menurut Snyder dampak dari kekuatan domestik sangat besar dalam

perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri karena faktor dan kondisi dari

masyarakat pastilah sangat dipertimbangkan oleh pembuat keputusan.42 Selain line

BD, terdapat line EB yang juga penting, line E menunjuk ke arah line B. E (aksi

pembuat keputusan) terhadap masyarakatnya dapat menimbulkan berbagai respon

baik positif maupun negatif di kalangan masyarakatnya baik anggota/kelompok

masyarakat  maupun kalangan non-pemerintah  (B).  Jika tindakan dari  pembuat

41 Ibid
42 Ibid.hal:204
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keputusan sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat maka pemerintah mendapat

dukungan  sebaliknya  jika  tindakan  pemerintah  tidak  sesuai  dengan  ekspektasi

masyarakat maka masyarakat tidak akan mendukung tindakan dari pemerintah dan

hilangnya kepercayaan diri dari masyarakat kepada pemerintah.43 Jadi kesimpulan

line BDE yang memiliki line yang menghubungan aksi reaksi dan interaksi dalam

politik  domestik  yang  saling  terikat  dalam  proses  pembuatan  keputusan  oleh

Decision-makers.

Selanjutnya line AB-C, line A (internal setting) B (struktur dan perilaku

sosial)  dan line A (internal setting) C (eksternal setting) memiliki garis  2 arah

artinya aksi  reaksi dan interaksi  yang terjadi saling mempengaruhi  baik dalam

perumusan pembuatan maupun bentuk feedback dari kebijakan luar negeri yang

dikeluarkan pembuat keputusan. Dalam line AB-C non-pemerintah tidak masuk

analisis karena interaksi yang terjalin antara pemerintah negara X dan pemerintah

negara  Y yang  dipengaruhi  oleh  struktur  dan  perilaku  sosial  dari  masyarakat

negara X, karena disini  negara X sebagai aktor yang berada dalam situasi harus

mengambil suatu keputusan luar negeri. Sehingga dari Interaksi yang terjadi bisa

terjadi feedback dari struktur sosial dari negara X atupun pemerintah negara Y

melakukan  protes  atau  tindakan  balasan  kepada kebijakan  yang  dimbil  suatu

pengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan gagasan mereka.44 

Berfokus  kembali  ke  line  D  (Proses  pembuatan  keputusan)  E  (aksi

pemerintah).  Aksi  negara  yang dihasilkan  oleh  pembuat  keputusan disebabkan

karena reaksi dari negara lain dan perilaku sosial domestik yang berpengaruh di

43 Ibid. 
44 Ibid : 204-205
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negaranya. Feedback hubungan ini digambarkan oleh line DEBD dan DEC3A3.

Tindakan negara disisi lain berdampak pada reaksi dari negara lain dan disisi lain

merupakan efek mediasi dari perilaku sosial domestik.45 Pada akhirnya line DE

merupakan aksi dari pemerintah, line EC reaksi dari eksternal, dan CD merupakan

konsidi  baru yang terbentuk sebagai  akibat  dari  aksi,  reaksi  dan interaksi  line

DECDE.  Meluasnya  jaringan  hubungan  dan  muculnya  jenis-jenis  aksi  yang

dihasilkan oleh line ini dipandang oleh Snyder sebagai bentuk dari interaksi atas

respon pembuat keputusan suatu negara terhadap masalah, situasi, dan aksi negara

lain sehingga terbentuklah interaksi yang lebih luas lagi.46

Berdasarkan  penjelasan  diatas,  hubungan  kerjasama  ekonomi  antara

Turki  sebagai  negara  X  dan  Iran  sebagai  negara  Y dapat  dijelaskan  melalui

diagram  aksi,  reaksi,  dan  interaksi  dalam  teori  pembuatan  keputusan  Snyder.

Setting Internal yang meliputi politik domestik, opini publik, dan posisi geografis

dalam situasi  di  Turki dapat digambarkan ketika krisis  ekonomi yang melanda

Turki di tahun sebelum periode 2003, politik domestik Turki sedang tidak stabil

akibat krisis dan munculnya opini publik tentang posisi geografis Turki sebagai

bridge  state menjadi  salah  satu  alasan  bagi  pemerintah  Turki  periode  kedua

(2003-2014)  meningkatkan kerjasama ekonomi dengan  Iran.  Kemudian  setting

eksternal yang meliputi hubungan dagang, pertukaran budaya, dan nilai bersama

yang terjalin antara Turki dan Iran. Dalam praktiknya, kerjasama ekonomi Turki-

Iran  diawali  dari  hubungan  dagang  yang  pertama  dilakukan  periode  pertama

Turgut Ozal hingga meluas menjadi kerjasama ekonomi ekspor-impor yang secara

45 Ibid :205
46 Ibid
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tidak langsung Turki-Iran melakukan pertukaran budaya dalam proses hubungan

kerjasama ekonomi diantara keduanya dan niali bersama yang terbangun antara

Turki-Iran sehingga kerjasama ekonomi yang terjalin dapat semakin meningkat.

Baik  Iran  maupun  Turki  memiliki  pandangan  bahwa  kerjasama  yang  mereka

lakukan  menguntungkan  keduanya  dan  kedua  negara  dapat  saling  memberi

dukungan.

 Line  BD  digambarkan  dengan  opini  masyarakat  Turki  tentang

munculnya gagasan baru Turki sebagai  bridge state yang dapat menghubungkan

Barat  dan  Timur.  Politik  domestik  pada  periode  kedua  (2003-2014)  juga

mendukung tindakan pemerintah Turki yang berdasarkan pada doktrin  Strategic

Depth  dalam  memutuskan  kebijakan  luar  negeri  meningkatkan  kerjasama

ekonomi dengan Iran. Keadaan dalam negeri Turki saat periode kedua dimulai

ditandai  dengan  pergantian  rezim,  situasi  di  Turki  mengharuskan  pemerintah

untuk  bertindak  dalam  menstabilkan  negara  Turki  karena  dampak  dari  krisis

ekonomi yang sempat melanda Turki tahun 2000-2001 menjadi hal yang harus

diselesaikan oleh Turki. Kemudian Line EB, dimana respon masyarakat sangat

bagus dalam menyambut kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemimpin Turki

periode  kedua  mengenai  gagasan  tentang  strategic  depth.  Masyarakat  Turki

mendukung  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Turki  dalam

meningkatkan  kerjasama  ekonomi  dengan  Iran  dan  memperbaiki  hubungan

sentimen ideologi yang pernah terjadi diantara keduanya. 

Line AB-C garis 2 arah line AC digambarkan oleh pemerintah Turki dan

pemerintah  Iran yang saling  mempengaruhi  dan  terdapat  line  AB  dimana
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pemerintah Turki dipengaruhi oleh struktur dan perilaku sosial dari masyarakat

Turki  sebelum memproses  pengambilan  keputusan. Disini  Turki  sebagai  aktor

yang berada dalam situasi harus mengambil suatu keputusan luar negeri karena

tuntutan publik akan kestabilan keadaan domestk Turki yang kacau. Sehingga bisa

terjadi  feedback  dari  masyarakat  Turki  atupun  dari  Iran  dalam  pembuatan

keputusan yang dikeluarkan oleh  pemerintah  Turki.  Masyarakat  Turki  maupun

Iran dapat melakukan protes atau bahkan mendukung kebijakan yang dimbil oleh

pemerintahnya. Kebijakan luar  negeri  yang dikeluarkan oleh  pemerintah  Turki

dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Iran mendapat respon baik dari

dari  pemerintah  Iran.  Iran  dan  Turki  bersama-sama  setuju  meningkatkan

kerjasama ekonomi dimana masyarakat Turki sendiri mendukung kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah Turki.  Dalam praktiknya hubungan kerjasama ekonomi

yang  terjalin  diantara  kedua  mengalami  banyak  peningkatan  dan  berpengaruh

terhadap ekonomi Turki yang sempat terpuruk saat terjadi krisis ekonomi.

Kembali lagi ke line D dimana proses pengambilan keputusan diambil

oleh  Turki  dan  dipraktikkan  dalam  politik  luar  negerinya.  Tindakan  dari

pengambilan keputusan yang dibuat oleh Turki ditujukan ke Iran dan masyarakat

Turki.  Proses  pembuatan  keputusan  yang  dilakukan  pemerintah  Turki  dalam

meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Iran mendapat feedback yang baik dari

pihak Iran maupun pihak masyarakat  Turki.  Stabilnya hubungan politik  antara

Turki-Iran  membuat  keduanya  sepakat  untuk  menstabilkan  hubungan  dagang

dengan meningkatkan kerjasama ekonomi.
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1.6  Metodologi Penelitian

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa

Peneliti memposisikan penelitian ini dengan menggunakan level analisa

korelasionis,  yang  artinya  tingkat  unit  analisa  dependennya  setara  atau  sejajar

dengan unit eksplanasinya. Pada fenomena yang sedang dikaji oleh peneliti unit

analisanya adalah Alasan Turki meningkatkan  kerjasama dengan Iran di bidang

ekonomi sedangkan  unit  eksplanasinya  adalah  hubungan  kerjasama  ekonomi

Turki dan Iran.

1.6.2 Metode / Tipe Penelitian

Dalam  penelitian  ini,  peneliti  berusaha  menjelaskan  fenomena  yang

diangkat  dalam  judul  penelitian  ini  dengan  menggunakan  jenis  penelitian

eksplanatif, penelitian eksplanatif  ialah untuk menguji  teori  atau hipotesa yang

diteliti. Penelitian ini nantinya mampu menguji logika berpikir suatu negara dalam

hal ini adalah Turki yang meningkatkan kerjasama ekonomi dalam kebijakan luar

negerinya  ke  negara  lain  dalam  hal  ini  ialah  Iran  dalam  tatanan  hubungan

bernegara.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan atau

Library Research.  Data yang diperoleh oleh peneliti  adalah data-data sekunder

dari  buku-buku  perpustakaan,  jurnal,  artikel,  berita,  skripsi,  media  elektronik,
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working  paper dan  lain-lain  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  memiliki

korelasi dengan konten penelitian.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Untuk  memaparkan  dan  mendeskripsikan  secara  mendalam  mengenai

alasan  yang  melatarbelakangi  Turki  meningkatkan  kerjasama  dengan  Iran  di

bidang ekonomi maka peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik

analisa  data  kualitatif   menunjukkan  kualitas  atau  mutu  dari  suatu  fenomena

(keadaan, proses, kejadian/peristiwa, dan lain-lain) yang dinyatakan dalam bentuk

perkataan. Menurut  para  ahli  Bahasa,  teknik  dari  analisa  data  yaitu  dengan

mengumpulkan  data,  mengidentifikasi,  menjelaskan,  mengklasifikasi,  dan

mengevaluasi data yang dianalisis.47

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Batasan Materi

Penelitian ini berfokus untuk menjawab permasalahan mengapa Turki

meningkatkan  kerjasama  ekonomi  dengan  Iran  pada  tahun  2003  yang

merupakan  periode  pertama rezim baru  memerintah  Turki. Peneliti  dalam

penelitian  ini  lebih kepada  alasan ditingkatkannya  kerjasama ekonomi yang

dilakukan  Turki kepada  Iran,  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan

eksternal.

47 Andriana  Hulu,  2014,  Analisis  Kesalahan  Penggunaan  Ejaan  Pada  karangan  Narasi.
Universitas  Pendidikan  Indonesia.  Diakses  dalam
http://repository.upi.edu/13423/6/S_PGSD_1003586_Chapter3.pdf.(4/5/2018.03.37 WIB)
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2. Batasan waktu

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan waktu dimulai pada

tahun  2003.  Ini  dilakukan  karena  mulainya  pergantian  rezim  baru  yang

dipimpin Perdana Menteri Erdogan dengan dukungan partai Partai Keadilan

dan  Pembangunan/Adalet  ve  Kalkinma  Partisi (AKP)  merubah  orientasi

dalam  kebijakan  luar  negeri  Turki  yang  sempat  mengalami  keterpurukan

ekonomi dan hubungannya dengan negara-negara tetangganya seperti Iran.

Adanya peningkatkan kerjasama ekonomi ditahun 2003 hingga pemerintah di

periode ini berakhir tahun 2014.  

1.7 Hipotesis

Berdasarkan teori dari Snyder, maka untuk menjawab rumusan masalah

peneliti menarik hipotesa bahwa alasan Turki meningkatkan kerjasama ekonomi

dengan  Iran  disebabkan  karena  2  faktor,  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor

internal  dipengaruhi  oleh  permasalahan  domestik  Turki  yang  terkena  krisis

ekonomi,  merajalelanya korupsi,  dan  perselisihan  politik  serta  posisi  geografis

Turki  yang  memunculkan  gagasan  baru  Turki  sebagai  Bridge  State  ditengah

masyarakat Turki, sehingga diterapkannya  Strategic Depth  sebagai upaya Turki

merealisasaikan  gagasan  tersebut.  Pemerintah  Turki  dalam  hal  ini  mulai

memperbaiki  bukan hanya hubungan kerjasama ekonomi  dengan memperluas

kerjasama dengan negara Iran yang berpotensial dalam memberikan keuntungan

bagi perekonomian Turki tetapi juga hubungan politik dengan Iran karena masalah

ideologi di masa lalu. 
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Faktor eksternal meliputi hubungan dagang, pertukaran budaya, dan nilai

bersama  yang  terjalin  antara  Turki  dan  Iran.  Turki-Iran  sangat  mungkin

melakukan akulturasi yang terjadi diantara keduanya disebabkan oleh letak kedua

negara yang sangat berdekatan. Bagi Iran, hubungan dagang yang terjalin dengan

Turki merupakan hubungan yang menguntungkan karena pemberian sanksi yang

dilakukan Barat disebabkan program nuklir Iran membuat Iran bergantung dengan

Turki  terkait  dalam pemasukan  ekonomi  negaranya.  Turki  dapat  menjadi  rute

transit penting bagi Iran untuk melakukan ekspor ataupun impor ke Eropa karena

perjanjian pembangunan pipa pada tahun 2007. Nilai bersama dalam kerjasama

ekonomi antara Turki  dan Iran ini  berdasarkan nilai-nilai  yang disepakati  oleh

keduanya sehingga hubungan kerjasama ekonomi dapat dipererat sesuai dengan

tujuan nasional baik Turki maupun Iran.

1.8 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah memahami sistematika penulisan dalam penyusunan

skripsi ini maka peneliti membagi bab sebagai berikut:
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Bab  I  berisi  pendahuluan  yang  membahas  tentang  latar  belakang,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dalam manfaat penelitian dibagi

lagi menjadi manfaat akademis dan praktis, kemudian penelitian terdahulu yang

berisi data-data skripsi yang selanjutnya diuraikan di bab selanjutnya, landasan

teoritis  yang  menggunakan  Decision  Making  Theory milik  Richard.C.

SnydermBruck, dan Sapin, metode penelitian yang berisi tipe penelitian, teknik

pengumpulan data, teknik analisa data, ruang lingkup penelitian yang berisi batas

waktu  dan  batas  materi  yang  dibahas  dalam  penelitian  skripsi  ini,  dan  yang

terakhir terdapat hipotesa.

Bab II berisi uraikan data yang membahas gambaran umum hubungan

Turki dan Iran yang berisi  4 poin. Sejarah hubungan Turki dan Iran, dinamika

hubungan ekonomi Turki dan Iran, Strategic Depth Turki, peningkatan hubungan

ekonomi Turki-Iran.

Bab III berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang alasan

Turki  meningkatakan  kerjasama  ekonomi  dengan  Iran  tahun  2003-2004  yang

diuraikan dalam faktor-faktor pendorong peningkatan kerjasama ekonomi Turki

dan Iran. Poin pertama, faktor internal Turki meningkatkan kerjasama ekonomi

dengan  Iran  terlebih  dahulu  yang  berisi  krisis  ekonomi  Turki,  korupsi  dalam

pemerintahan Turki, dinamika perpolitikan domestik Turki, dampak permasalahan

internal  Turki  pada  peningkatan  kerjasama  ekonomi  dengan  Iran,  dan  posisi

geografi  Turki.  Kemudian   poin  kedua  faktor  eksternal  Turki  meningkatkan

kerjasama ekonomi dengan Iran yang berisi hubungan dagang Iran dengan Turki,

pertukaran budaya Iran-Turki, nilai bersama Iran-Turki.
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Bab IV membahas tentang analisa peningkatan kerjasama ekonomi Turki

dan Iran berdasarkan teori pembuatan kebijakan Snyder. Faktor-faktor dari alasan

Turki  meningkatkan  kerjasama  ekonomi  yang  ditemukan  oleh  peneliti  dan

diuraikan dalam bab III kemusidan diproses dalam skema dan disesuaikan dengan

teori  pembuatan kebijakan dari  Snyder. Terdapat dua poin dalam bab ini yang

pertama ialah proses pembuatan kebijaakan Turki dalam meningkatkan kerjasama

ekonomi dengan Iran dan kedua ialah peningkatan kerjasama ekonomi Turki dan

Iran yang telah dielaborasikan dengan teori.

Bab V berisi penutup yang dibagi menjadi dua poin yakni kesimpulan

dan saran.
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