
BAB III

FAKTOR PENDORONG PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI

TURKI DAN IRAN

 

Bab ini menjelaskan tentang alasan Turki yang dipengaruhi oleh beberapa

faktor  dimana  faktor-faktor  itu  berasal  dari  internal  dan  eksternal  negaranya.

Faktor-faktor  inilah  yang  nantinya  akan  mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri

Turki  dalam  meningkatkan  kerjasama  ekonomi  dengan  Iran.  Alasan  Turki

meningkatkan  kerjasama  ekonomi  dengan  Iran  yang  dipengaruhi  oleh  faktor-

faktor internal dan eksternal ini merupakan penjelasan rumusan masalah dalam

penelitian ini.  

3.1. Faktor Internal Turki Meningkatkan Kerjasama Ekonomi dengan Iran

Faktor internal Turki dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Iran

dapat  dilihat  dari  faktor-faktor  dalam  negeri  Turki.  Peristiwa  demi  peristiwa

menerpa Turki dalam kurun waktu yang singkat seperti  dari  krisis ekonomi di

pemerintahan  sebelumnya,  maraknya  korupsi  dalam  pemerintahan  Turki,

pergolakan politik domestik, dampak dari permasaahan internal Turki  dan isu-isu

di  masyarakat  akan  Bridge state atau  Central  state yang berhubungan dengan

posisi Turki sebagai negara besar yang dikelilingi 3 kawasan benua besar turut

menjadi pertimbangan Turki dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan luar

negerinya  dengan  meningkatkan  kerjasama  ekonomi  dengan  Iran.  Berikut

penjelasan  lebih  rinci  tentang  bagaimana  faktor-faktor  tersebut  mempengaruhi
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Turki dalam mengambil keputusannya meningkatkan kerjasama ekonomi dengan

Iran yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori pembuatan keputusan/

Decision Making Theory milik Snyder.

3.1.1.Krisis Ekonomi Turki

Turki dihadapkan dengan masalah perekonomian dimana Turki mengalami

inflasi kronis sejak tahun 1999 ditambah dengan dimana tahun ini Turki diberi

status  kandidat  oleh  Uni  Eropa.1 Demi  menstabilkan  perekonomian  yang

mengalami inflasi  kronis tahun 1999 pemerintah koalisi  PM Ecevit  melakukan

kerjasama dengan IMF yang bernilai 11 miliar dolar pada bulan Desember tahun

2000 dengan mendukung program anti-inflantionary (anti-inflasi). Kebijakan ini

mendapat  respon  kurang  baik  untuk  diterima  oleh  kelompok  ekonomi  dan

kelompok  kepentingan  yang  ada  di  Turki  apalagi  dengan  dikeluarkannya

kebijakan  baru  bahwasanya  pemerintah  melakukan  privatisasi  aset-aset  milik

negara  dan  memonopoli  sumber  daya  alam  Turki  seperti  gula,  tembakau  dan

minuman  keras  untuk  menstabilkan  perekonomian.2 Upaya  pemerintah  untuk

menstabilkan  perekonomian  menjadi  terhambat  yang  berakibat  pada  laju

reformasi ekonomi menjadi lambat membuat para investor asing meninggalkan

Turki dan Turki dianggap sebagai negara dengan resiko yang tinggi untuk investor

asing menanamkan modalnya.3 Karena upaya untuk menstabilkan perekonomian

negara  ini  terhambat,  krisis  ekonomi pun meledak  di  tahun  2001 meledaknya

1 Simeon Hristov, 2001,  The Crisis in Turkey,  Institute for Regional and International Studies
Report, hal: 2. Diakses dalam  https://core.ac.uk/download/pdf/129621655.pdf (10/10/2018.22.00
WIB) 
2 Ibid, Hal:2-3
3 Ibid, Hal:3
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krisis  ekonomi ini  dibarengi dengan meledaknya kasus korupsi  yang menuntut

pemerintah  untuk  segera  diselesaikan  menjadi  pekerjaan  tambahan  yang

selanjutnya  membuat  pusing  pemerintah  dalam  mencari  jalan  keluar  atas

permasalahan  yang  menimpa  negaranya.  Penyebab  utama  krisis  ialah  sistem

perbankan  yang  payah  sehingga  menyebabkan  sistem  peminjaman  tidak

terkendali  dan  sulitnya  melakukan  penyesuaian  di  sektor  keuangan  dalam

pekerjaan ditengah kondisi krisis.4 

Puncak krisis  terjadi  pada  tahun  2001,  pada  tahun ini  juga  PM Ecevit

berusaha menyelesaikan krisis yang telah mempengaruhi sektor keuangan, usaha

kecil dan menengah, bahkan berdampak pada pada pendapatan riil penduduk yang

menyusut  hingga  60%  dan  turunnya  daya  konsumsi  masyarakat  karena

pemerintah mendevaluasi Lira. Upaya pertama yang dilakukan PM Ecevit dalam

mengatasi krisis ialah mengambil alih kekuasaan penuh dalam lingkup ekonomi

sehingga PM Ecevit dan Menteri Negara baru, Kemal Dervis dapat menyelesaikan

krisis  ekonomi yang masive ini  secepatnya.  Kemal Dervis merupakan Menteri

Penasihat Ekonomi Ecevit yang baru saja diangkat dan sengaja dijadikan Menteri

untuk membantu dalam memecahkan permasalahan krisis ekonomi yang melanda

Turki.  Kemal Dervis sendiri  memiliki pengalaman hebat  dalam perbankan dan

makroekonomi selain itu juga Dervis pernah bekerja di Bank Dunia dan mencapai

posisi sebagai wakil Presiden Bank Dunia. Dervis mengambil alih seluruh bank

yang  ada  di  Turki  dan  memprioritaskan  untuk  mengoreksi  program  ekonomi

4 Yukzel Gormez dan Serkan Yigit, The Economic and Financial Stability in Turkey : A Historical
Perspective,  (Paper),  Central  Bank  of  Turkey,  hal:19.  Diakses  dalam
https://www.nbs.rs/internet/latinica/90/seemhn/seemhn_conf/SEEMHN_15_Turska.pdf
(20/10/2018. 15.30 WIB) 
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pemerintah,  memperbaharui  perjanjian  dengan  IMF  (International  Monetary

Fund) dan  Bank  Dunia,  mengoreksi  anggaran  milik  negara,  mengintensifkan

privatisasi dan membuat Bank Sentral memiliki kontrol yang kuat atas stabilitas

bank dalam menentukan harga pasar.5

Kemal Dervis membuat tim khusus dalam menangani krisis ekonomi dan

telah melakukan serangkaian kunjungan baik ke Eropa Barat maupun Amerika

Serikat untuk berkonsultasi dan mendapatkan dukungan. Dukungan berupa dana

tersebut  akan  diberikan  dengan  syarat  pemerintah  melakukan  tindakan  nyata

dengan menyediakan kerangka hukum dan akan mereformasi sistem politik yang

diperlukan  sesuai  dengan  aturan  Eropa.  Kondisi  ini  membuat  Turki  harus

menetapkan kerangka hukum untuk program ekonomi nasional, langkah-langkah

nyata  untuk  merestrukturisasi  bank-bank  milik  negara,  merilis  nilai  tukar,

menggambarkan  program  ekonomi  nasional  yang  baru  serta  menandatangani

Letter of Intent dengan IMF sebagai donatur. Dari kondisi diatas akhirnya Kemal

Dervis mengunjungi Washington untuk merombak undang-undang Turki, koreksi

undang-undang ini ditujukan untuk menyelaraskan undang-undang Eropa. Selain

itu juga pemerintah harus memberlakuan pajak,  mengubah amandemen dengan

mengubah  neraca  pembayaran  negara,  membatasi  pengeluaran  pemerintah,

pengendalian  keuangan  dan  memanfaatkan  dana  berlebih  secara  efektif,  dan

mengintensifkan  prosedur  penggabungan  bank-bank  dibawah  kendali  Dana

Depositori Negara.6

5 Simeon Hristov, Loc.Cit, hal:10
6 Ibid, hal:11
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Sepulangnya  dari  Washington,  Menteri  Dervis  mengumumkan  program

nasional jangka panjang dengan nama “Program Transisi untuk Ekonomi Kuat”.

Program ini berisi bahwa pemrintah akan : memerangi inflasi, merestrukturisasi

sektor riil melalui privatisasi yang intensif, mengurangi pengeluaran publik untuk

mengurangi utang luar negeri, merehabilitasi sektor perbankan dengan memotong

pengaruh politik menajemen arus kas, meningkatkan produktivitas dan organisasi

tenaga kerja,  GNP -3% tahun 2001 menjadi  5% di tahun 2002, tingkat  inflasi

57,6%  tahun  2001  menjadi  16,6%  tahun  2002,  dan  memberlakukan  program

floating exchange rate (nilai tukar mengambang) yang berakhir dengan devaluasi

Lira. Program ini memiliki tujuan selain untuk menarik para investor asing ke

Turki,  program  ini  secara  tidak  langsung  merupakan  deklarasi  liberalisasi

ekonomi dimana tujuan dalam program ini sebenarnya ialah untuk menciptakan

kondisi  pertumbuhan  ekonomi  dengan  memberlakukan  ekonomi  pasar  bebas,

manajemen  sumber  daya  yang  efisien  dan  membuka  pasar  luar  negeri  sesuai

dengan prinsip daya saing. Program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah

koalisi PM Ecevit Turki dengan IMF (International Monetary Fund) dan Bank

Dunia yang bernilai 10 miliar. 

Program ini  juga  diharapkan akan meningkatkan daya  saing  bisnis  dan

mampu memfasilitasi ekspor untuk membayar utang luar negeri.7 Tentu saja efek

pertama dari dijalankannya program ini ialah terjadi kenaikan harga yang tinggi di

masyarakat dan menyebabkan melambungnya harga pada produksi minyak, bahan

baku,  dan  barang-barang  kebutuhan  yang  dikonsumsi  masyarakat  sehingga

menurunkan daya beli masyarakat. 

7 Ibid, hal:12-13

72



Program transisi ekonomi yang dibuat oleh Menteri Dervis dianggap gagal

oleh  dirinya  sendiri  karena  menemui  hambatan  dalam pengimplementasiannya

sehingga Menteri Dervis saat diwawancara oleh Financial Times pada Mei 2001

secara langsung menyatakan akan mengundurkan diri setelah pengimplementasian

program transisi ekonominya tersebut dilakukan. Selain itu Menteri Dervis tidak

ingin masuk dalam pertikaian politik dan enggan untuk turut berpartisipasi dalam

partai,  tindakannya  ini  menarik  simpati  publik  Turki  dan  menganggap  Kemal

Dervis  sebagai  pahlawan  nasional  bagi  negaranya.  Popularitas  Kemal  Dervis

membuat  publik  Turki  semakin  menambah  kesan  yang  mendalam  akan

kepribadiannya  dan  mendapat  kepercayaan  yang  sangat  besar  dari  masyarakat

karena  tindakannya  yang  berhasil  meyakinkan  IMF  (International  Monetary

Fund)  dan Bank Dunia untuk membantu Turki dalam mengatasi krisis ekonomi.

Dari  permukaan  tindakan  Kemal  Dervis  ini  memang  pantas  untuk  diapresiasi

terlebih  lagi  ketika  krisis  ekonomi  terjadi  dia  satu-satunya pejabat  pemerintah

yang memberikan solusi disaat pejabat pemerintah yang lain sibuk saling serang

dan  tuduh  menuduh  demi  mengedepankan  kepentingannya  sendiri  akan  tetapi

program transisi  ekonomi yang dilakukan Dervis  bukan berarti  tidak  ada  efek

negatifnya. Utang luar negeri memang telah berkurang bahkan hampir lunas tetapi

utang  nasional  Turki  masih  menjadi  pekerjaan  bagi  pemerintahan  periode

selanjutnya untuk diselesaikan.8  

3.1.2.Korupsi dalam Pemerintahan Turki

Pada tahun 2001 Turki mendepositkan Surat Jaminan Politik dalam Letter

of  Intent yang  telah  ditandatangani  oleh  pemimpin  partai  koalisi  PM  Ecevit.

8 Ibid, hal:5 dan hal:17
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Dengan disepakatinya perjanjian ini,  para pemimpin politik bertanggung jawab

dan menjamin pelaksanaan program ekonomi baru dan indikator makroekonomi

diproyeksikan  untuk  pertumbuhan  GNP  (Gross  National  Product).  Sehari

setelahnya  IMF  (International  Monetary  Fund)  menyetujui  dan  Bank  Dunia

memperpanjang kredit Turki serta akan mentransfer dana ke Turki sesuai dengan

perjanjian  yang  telah  disepakati.  Dana  yang  telah  ditransfer  oleh  pemerintah

digunakan untuk menambah cadangan mata uang dari Bank Sentral Turki. Akan

tetapi sebelum program baru ini dapat diimplementasi  dengan sempurna,  Turki

kembali mengalami pertikaian politik dan sosial yang bertabrakan. Partai oposisi

tidak puas dengan tindakan Ecevit yang menyatakan akan memerangi korupsi.

Pemimpin dari Partai Tanah Air/Anavatan Patisi (ANAP) Mesut Yilmaz

yang sekaligus sebagai mantan PM yang telah mengundurkan diri karena dituduh

melakukan korupsi di sektor energi putih tahun 1998 turut mengalihkan perhatian

publik ke dalam masalah korupsi. Tindakan dari Mesut Yilmaz ini bukannya tanpa

alasan,  mengingat  kader  dari  partainya  yakni  Ersumer  yang  menjabat  sebagai

Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Energi  oleh  PM  Ecevit  dipaksa  untuk

mengundurkan  diri  pada  tahun  2001  karena  kasus  yang  sama,  dengan  alasan

banyaknya kasus korupsi terjadi di sektor energi dan tindakan pengunduran diri

dari  Menteri  Ersumer  dianggap  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  demi

menstasbilkan  perpolitikan  dan  ekonomi.  Selain  itu  juga  ada  Gubernur  Bank

Sentral dan ketua bendaharanya yang juga dipaksa untuk mengundurkan diri yang

dianggap bertanggung jawab secara langsung dalam krisis.9  

9 Ibid, hal:14-15
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Pengaruh kuat dari kedua partai besar di Turki memainkan peran penting

dalam  eskalasi  krisis  sehingga  memunculkan  3  pandangan  berbeda  dalam

pemerintahan Turki. Perbedaan pandang tersebut berasal dari kelompok koalisi,

kelompok  kepentingan,  dan  kelompok  ekonomi  yang  memiliki  ruang  lingkup

dalam perbankan,  industri  energi,  dan privatisasi  aset  negara.  Melihat  keadaan

politik yang tidak stabil ini pemimpin Partai Tanah Air/Anavatan Partisi (ANAP)

Mesut Yilmaz membuat proposal untuk menstransfer semua departeman ekonomi

untuk  bekerja  dibawah  satu  otoritas  pemerintah  dengan  alasan  keadaan  yang

menyebabkan krisis  ekonomi meledak ialah banyaknya faktor kepentingan dan

kasus  korupsi  dari  kelompok yang terlalu  menguasai  sektor  ekonomi di  Turki

terutama di  sektor  energi  tetapi  proposal  ini  ditolak  oleh  pemerintah dan para

menteri yang terlalu berkuasa. Selain itu juga konfrontasi dan sikap saling tidak

percaya diantara ketiga pandangan berbeda dalam pemerintahan yang diwakilkan

dalam dua partai politik berkuasa di Turki menjadikan langkah pemerintah sulit

dalam menstabikan perekonomian dengan program transisi ekonomi Dervis.10 

Isu kasus korupsi yang kembali diangkat bertepatan dengan  keadaan Turki

yang sedang mengalami krisis ekonomi menjadi permasalahan yang semakin pelik

dalam  keadanaan  internal  Turki.  Kasus  korupsi  secara  tidak  langsung

menyebabkan  sistem politik  dan  ekonomi  mengalami  ketidakharmonisan  yang

terjadi  antara  elite  negara  dan  warga  biasa.  Selain  masalah  korupsi,  masalah

program  Menteri  Dervis  yang  ingin  memprivatisasi  Turktelecom  dan  Turkish

Airlines  milik  negara  mendapat  penolakan  yang  kuat  dari  Partai  Gerakan

Nasionalis/Milliyetçi  Hareket  Partisi (MHP).  Partai  ini  menyatakan  jika  akan

10 Ibid, hal:5-9
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mendukung program Dervis tapi sangat keberatan dengan program privatisasi dua

aset  negara  itu,  pengurangan  subsidi  pertanian,  mengurangi  pengaruh  Menteri

Perhubungan dan Komunikasi serta mengurangi kontrol politik pada sistem tender

negara  yang  telah  membuat  kekhawatiran  tersendiri  dalam  Partai  Gerakan

Nasionlis/Milliyetçi  Hareket  Partisi (MHP).  Sejak  mulai  berkuasa  di  Turki

melalui  pemilihan  di  tahun  1999 Partai  Gerakan Nasionalis/Milliyetçi  Hareket

Partisi (MHP) memang telah  memiliki  kepentingan ekonomi dengan berusaha

menguasai sektor  ekonomi Turki  baik lokal maupun asing sehingga wajar jika

terdapat penolakan pada beberapa program Dervis yang bertabrakan kepentingan

mereka.11

3.1.3.Dinamika Perpolitikan Domestik Turki

Belum tuntas pemecahan masalah krisis ekonomi dan korupsi, ketegangan

politik terjadi antara Presiden Ahmet Necdet Sezer dan Perdana Menteri Bulent

Ecevit. Puncak sitegang politik ini terjadi pada Februari 2001 dimana diadakan

pertemuan bulanan oleh Dewan Keamanan Nasional Turki.  Pertemuan tersebut

menunjukkan perselisihan  antara  Presiden dan perdana Menteri  untuk pertama

kalinya dalam sejarah pemerintahan Turki Presiden Sezer dan Perdana Menteri

Ecevit  menunjukkan  sikap  kurang  kooperatif  dalam  mengatasi  permasalahan

krisis  dengan  tindakan  Presiden  Sezer  yang  melempar  salinan   dokumen

dihadapan  PM  Ecevit  dan  menganggap  pemerintah  koalisi  telah  gagal  dalam

mengatatasi masalah korupsi.12

11 Ibid
12 Walliyudin,  Kerjasama  Energi  Turki  dengan  Iran  Pada  Masa  Pemerintahan  Adalet  ve
Kalkinma Partisi  (AKP),  (skripsi),  Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,  Fakultas  Ilmu
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 Presiden  Sezer  memveto  keputusan  pemerintah  koalisi  dalam  kasus

korupsi  dan  menuduh jika  pemerintah  koalisi  Ecevit  lamban  dalam mengatasi

korupsi dengan selalu menghindari investigasi bank sehingga menjadikan suasana

rapat makin memanas ditambah reaksi dari PM Ecevit yang menganggap sikap

Presiden  sudah  keterlaluan  dengan  memveto  keputusan  PM  Ecevit.  Di  Turki,

Presiden memiliki hak veto dalam urusan parlemen sehingga dokumen atau draft

keputusan  yang  dibuat  oleh  parlemen  bisa  diveto  jika  tidak  sesuai  dengan

Presiden.13  Kejadian ini mencuat ke publik dan membuat publik kecewa, tidak

lama setelah  kejadian  perseteruan  ini  terjadi  benar  saja  saham Turki  di  Bursa

Pertukaran  Istanbul  (Istanbul  Stock  Exchange)  turun  sebesar  14%  dan  hari

berikutnya mengalami penurunan sebesar 18% hingga 3 hari berikutnya mencapai

30%. Keadaan ini tentu sangat mengkhawatirkan nilai mata uang Lira dan dapat

membahayakan  program  anti-inflasi  yang  dikeluarkan  pemerintah  Turki  yang

bekerjasama dengan IMF (International Monetary Fund).14

Presiden dan Perdana Menteri yang mengalami perselisihan ketika Turki

sedang mengalami krisis ekonomi yang masive hingga membuat publik kecewa

ini  menjadi  peristiwa  besar  bagi  publik  Turki.  Perselisihan  politik  yang  juga

terjadi  dalam birokrasi  di  turki  dimana partai  politik  masing-masing mengejar

kepentingannya sendiri merupakan fakta yang terpampang nyata bahwa memang

sejak  tahun  1999  di  Turki  terdapat  perbedaan  ideologi  yang  besar  dalam

Sosial dan ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, hal:21-22. Diakses
dalam  http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24295/1/WALLIYUDIN.pdf.
(10/10/2018.15.20 WIB)
13 M. Sya’roni, 2008,  Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007), (skripsi),
Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal:97.
Diakses  dalam  http://digilib.uin-suka.ac.id/2543/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR
%20PUSTAKA.pdf. (22/11/2018.15.00 WIB) 
14 Simeon Hristov, Loc.Cit.
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menjalankan  pemerintahannya.15 Perselisihan  diantara  dua  partai  besar  yang

berkuasa di Turki telah ada sejak dilaksanakannya pemilu pada tanggal 18 April

1999  yakni  Partai  Gerakan  Nasionalis/Milliyetçi  Hareket  Partisi (MHP)  yang

mulai berkuasa  telah mencoba untuk menduduki wilayah perekonomian di Turki

dengan  menguasai  sektor  ekonomi  tidak  hanya  lokal  bahkan  sektor  ekonomi

dalam skala asing dan Partai Tanah Air/Anavatan Partisi(ANAP) yang didirikan

oleh Perdana Menteri Turgut Ozal yang telah dilanjutkan oleh keturunannya yang

mendukung dan ingin merestrukturisasi sektor ekonomi dan mereformasi sistem

perbankan dari program pemerintah. Selain kedua partai yang saling bertabrakan

kepentingannya ketika krisis melanda Turki tahun 2001 terkait aset negara yang

ingin  diprivatisasi  oleh  pemerintah  yakni  Turktelecom  dan  Turkish  Airlines

pemerintah koalisi juga menemui jalan buntu karena terdapat kepentingan militer

dalam 2 aset besar negara tersebut.16 

Tindakan dari Partai Gerakan Nasional/Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

yang menolak program dari pemerintah PM Ecevit sehingga menghambat kinerja

pemerintah  untuk menstabilkan  perekomian mendapatkan tuntuntan  dari  Partai

Tanah Air/Anavatan Partisi(ANAP). Partai Tanah Air/Anavatan Partisi (ANAP)

yang  telah  terlebih  dulu  banyak  mendapat  tuntutan  pengunduran  diri  karena

tuduhan  kasus  korupsi  menuntut  balik  pengunduran  diri  dari  Menteri

Perhubungan dan Komunikasi  Yoksjoz  yang merupakan anak buah dari  Partai

Gerakan  Nasionalis/Milliyetçi  Hareket  Partisi (MHP)  karena  dianggap  telah

menghambat  kinerja  pemerintah  dan  menganggap  tuduhan-tudahan  yang

15 Ibid
16 Ibid, hal:5-6
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dituduhkan  pada  mantan  Menteri  Energi  Ersumen  adalah  serangan  terhadap

partainya. Kontradiksi yang terjadi di kedua partai ini menyebabkan rancangan

undang-undang  privatisasi  Turktelecom dan  amandemen  undang-undang

perbankan terhambat. 

Konflik  kedua  partai  besar  di  Turki  telah  menunjukkan  bagaimana

birokrasi  di  Turki  berjalan  dengan  mengedepankan  kepentingan  dan  saling

menyerang demi kepentingan tersebut tanpa peduli akan keadaan nasional Turki

yang sedang darurat krisis yang harusnya diselesaikan secara bersama untuk dicari

jalan keluarnya bukannya saling melemparkan tuduhan.17 Sementara itu muncul

kritikan-kritikan  dari  partai  oposisi  yang  berusaha  memanfaatkan  momentum

pertikaian  politik  dan  sosial  kepada  pemerintah  yang  mana  partai  oposisi  ini

sendiri  tidak  menawarkan  alternatif  solusi  apa-apa  jika  dibandingkan  dengan

alternatif dari pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Dervis dengan program

ekonomi transisi jangka panjangya.18

Kritikan dari  partai  oposisi  berasal dari  Partai  Kebajikan/Fazilet  Partisi

(FP) yang dipimpin oleh Recai Kutan menuntut pengunduran diri pemerintah PM

Ecevit dan diharuskan membentuk pemerintah koalisi baru karena situasi di Turki

semakin memburuk. Selain itu juga muncul opini dari para politisi partai besar

jika situasi perekonomian di Turki yang memburuk dikarenakan adanya kekuatan

asing yang tertarik dengan penjualan murah kekayaan nasional Turki yang juga

oleh  media  diberitakan  sacara  besar-besaran  sehingga  masyarakt  Turki  pun

memiliki kesepahaman pandangan yang sama seperti yang diutarakan oleh pada

17 Ibid, hal:6 dan hal:15
18 Ibid, hal:15
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politisi  tersebut.  Akhirnya tuntutan dari  Partai  Kebajikan ditolak dan partai  ini

telah  dilarang  untuk  ikut  dalam  pemilihan  berikutnya  selain  dikarenakan

tuntutannya  kepada  pemerintah  hanya  mengkritik  tanpa  menawarkan  solusi.19

Partai  Kebajikan  merupakan  leluhur  dari  Partai  Kesejahteraan  Islam/Refah

Paritisi  (RP)  yang  merupakan  musuh  besar  partai  Sekuler  yang  mendominasi

pemerintahan semenjak Turki menjadi negara Republik Turki tahun 1923 yang

selalu  menuduh  keputusan  pengadilan  cenderung  dipengaruhi  motif  politik

tradisional Turki yakni Status Quo di parlemen dan terlalu Islamisme yang selalu

bertolak  belakang  dengan  setipa  keputusan  yang  dibuat  pemerintah  di  turki

sehingga  menyebabkan  partai-partai  Islam  di  Turki  banyak  dilarang  dan

dibubarkan  karena  dapat  mengancam  nilai-nilai  sekuler  yang  dibangun  Turki

semenjak Mustafa Kemal Pasha mendirikan Republik Turki.20 

Dari  kasus  krisis  ekonomi,  korupsi,  bahkan  perselisihan  yang  dihadapi

pemerintah Turki  muncul  beberapa komentar  yang berasal  dari  berbagai  pihak

baik  yang  ikut  aktif  dalam  penyelesaian  masalah  krisis  maupun  yang  tidak.

Misalnya  saja  pihak dari  kalangan bisnis  di  Turki  yang semenjak  meledaknya

krisis  ekonomi  telah  turut  aktif  dalam  semua  proses  pengaturan  krisis   yang

diwakilkan melalui asosiasi bisnis telah mengajukan banding ke pengadilan terkait

tuntutan  pengunduran diri  para  menteri  negara  atas  kasus  korupsi.  Perwakilan

bisnis  di  Turki  berpendapat  bahwa  menteri-menteri  dalam  pemerintahan

seharusnya diberikan kesempatan dan dukungan agar cepat menyelesaikan kasus

korupsi dengan program yang telah dibuat oleh Menteri Dervis. Perwakilan dari

19 Ibid
20 M. Sya’roni, Op.Cit, hal:52-55
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TUSIAD (Asosiasi Industri dan Pengusaha Turki) melakukan pertemuan dengan

TOBB (Asosiasi  Pasar  Pertukaran  Turki  dan Kamar  Dagang)  dan menyatakan

keputusan  bulat  bahwa  perlu  adanya  langkah-langkah  serius  dan  nyata  dari

pemerintah untuk menyelesaikan krisis  dan memberi kesempatan pada Menteri

Dervis untuk mengimplementasikan program transisi ekonominya. Keputusan itu

dilakukan  oleh  para  kalangan  Asosiasi  bisnis  di  Turki  dikarenkan  keadaan

destabilisasi politik negara yang membuat resah seluruh lapisan masyarakat yang

ada di Turki.21 

Permasalahan  perselisihan  politik,  sosial  dan  ekonomi  yang  terjadi  di

pemerintahan  PM  Ecevit  dan  Presiden  Sezer  di  tahun  2001  membuat  Turki

mempercepat pemilihan umum pada tahun 2002 karena banyaknya menteri yang

mengundurkan diri. Banyaknya kritikan dan opini publik selama kampanye yang

muncul membuat publik berharap banyak pada pemerintahan periode baru yang

akan  terpilih  nanti.  Mengingat  Turki  baru  saja  mengalami  peristiwa  yang  tak

terlupakan sepanjang sejarah terkait  perselisihan politik dalam pemerintahan di

Turki.22 Kepercayaan masyarakat yang telah menurun akibat perselisihan politik

yang terjadi selama krisis ekonomi membuat publik kurang memberi dukungan

suara  untuk  pemerintah  Turki  dari  kalangan  partai  Sekuler  yang  sebelumnya

berkuasa.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  mendominasinya  perolehan  suara  di

parlemen terhadap partai  yang memiliki basis Islam yang mengikuti  pemilihan

umum tahun 2002. 

21 Simeon Hristov, Op.Cit, hal:16
22 Ibid, hal:12-13
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Partai  Islam  yang  menamai  dirinya  dengan  Partai  Keadilan  dan

Pembangunan/Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) ini memperoleh suara terbanyak

dalam  pemilihan  umum  tahun  2002  dengan  Recep  tayyip  Erdogan  sebagai

pemimpin dan pendirinya. Partai Keadilan dan Pembangunan/Adalet ve Kalkinma

Partisi  (AKP) berhasil memperoleh suara sebanayak 34% dan memperoleh 367

dari  total  550  kursi  di  parlemen  dan  ini  berarti  Partai  Keadilan  dan

Pembangunan/Adalet  ve  Kalkinma Partisi  (AKP)  berhasil  menjadi  partai  yang

menguasai pemerintahan Turki. Padahal selama ini partai Islam dinggap sebagai

partai  oposisi  yang  dapat  mengancam  kesekuleran  Turki  dan  telah  banyak

mendapat  larangan dari pengadilan untuk ikut dalam pemilihan umum di Turki

dan fakta bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan/Adalet ve Kalkinma Partisi

(AKP)  merupakan partai baru yang baru saja didirikan oleh Erdogan pada tahun

2001 menjadi peristiwa besar yang selanjutnya terjadi di Turki setelah peristiwa

perselisihan politik mengemparkan  pemerintahan di Turki.23 

Mendominasinya  pungutan  suara  pada  Partai  Keadilan  dan

Pembangunan/Adalet ve Kalkinma Partisi  (AKP)  yang telah berhasil membawa

Recep Tayyip Erdogan sebagai Perdana Menteri yang ditunjuk langsung Presiden

Necdet Sezer ini bukannya tanpa alasan. Selama masa kampanye Partai Keadilan

dan Pembangunan/Adalet ve Kalkinma Partisi  (AKP) telah menekankan bahwa

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

partai berlabel Islamisme. Partai Keadilan dan Pembangunan/Adalet ve Kalkinma

23 A. Miftahul Amin, 2014,  Pengaruh Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) dalam Transformasi
Peta Politik di Turki, Vol.4 No.1, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga  Yogyakarta,  hal:140.  Diakses  dalam  http://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1277/1105. (24/10/2018. 20.20 WIB)
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Partisi  (AKP)  lebih  senang  menyebut  dirinya  sebagai  partai  Demokrat-

Konservatif  atau  Muslim  Demokrat  meniru  seperti  partai  Demokrat  Kristen

Eropa.24 

Para  pemimpin  Partai  Keadilan  dan  Pembangunan/Adalet  ve  Kalkinma

Partisi  (AKP) telah secara lantang menyampaikan dalam kampanyenya bahwa

partainya akan mendukung sekularisme. Tidak akan mengulangi kesalahan partai

leluhurnya Partai Kesejahteraan Islam/Refah Partisi (RP) yang telah dilarang dan

dibubarkan  karena  terlalu  Islamisme dan tidak  sesuai  dengan  ideologi  sekuler

negara serta PM Erdogan juga menjelaskan tidak ada keinginan untuk mengubah

mandat konstitusi negara yang sekuler. Ketika telah resmi menjabat nanti Partai

Keadilan dan Pembangunan/Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) akan meneruskan

kerja  pemerintah  sebelumnya  yakni  terkait  dengan  target  program pemerintah

Turki dan IMF (International Monetary Fund) yang telah disepakati, mematuhi

semua kriteria untuk masuk keanggotan Uni Eropa dalam urusan luar negerinya,

dan  memperbaiki  hubungan  dengan  negara  lain  yang  sebelumnya  pernah

mengalami konflik demi memenuhi syarat-syarat untuk masuk sebagai anggota

Uni Eropa.25 Partai Keadilan dan Pembangunan masih setia menjadi rezim yang

berkuasa dibawah pemerintah PM Erdogan hingga tahun 2014 pada pemilihan

umum  di  tahun  2007  dan  2011,  hanya  posisi  PM  Erdogan  berubah  menjadi

Presiden Turki dan merupakan batasan pada pembahasan dalam penelitian ini.26

24 CSR Report fo Congress, 2002, Turkey’s November 3, 2002 National Election,  Specialist in
Middle  Easter  Affairs,  Foreign  Affairs,  Defense,  and  Trade  Division.  Diakses  dalam
https://www.everycrsreport.com/files/20021114_RS21355_5ce73d79ad1481c0448959fa18e27af12
9d26673.pdf. (24/11/2018.20.45 WIB)
25 Ibid
26 A. Miftahul Amin, Op.Cit, hal:169
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Snyder menggambarkan jika tindakan dari aktor suatu negara dilakukan

karena ada beberapa hal yang mengikutinya seperti bagaimana sistem perpolitikan

di  negara tersebut  berjalan,  tujuan dan kepentingan nasional  negara,  kemudian

siapa yang berkuasa yang berkaitan dengan bagaimana orientasi dari aktor yang

berkuasa  tersebut  ketika  negaranya  menghadapi  masalah  yang  nantinya  akan

mempengaruhi  kemana  arah  kebijakan  luar  negari  tersebut  ditujukan.27 Situasi

yang dimaksud oleh Snyder dapat dikaitkan dengan situasi yang sedang terjadi di

pemerintahan  Turki  ketika  krisis  ekonomi  dan  korupsi  menimpa  Turki  dan

berakibat pada keadaan politik domestik Turki mengalami gejolak. Peristiwa ini

bermula  sebelum  memasuki  pemerintahan  periode  kedua  yang  akan  penulis

analisis  (pemilu  tahun  2002  memilih  Recep  Tayyip  Erdogan  sebagai  Perdana

Menteri dan resmi menjabat pada tahun 2003). Peristiwa yang terjadi ketika rezim

Presiden Ahmet Necdet Sezer dan Perdana Menteri Bulent Ecevit menjabat pada

tahun 2001.

Kasus  Turki  diatas  yang  dimulai  dengan  masalah  dalam  negeri  terkait

masalah krisis ekonomi, korupsi hingga perselisihan politik di era pemerintahan

PM Ecevit di tahun 2001 menjadi koreksi atas kebijakan dalam dan luar negeri

Turki. Pemerintahan PM Erdogan yang pada tahun 2003 mulai resmi memimpin

Turki dengan menyusun konsep kebijakan baru. Setting Internal Snyder menyebut

bahwa ada  3 indikator  dalam proses  pengambilan  kebijakan dari  aktor  negara

yang  mempengaruhi   pengambilan  kebijakan  luar  negeri  salah  satunya  ialah

27 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:202.  Diakses   dalam
https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%20346/SnyderBruckSapin.PDF      (27/8/2017.21.50
WIB)
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Human Environment  (Culture  and  Population)  atau  lingkungan  manusia  yang

meliputi budaya dan populasi di poin A3.28 Terkait dengan kondisi domestik di

Turki tahun 2001, pemerintah PM Erdogan menyadari bahwa permasalahan yang

terjadi  di  Turki  ini  merupakan  bukti  dari  ketidakmampuan  pemerintah  dalam

mengendalikan  sistem  politik,  mendominasinya  pengaruh  militer  yang  tidak

seharusnya  ikut  campur  dalam  sistem  perpolitikan  dan  terlalu  berkuasanya

pemerintah  korup  yang  mengedepankan  kepentingan  partainya  atau  koalisinya

ketimbang  menyelesaikan  permasalahan  nasional  yang  memperparah  keadaan

krisis. Budaya politik Turki dengan populasi Turki yang besar dalam menganut

demokratisasi  ala  Barat  tidak  begitu  berbeda  dengan  negara  lain  di  sekitar

kawasan yang juga menerapkan sistem demokrasi di era transisi,  dimana Turki

dari  yang  sebelumnya  memberlakukan  single-party  merubah  keputusan  dalam

budaya  demokrasinya  dengan  memberlakukan  multi-party  yang  berarti  setiap

warga Turki diperbolehkan untuk mendirikan partai politik dan ikut berpartisipasi

dalam pemilihan umum.29 

Persaingan  demokrasi  dalam  budaya  politik  di  Turki  menjadi  semakin

kompleks  ketika  kondisi  sistem  politik  Turki  terpecah  menjadi  3  kelompok

kepetingan yang berbeda dan tanpa adanya kontrol penuh dibawah satu otoritas

pemerintah  memunculkan  budaya  korup  dalam  pemerintahan  Turki  dan

menjadikan  sistem  perpolitikan  di  Turki  sebagai  ajang  kompetisi  untuk

mendapatkan kepentingan partai  atau  koalisinya.  Hal  ini  terbukti  dengan telah

28 Ibid, hal:201
29 M.Sya’roni, Op.Cit, hal:93
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terjadinya perselisihan politik di tahun 2001 yang menunjukkan keadaan sistem

politik dengan karakteristik etno-psikologi.30

 Karakteritik  etno-psikologi  ini  maksudnya ialah dimana segala  sesuatu

diasumsikan dapat dengan mudah dicapai atau didapatkan melalui suap dan tidak

mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Karakteristik ini telah mengakar dalam

aktivitas  perpolitikan  di  Turki  dimana  banyak  partai  politik  yang  diatur  oleh

ideologi  bahwa  perjuangan  dalam  partai  politik  akan  cepat  dicapai  dengan

menggunakan pihak dari dari pendaan ilegal dalam sistem partai politik. Dasar

dari masyarakat Turki yang rusak dalam sistem politik ini telah dipratikkan dan

disimulasikan  dalam  demokrasi  di  pemerintahan  PM  Ecevit.  Mekanisme

pendanaan ilegal dalam sistem politik ini telah diketahui sejak lama oleh Presiden

Sezer dari partai Independen. Terpilihnya Sezer sebagai presiden ketika pemilihan

tahun 1999 dimaksudkan agar  korupsi dan ketidakmampuan pemerintah dalam

menegakkan sistem politik dinegaranya akan mampu mengurangi korupsi yang

terjadi hingga mendarah daging ke organ dalam sistem perpolitikan di Turki.

Peningkatan supremasi hukum diberlakukan oleh Presiden Sezer dengan

membuat Dewan Pengawas Negara (pengendali) dalam sistem politik akan dapat

memberantas  korupsi  secara  menyeluruh,  tindakannya  ini  mendapat  dukungan

dari militer dan elit negara. Tetapi jutrus ketidakpercayaan institusi dan kurangnya

komunikasi dari Presiden dan Perdana Menteri sehingga menjadikan kemampuan

pemerintah  dalam  menegakkan  sistem  politik  yang  bersih  terjadi  destabilitas

politik  yang  berakhir  pada  kekacauan  dalam  sistem  perpolitikan  di  Turki.31

30 Simeon Hristov, Op.Cit, hal:7-8
31 Ibid
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Pemerintahan PM Erdogan yang setelah resmi menjabat tidak terlalu merayakan

kemenangan  partainya  dengan  pesta  perayaan  tetapi  justru  langsung

mempersiapkan  road map politics (jalur peta perpolitikan) sesuasi dengan janji

kampanyenya dan langkah pertama yang dilakukan ialah merestorasi militer untuk

tidak terlalu punya pengaruh kuat  dalam sistem politik  Turki  dan memulihkan

keadaan  ekonomi  pasca  krisis  dengan  mengintensifkan  hubungan-hubungan

dengan negara sekitar untuk menjalin kerjasama ekonomi guna menarik investor

ke Turki dalam upaya penstabilan ekonomi dalam negeri.32

3.1.4.Dampak Permasalahan Internal  Turki  pada Peningkatan Kerjasama

Ekonomi dengan Iran

Concern  pertama  pemerintahan  PM  Erdogan  dalam  kebijakan  dalam

negerinya setelah melewati masa krisis ialah reformasi politik dan ekonomi yang

telah  menjadikan  Turki  berada  pada  kondisi  dalam  negeri  yang  tidak  stabil.

Reformasi  politik  pemerintahan  PM  Erdogan  dilakukan  dengan  mulai

mensejajarkan hubungan sipil-militer yang merupakan tuntuntan dari Uni Eropa

terkait  “kriteria politik  copenhagen” yang mengharuskan negara Turki  menjadi

negara dengan ciri mengedepankan demokratisasi dan demiliterisasi. PM Erdogan

membuat  amandemen konstitusi  baru terkait  dengan kontrol militer  yang tidak

boleh  ikut  campur  atau  memiliki  peran  dalam  perpolitikan  di  Turki  dengan

menjadikan para jenderal yang berada dalam DKN (Dewan keamanan Nasional)

diubah  menjadi  penasihat  sepenuhnya  dan  dijauhkan  dari  segala  aktivitas

32 M.Sya’roni, Op.Cit, hal:80-85
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perpolitikan di Turki sebagai bentuk demokrasi yang sesungguhnya.33 Sedangkan

dalam reformasi ekonomi pemeritah PM Erdogan berusaha menggandeng asosiasi

kewirausahaan konservatif (MUSIAD) dan perusahaan Lions of Anatolian untuk

melaksanakan program restrukturisasi sektor keuangan dan menghapus hambatan

pertumbuhan sektor privat.34      

Selain  berfokus  pada  kebijakan  dalam negeri,  pemerintah  PM Erdogan

juga  memiliki  fokus  pada  kebijakan  luar  negeri  sebagai  langkah  untuk

memperkuat stabilitas negara setelah diterpa masalah perpolitikan dan ekonomi

yang besar. Menteri Luar Negeri sekaligus Penasihat Kebijakan Luar Negeri PM

Erdogan, Ahmad Davutoglu telah menyatakan bahwa ada desakan untuk Turki

membuat konsep baru terkait kebijakan luar negerinya.35 Konsep yang dimaksud

oleh Davutoglu ini memiliki prinsip “umbrella” sebagai visi dari kebijakan luar

negeri  Turki.36  Konsep  kebijakan  luar  negeri  Turki  tertuang  dalam  doktrin

Strategic  Depth (kedalaman  strategis)  yang  berfokus  pada  promosi

multikulturalisme  dengan  menggunakan  identitas  Turki  sebagai  negara  yang

selalu  dikekelilingi  oleh  musuh-musuh  disekitar  kawasannya,  mengingat  sikap

Turki selama ini selalu defensif. Salah satu doktrin yang menjadi fokus kebijakan

luar negeri ini ialah fokus pada “zero problem policy (kebijakan bebas masalah)”

33 Daron  Acemoglu  dan  Murat  Ucer,  2015,  The  Ups  and  Down  of  Turkish  Growth  2002-
2015:Political  Dynamics,  The  Europian  Union  and  the  Institutional  Slide,  (MIT)  and  (Koc.
University  and  Global  Source),  National  Berau  of  Economic  Research,  Cambridge,  hal:1-3.
Diakses dalam  https://www.nber.org/papers/w21608.pdf. (20/5/2018.22.00 WIB)
34 A. Miftahul Amin, Op.Cit, hal:152-153
35 William Hale,  2016,  Turkey’s Domestic  Politics,  Public Opinion,  and Middle East  policy,
Palgrace  Communications,  Humanities  Social  Sciences,  hal:2.  Diakses  dalam
https://www.nature.com/articles/palcomms201681.pdf. (10/5/2018.22.00 WIB)
36 Murat Yesiltas dan Ali Balci, 2003,  A Dictionary of Turkish Foreign Policy in the AK Party
Era:A conceptual  Map, SAM Papers,  No.7, Sekarya University, Center for Strategic Research,
Ministry  of  Foreign  Affairs  Republic  of  Turkey,  hal:9.  Diakses  dalam  http://sam.gov.tr/wp-
content/uploads/2013/05/SAM_Papers7.pdf. (10/6/2018.23.30 WIB)
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yang ditargetkan pada negara-negara yang memiliki kedekatan geografi dengan

Turki baik geokultur, geopolitik, maupun geoekonominya.37     

Terkait permasalahan politik dengan negara sekitar kawasan, Turki banyak

memiliki  perbedaan  dengan  negara-negara  yang  ada  di  Timur  Tengah.  Timur

Tengah yang lebih  didominasi  oleh  ideologi  keislamannya dalam menjalankan

perpolitikan baik dalam politik dalam negeri maupun politik luar negerinya dalam

sistem perpolitikannya. Turki yang selama ini selalu mempromosikan negaranya

sebagai  negara  Sekuler  yang  berada  di  kawasan  negara-negara  Arab  banyak

mendapat kritikan bahkan mendapat respon yang sangat kurang baik dari negara-

negara sekitar kawasannya terutama yang memiliki kedekatan yang teramat sangat

dengan geografi Turki. Sebut saja kaitannya dengan masalah sensi ideologi politik

dengan Iran yang telah terjalin dari dimulainya Revolusi Islam Iran tahun 1979.38 

Fakta  bahwa  Turki  dan  Iran  merupakan  kekuatan  besar  yang  memiliki

peran yang signifikan dalam perpolitikan di Timur Tengah menjadi alasan utama

penulis dalam menganalisis fokus penelitian yang dititikberatkan pada pemilihan

Iran  sebagai  salah  satu  negara  yang  berada  di  Timur  Tengah  untuk  dianalisis

dalam pengimplementasian kebijakan luar  negeri  Turki.  Peran signifikan Turki

dan Iran dalam perpolitikan di Timur Tengah terkait letak keduanya yang berada

di  wilayah Timur Tengah bagian Timur dan memiliki  luas wilayah yang besar

sehingga  permasalahan  yang  terjadi  di  negara  sekitar  kawasan  juga  ikut

mempengaruhi  keduanya  seperti  saat  keduanya  menolak  keputusan  Irak  yang

37 Ibid
38 Bayram Sinkaya,   2004, Conflict  and  Cooperation  in  Turkey-Iran  Relations  :1989-2001,
(Tesis), Middle Easte of Technical University, The Department of International Relations, hal : 40.
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)
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memberi  lahan  bagi  separatis  suku  Kurdi  untuk  merdeka  karena  masalah

separatisme  suku  Kurdi  telah  membuat  hubungan  Turki  dan  Iran  bersitegang

karena khawatir kedaulatan negaranya terancam, masalah palestina dimana Turki

menjadi penengah bagi Hamas dan Israel sedang Iran memberi dukungan bagi

Hamas di Palestina dan Hizbulloh di Lebanon, dan terkait konflik Suriah demi

menjaga keamanan kawasan keduanya berusaha menjadi penengah dari konflik

yang terjadi antara pihak oposisi dan pemerintah Bashar.39 Konflik politik yang

terjadi di sekitar kawasan Timur Tengah menjadikan Turki dan Iran berperan aktif

dalam penanganan dengan menjadi mediator diantara pihak yang berkonflik.

Iran  memiliki  identitas  geografi  yang  besar  di  kawasan  Timur  Tengah

yakni  pengendali  energi  minyak yang berlimpah di Teluk Persia  dan memiliki

pengaruh  yang  besar  pada  agama  Syi’ah  yang  berada  di  kawasan  Asia  dan

Kaukasia.  Sedangkan untuk Turki  yang memiliki  identitas  sebagai  negara dari

anggota  NATO,  calon  kandidat  Uni  Eropa,  sekutu  AS  di  Timur  Tengah  dan

wilayah  Kaspia  yang  menjadi  penghubung  antara  kawasan  Asia  Tengah,

Kaukasia,  dan  Eropa terkait  kepentingan perdagangan dan energi  karena  letak

Turki yang berada di 5 besar bagian dari laut Hitam, Kaspia, Marmara, Aegea, dan

Mediterani.40 Kawasan Timur Tengah memiliki sensitifitas tinggi akan perbedaan

ideologi dalam agama Islam terkait Sunni dan Syi’ah menjadika Turki dan Iran

selalu  terlibat  dengan  permasalahan  yang  terjadi  di  Timur  Tengah  yang

39 Wang Bo, 2011, Turkey-Iran Reconciliatory Relations : Internal and External Factors, Jurnal 
of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Institute Vol.5 No.1, Shanghai International 
Studies University, hal:9-10. Diakses dalam 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19370679.2011.12023171.  (6/5/2018.00.09 WIB)
40 Ibid, hal:2-3
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mayoritasnya terjadi karena para pendukung salah satu sekte Sunni dan Syi’ah

yang sama-sama besar di kawasan Timur Tengah.

Dari  pernyataan sebelumnya,  Davutoglu menyebut  bahwa pemerintahan

PM Erdogan akan fokus pada pendekatan kebijakan luar negeri dengan mencari

aktor  Internasional  yang  memilki  peran  dalam  politik  dunia  dan  sistem

Internasional  melalui  pendekatannya  ke  aktor-aktor  kawasan  Timur  Tengah

terutama yang memiliki potensial  dalam meningkatkan stabilitas perekonomian

negaranya. Pendekatan dari kebijakan luar negeri ini merupakan pendekatan baru

yang  memang  hanya  akan  fokus  pada  pendekatan  ke  kawasan  Timur  Tengah

sebagai prioritas utamanya. Hal ini tentu berbeda dengan prioritas kebijakan luar

negeri dari era sebelumnya yang cenderung melakukan pendekatan ke kawasan

Barat.  41 Pendekatan kebijakan luar negeri Turki juga berdasarkan pada prinsip

diplomasi proaktif yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan segala jenis krisis

permasalahan  dengan  negara  tetangga  dan  mengembangkan  hubungan  baik

dengan  Turki  sebagai  pemimpin  penyelesaian  atau  sebagai  pihak  yang  lebih

dahulu  mencoba  menyelesaian  permasalahan.  Prinsip  kebijakan  dalam

keseimbangan  keamanan  juga  masuk  dalam  pengimplementasian  doktrin

Strategic Depth (kedalaman strategis) yang berkaitan dengan permasalahan suku

Kurdi  dengan Timur Tengah terutama dengan Iran yang pernah dicurigai  oleh

Turki sebagai pendukung kemerdekaan suku Kurdi di Turki.42

41 Nilüfer  Karacasulu  dan  İrem  Askar  Karakir,  2011,  Iran-Turkey  Relations  in  the
2000s:Pragmatic  Rapprochement,  Vol.11,  Ege  Akademik  Bakis,  hal:113.  Diakses  dalam
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876904.pdf. (24/11/2018.20.00 WIB)
42 Murat Yesiltas dan Ali Balci, Op.Cit, hal:12
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Selain membuat sikap baru dalam menghadapi permasalahan politik terkait

suku kurdi dan sentimental ideologi dengan Iran, Turki di bawah pemerintahan

Erdogan  mengintensifkan  jalinan  hubungan  kerjasama  ekonomi  sesuai  dengan

program  reformasi  ekonominya  tentang  ekonomi  pasar  bebar.  Hubungan

kerjasama  ekonomi  dengan  Iran  berhasil  ditingkatkan  guna  membangun

perdamaian  dan  stabilitas  dalam  kawasan.  Iran  menjadi  partner   Mengingat

hubungan kedua negara selama ini yang fluktuatif karena orientasi politik kedua

negara  yang  berbeda  dan  fakta  jika  kedua  negara  bertetangga.  Dalam

memperbaiki hubungan politik dengan Iran demi terwujudnya visi kebijakan luar

negeri Turki, pemerintah PM Erdogan pada tahun 2007-2008 menekankan lebih

lanjut jika kerjasama lebih penting daripada harus berkonfrontasi dengan negara

tetangga.43 Selain itu juga telah terjadi penurunan kekuatan militer dimana selama

ini  pemerintahan  PM  Erdogan  dan  militer  memiliki  pandangan  yang  berbeda

terkait  permasalahan  separatisme  suku  kurdi  yang  secara  minoritas  berada  di

wilayah Turki, Irak, dan Iran. Permasalahan separatisme suku kurdi antara Iran

dan  Turki  bahkan  sempat  menyebabkan  Turki  hampir  mengirimkan  pasukan

militernya  untuk  memberantas  separatisme  suku  Kurdi  yang  mendirikan  yang

pangkalan di Iran dan pemerintah Turki ketika itu tahun 1980 hingga awal 1990an

menuduh  Iran  mendukung  gerakan  separatisme  suku  Kurdi  dan  berusaha

mengganggu kedaulatan Turki.44

43 William Hale, Loc.Cit 
44 Prof.  Nader Habibi, 2012,  Turkey and Iran Growing Economic Relations Despite Western
Sanctions,  (Jurnal),  Crown  Center  for  Middle  East  Studies  No.62,  Brandeis  University,  hal:.
Diakses  dalam  https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB62.pdf.  (7/5/2018.03.23
WIB)
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Pemerintah  PM  Erdogan  memiliki  pandangan  politik  sendiri  dalam

menyelesaikan  permusuhan  dengan  negara-negara  tetangga  di  Timur  Tengah

seperti  permusuhan  yang  terjalin  dengan  Iran.  Yang  terkait  dengan  identitas

ideologi  dan  separatis  Kurdi.  Jika  di  pemerintahan sebelum pemerintahan  PM

Erdogan,  pemerintah Turki cenderung langsung mengirim pasukan militer jika

ada negara musuh yang mengganggu atau mengancam keamanan negaranya. Hal

ini  berbeda dengan pemerintah PM Erdogan yang justru lebih intens melakukan

pendekatan  ke  negara  tetangga.  Musuh  yang  dianggap  oleh  pemerintah

sebelumnya sebagai musuh negara ialah karena panggung perpolitikan kebijakan

luar negeri sebelumnya dikuasai oleh pihak militer dan 2 persepsi militer kenapa

suatu  negara  menjadi  ancaman  bagi  negaranya  ialah  karena  militer  sensitif

terhadap gerakan Islamis dan separatis Kurdi. Dan syarat untuk menjadi musuh

Turki  telah  terpenuhi  oleh  Iran  selain  dikarenakan  adanya  tuduhan  pemberian

dukungan oleh Iran kepada separatis Kurdi, Iran juga dianggap sebagai negara

yang akan menyebarkan ideologi Islam Syi’ahnya.45 

Selain reformasi politik dalam kebijakan luar negerinya, pemerintah PM

Erdogan  juga  melakukan  reformasi  ekonomi  pada  kebijakan  luar  negerinya.

Reformasi  ekonomi  yang  dibuat  oleh  pemerintah  PM  Erdogan  ialah  dengan

membuka  selebar-lebarnya  kesempatan  pada  para  investor  yang  ingin

menanamkan  modal  di  Turki,  memperluas  hubungan  ekonomi  dengan  Timur

Tengah, Balkan dan Rusia, selain itu juga promosi perdagangan terkait ekspor dan

impor seperti yang dilakukan PM Turgut Ozal dalam program “trade state”nya.46

45 A. Miftahul Amin, Op.Cit, hal:157-158
46 M.Sya’roni, Op.Cit, hal:84
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Era pemerintah PM Erdogan ini telah membawa hubungan baik dalam kerjasama

ekonominya  dengan  Iran,  di  bab  2  sudah  penulis  jelaskan  jika  hubungan

kerjasama ekonomi antara  Turki  dan Iran itu  naik turun karena pengaruh dari

sentimental  ideologi  yang  bahkan  membuat  beberapa  kali  kerjasama  ekonomi

sempat  terhenti.    Era  pemerintahan  PM Erdogan  merupakan  era  baru  dalam

hubungan  positif  kerjasama  ekonomi  antar  Turki  dan  Iran,  meningkatnya

hubungan  kerjasama  ekonomi  antara  Turki  dan  Iran  ini  didorong  oleh

perdagangan  dan  investasi  yang  dilakukan  keduanya  dari  mulai  tahun  2003

pemerintah  PM  Erdogan  menjabat  di  Turki  dan  berusaha  untuk  tetap

menyelesaikan permasalahan melalui diskusi bukan dengan cara yang defensif.47  

Selain  hubungan  geoekonomi  yang  terjalin  makin  dekat,  hubungan

geopolitik pun terjalin dekat terbukti dengan kerjasama dalam perang melawaan

disintegrasi suku Kurdi yang berada di wilayah Irak dan segala gerakan teroris di

perbatasan negara Turki dan Iran.  Selain itu juga pandangan negatif  Iran yang

akan  Turki  perlahan  tapi  pasti  menjadi  samar  ketika  pemerintah  PM Erdogan

menolak invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 dan permasalahan Turki

dengan Israel akan insiden kapal Mavi Marmara, tindakan dari pemerintah Turki

ini mendapat sambutan hangat dari pemerintah Iran.48 Kebijakan luar negeri Turki

yang lebih fokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi selain demi berjalannya

program-program ekonomi  dalam negerinya  juga  dikarenakan  Iran  merupakan

eksportir  utama  Turki  dalam  bidang  energi  (minyak  dan  gas  alam)  yang

sepenuhnya bergantung pada impor untuk kegiatan industri  dan konsumsi  dari

47 Prof. Nader Habibi, Op.Cit, hal:2-3
48 Ibid
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warga  Turki.  Sedangkan  untuk  Iran,  Turki  adalah  partner  terdekat  Iran  dikala

sanksi  internasional  diterima  Iran,  Iran  diembargo  ekonomi  akibat  program

nuklirnya dengan menyediakan barang-barang kebutuhan non-energi kepada Iran

dan investasi. Kerjasama kedua negara ini bisa disebut sebagai kerjasama yang

saling  menguntungkan  karna  kebutuhan  yang  diingikan  Turki,  Iran  dapat

memenuhinya  dan  begitupun  sebaliknya  yang  mengalami  peningkatan  dalam

sepuluh tahun terakhir selama dalam kurun 2003-2014.49  

Kebijakan luar negeri dari PM Erdogan yang memiliki prinsip-prinsip baru

dalam kebijakannya mereformasi politik dan ekonomi ini muncul selain karena

resah akan permasalahan ideologi politik Turki dengan Iran juga karena keduanya

memiliki permasalahan keamanan terkait partai dari suku Kurdi yang menamai

diri sebagai PKK (Partai Pekerja Kurdistan). Permasalahan-permasalahan politik

dan keamanan antara Turki dan Iran menyebabkan hubungan kerjasama ekonomi

yang telah terjalin semenjak 1980 pemerintahan PM Turgut Ozal menjadi naik

turun  kadang  baik  kadang  buruk  bahkan  beberapa  kali  sempat  terhenti

dikarenakan sikap Turki yang selalu defensif terhadap negara-negara sekitarnya

dan  sikap serta  tindakan  dari  pemerintah  di  era  sebelumnya  yang menjadikan

Turki memiliki otoritas bercabang dalam tampu pemerintahannya. Bercabangnya

otoritas  pemerintahan  di  Turki  yang  terbagi  atas  kelompok  kepentingan  di

pemerintahan dan secara tradisional  para komandan atau  jenderal  militer  yang

terlalu  menguasai  rezim di  Turki  yang menyebut  diri  mereka  sebagai  penjaga

Kemalisme sampai mengatur jalannya sistem perpolitikan dan memiliki pengaruh

yang  kuat  atas  kebijakan  luar  negeri  yang  tidak  seharusnya  menjadi  wilayah

49 Ibid
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kekuasannya hingga oleh pemerintah PM Erdogan peran militer direstorasi dan

tidak memiliki pengaruh dalam perpolitikan di Turki.50

Setting  Internal  Snyder  yang  selanjutnya  menjadi  indikator  dari  proses

pengambilan  kebijakan  dari  aktor  negara  yang  mempengaruhi   pengambilan

kebijakan  luar  negeri  salah  satunya  ialah  society atau  masyarakat  di  poin  A2

didukung dengan faktor dari struktur dan perilaku sosial juga turut mempengaruhi

setting internal di poin ini. Bagaimana orientasi nilai yang paling utama dalam

merumuskan kebijakan di poin B1, pola intstitusi/lembaga utama di Turki poin

B2, karakter utama dari organisasi sosial di Turki poin B3, perbedaan peran dan

spesifikasi  poin  B4,  fungsi  dan  jenis-jenis  kelompok  yang  terlibat  dalam

pembuatan keputusan di Turki poin B5, dan kemudian proses sosial yang relevan

yang  memiliki  bentuk  pendapat  sendiri,  dan  politik  turut  andil  dalam  faktor

internal dari suatu negara membuat suatu kebijakan poin B6.51

Seluruh  lapis  masyarakat  Turki  yang  merasakan  dampak  dari  krisis

ekonomi  dan  perselisihan  politik  di  negaranya  memilili  opini  jika  pemerintah

sudah tidak mampu untuk mempertahankan sistem politik yang telah rusak karena

pemerintahan yang korup. Masyarakat Turki yang memandang jika pemerintah

telah  terlalu  jauh  dalam  berkuasa  menjadikan  perubahan  pada  perpolitikan  di

Turki  terlebih lagi elit  sekuler  yang terdiri  dari  militer, partai  politik,  lembaga

yudikatif  yang  terlalu  menguasai  birokrasi  diminimkan  perannya  terutama

pengaruh kuat militer dalam perpolitikan oleh pemerintahan PM Erdogan yang

berasal  dari  Partai  Keadilan  dan Pembangunan  yang berasal  dari  partai  Islam

50 William Hale, Loc.Cit
51 Richard.C.Snyder, H.W. Bruck and Burton Sapin(eds.), Op.Cit, hal:201
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walaupun  pada  kenyataannya  partai  pemerintah  PM  Erdogan  ini  memiliki

pandangan demokrat-konservatif yang tetap mendukung sekuler di Turki. Opini

dari  masyarakat  akan  harapan  Turki  dapat  menjadi  lebih  baik  dijawab  oleh

pemerintah PM Erdogan yang selama berkampanye mengedepankan kepentingan

publik  daripada  kepentingan  partai  seperti  yang  dilakukan  oleh  pemerintah

sebelumnya.  Janji-janji  politik  pemerintah  PM  Erdogan  berhasil  meyakinkan

publik  Turki  dan  memilihnya  sebagai  partai  yang  memiliki  kuasa  besar  di

palemen.  Berkuasnya  pemerintah  PM  Erdogan  banyak  melakukan  reformasi

sebagai perbaikan dari keadaan kacau politik, sosial, dan ekonomi yang dialami

Turki sebelumnya.52    

Pembuatan keputusan pemerintah PM Erdogan dengan reformasi politik

dan ekonomi ini didukung oleh semua pihak dalam perpolitikan Turki yang telah

berhasil  diyakinkan  bahwa pemerintah  PM Erdogan  akan  memperbaiki  sistem

politik  Turki  yang  rusak  dengan  merestorasi  militer  sesuai  dengan  syarat

keanggotan Turki untuk masuk ke Uni Eropa dan fokus pada pemulihan stabilitas

ekonomi dan politik baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan janji politiknya

dan dibuktikan selama dalam rentang waktu 2003-2014 telah terjadi peningkatan

dalam kerjasama ekonomi Turki dan Iran dalam hubungan bilateralnya. Analisis

teori  pembuatan  keputusan  Snyder  dalam  faktor  struktur  dan  perilaku  yang

pertama, Orientasi nilai paling utama yang dianut oleh pemerintah PM Erdogan

dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Orientasi nilai ini ialah berasal dari

doktrin  yang dibuat  oleh  Menteri  Luar  Negeri  Turki,  Ahmet  Davutoglu dalam

52 Prof. Nader Habibi, Op.Cit, hal:2-3
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memutuskan mereformasi politik terutama reformasi ekonomi ketika perpolitikan

dalam negeri telah diselesaikan dengan peningkatan kerjasama-kerjasama dengan

negara  Iran  sebagai  bentuk  perwujudan  orientasi  kebijakan  luar  negeri  yang

berdasarkan  prinsip  zero  problem  policy terutama  masalah  dengan  Iran  yang

selama  ini  mengalami  perselisihan  politik  terkait  separatisme  suku  Kurdi  dan

sentimental ideologi. Membaiknya hubungan politik dengan Iran sebagai negara

tetangga  sekitar  kawasaan  terdekat  yang  dulu  menjadi  musuh telah  membawa

hasil yang positif bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya

investor Iran yang masuk ke Turki dan kegiatan perdagangan yang lancar dengan

Iran  tanpa  ada  permasalahan  sentimen  ideologi  yang  fatal  seperti  pada  era

pemerintahan sebelum era pemerintah PM Erdogan.53   

Kedua,  pola  kelembagaan atau  institusi  yang  utama yang dimiliki  oleh

pembuat keputusan, maksud dari pola kelembagaan atau institusi yang utama ini

ialah pengaruh dan tekanan dalam pemerintah PM Erdogan terhadap pengambilan

kebijakan  luar  negeri.  Pemerintah  PM Erdogan  yang mulai  menarik  perhatian

publik dengan mendominasi suara pada pemilihan umum tahun 2002 ini mendapat

pengaruh positif dari para pendahulu partainya yang selalu ingin berseteru dengan

paham sekuler Turki hingga akhirnya dilarang untuk ikut dalam pemiihan umum

dimana  peristiwa  pelarangan  partai  berbasis  Islam  yang  bertentangan  dengan

paham sekuler menjadikan hal itu sebagai pelajaran agar tidak diulang kesalahan

yang sama. Selain itu juga pemerintah PM Erdogan yang berpatokan pada Partai

Kristen Eropa dimana partainya yang semula oleh para elit kemalisme mendapat

banyak perhatian takut jika partai  bentukan dari  pemerintah PM Erdogan akan

53 M.Sya’roni, Op.Cit, hal:84
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merusak  sekulerisme  dan  menggunakan  paham  Islamisme  dalam  perpolitikan.

Menghasilkan kinerja yang bagus dalam stabilitas baik politik maupun ekonomi

dalam hubungan luar negerinya dan keadaan domestiknya menjadikan pemerintah

PM Erdogan tidak hanya memiliki pandangan yang positif dari publik Turki tapi

juga  pandangan  positif  dati  Iran  yang  dengan  secara  terbuka  menyambut

pemerintahan PM Erdogan. 

Pemerintah PM Erdogan telah membuktikan dalam kebijakannya selama

lebih dari 10 tahun bahwa pemerintah PM Erdogan konsisten dalam mereformasi

perekonomian sehingga mampu menstabilkan tidak hanya keadaaan dalam negeri

tapi juga keadaan politik luar negeri melalui prinsip kebijakan luar negeri yang

mengedepankan diplomasi. Mengintensifkan kerjasama dengan Iran yang menjadi

partner  perdagangannya  yang  utama  di  Timur  Tengah  dan  Iran  juga  sebagai

supplier  gas  terbesar  setelah  Rusia  karena  kebutuhan  energi  Turki  sangat

bergantung  akan  impor.54 Visi  Turki  memperluas  dengan  hubungan  ekonomi

daripada  harus  berkompetisi  dalam  kekuatan  militer  yang  selama  10  tahun

kebelakang  menjadikan  Turki  negara  yang  memiliki  pandangan  positif  tidak

hanya  dalam politik  di  kawasan  tapi  juga  diperpolitikan  internasional  dimana

Turki dianggap sebelah mata karena banyaknya memiliki perselisihan dan saling

adanya permusuhan karena sikap tradisional Turki yang defensif.55

Ketiga,  ciri  atau  kerakteritik  utama  dari  organisasi  atau  kelompok

kepentingan tertentu dalam perumusan kebijakan luar negeri.  Di Turki sebelum

pemerintah  PM  Erdogan  memimpin  Turki,  beberapa  organisasi  ekonomi  dari

54 Daniel Dombey, 2012, Turkey:So it IS Gold for Gas After All, Financial Times. Diakses dalam
https://www.ft.com/content/fd043c87-8b12-3749-bc26-cc3c4dbcc6c9. (26/11/2018.04.00 WIB)
55Prof. Nader Habibi, Op.Cit, hal:2-3 
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kalangan bisnis dan kelompok kepentingan yang berasal dari partai politik baik

yang  berkuasa  maupun  koalisi  memiliki  ciri  khas  yang  disebut  dengan  etno-

psikologi.  Segala  sesuatu  yang  diasumsikan  dapat  dicapai  melalui  suap  dan

melanggar hukum dalam sistem politik dinamakan etno-psikologi yang menjadi

penyebab krisis ekonomi di turki tahun 2001 semakin parah karena korupsi dan

perselisihan politik. 

Banyaknya partai politik yang terlibat dalam pendanaan ilegal menjadikan

sistem  politik  Turki  benar-benar  rusak.  Pemerintah  PM  Erdogan  berusaha

memulihkan  perpolitikan  dan  perekonomian  Turki  dengan  membuat  prinsip-

prinsip dalam perpolitikan dalam dan luar negeri. Menempatkan peran dan fungsi

lembaga sesuai dengan kapasitasnya seperti menempatkan militer dalam urusan

keamanan negara dan membatasi pengaruhnya dalam perpolitikan yang harusnya

hanya menjadi  tempat  bagi  sipil  bukan militer  dan  mengintensifkan hubungan

baik dengan kawasan menjadi ciri politik pemerintah PM Erdogan yang sering

dilabeli  sebagai  gerakan  “Neo-ottomanisme”  karena  kebijakan  luar  negerinya

yang fokus terhadap isu dan perbaikan hubungan dengan negara yang berada di

kawasan terdekat  serta kerjasama dengan negara-negara Islam bekas taklukkan

Ottoman.56 Ciri dan karakter yang ingin ditampilkan oleh pemerintah PM Erdogan

dalam  perpolitikannya  ialah  demokrat-konservatif  dengan  mendukung  paham

sekuler dan menggunakan kebijakan luar negeri sebagai ajang untuk melakukan

pendekatan  dengan  Iran  dengan  menggunakan  kartu  Partai  Keadilan  dan

Pembangunan/Adalet ve kalkinma Partisi  (AKP) yang berbasis Islam walaupun

56 William Hale, Loc.Cit
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pada praktikknya partai ini sama sekali tidak ada mengusung paham Islam sama

sekali dalam setiap kebijakan yang diambil.57 

Keempat,  perbedaan peran dan spesifikasi  dalam perumusan pembuatan

kebijakan.   Era  pemerintah  PM  Erdogan  semua  peran  telah  dikembalikan  ke

tempatnya  dan  disesuaikan  dengan  kapasitasnya,  pemerintah  PM  Erdogan

mengoptimalkan  peran  sipil  dalam  pemerintahannya  dengan  mengubah  peran

militer yang sebelumnya menjadi aktor pembuat kebijakan luar negeri di Turki

diubah  menjadi  penasihat  sepenuhnya  dan  dijauhkan  dari  segala  aktivitas

perpolitikan  di  Turki.  Perumusan  kebijakan  luar  negeri  berdasarkan  pada

demokratisasi  dan  demiliteralisasi  sebagai  upaya  penstabilan  keadaan  politik

Turki yang kacau akibat dari perselisihan dipemerintahan sebelumnya.58 

Kelima,  kelompok  yang  memiliki  fungsi  dan  keterlibatan  dalam

perumusan kebijakan luar  negeri.  Semenjak pemerintah PM Erdogan menjabat

dari  tahun  2003-2014,  setiap  kebijakan  dari  kader  Partai  Keadilan  dan

Pembangunan/Adalet  ve  Kalkinma Partisis (AKP)  ini  selalu  mendapat  kontrol

dari  partai  sekuler  yang   yang  merupakan  partai  oposisi  yang  masih  tetap

mengganggap  partai  bentukan  dari  pemerintah  PM  Erdogan  ini  adalah  partai

dengan paham Islamisme. Meskipun selalu mendapat kontrol dari partai Sekuler

dalam  sistem  perpolitikan,  setiap  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  PM

Erdogan merupakan inisiatif dari para kader Partai Keadilan dan Pembangunan

yang berusaha menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Pengaruh besar Partai

Keadilan dan Pembangunan/Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) dalam perpolitikan

57 M.Sya’roni, Op.Cit, hal:83
58 A. Miftahul Amin, Op.Cit, hal:152-153
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Turki telah menunjukkan fakta bahwa walaupun dikontrol oleh pihak partai lain,

pemerintah  PM  Erdogan  masih  tetap  optimis  dalam  merumuskan  pembuatan

kebijakan  luar  negeri  yang  walaupun  oleh  sebagian  orang  melabeli

pengimplementasian  kebijakan  luar  negerinya  merupakan  era  Ottoman  baru,

pemerintah  PM Erdogan membuktikan  bahwa keputusan  luar  negerinya  sudah

tepat  dalam  mengatasi  permasalahan  pelik  yang  menimpa  Turki  10  tahun

kebelakang.59   

Faktor internal yang berasal dari struktur dan perilaku sosial yang terakhir

ialah  perumusan pembuat  kebijakan memiliki  proses  sosial  yang relevan yang

mencakup  bentuk  pendapat  sendiri  dan  politik.  Proses  sosial  yang  mencakup

pendapat dan cara berpolitik dari aktor pembuat keputusan dapat dianalisis ketika

sebelum  pembuatan  kebijakan  luar  negeri  dengan  meningkatkan  kerjasama

ekonomi dengan Iran sebagai bentuk aplikasi doktrin strategic depth (kedalaman

strategi) yang terdapat Zero problem Policy with the neighbors didalam salah satu

prinsipnya  oleh  pemerintah  PM  Erdogan,  Turki  telah  terlebih  dahulu  ditimpa

permasalahan  politik  dan  ekonomi  dalam  negeri  dan  bermasalah  hubungan

bernegaranya dengan negara sekitar kawasan Timur Tengah terutama dengan Iran

terkait perbedaaan identitas ideologi, separatisme Kurdi, yang sering terjadi dan

mewarnai  tensi  politik  dan  hubungan  ekonomi  diantara  keduanya  sehingga

menetapkan  kebijakan  yang  berorientasi  pada  pendekatan  ke  negara  Timur

Tengah.60 

59 M.Sya’roni, Op.Cit, hal:93-94
60 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)
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Timur Tengah sendiri dalam sejarah hubungannya dengan Turki memiliki

beberapa permasalahan disamping fakta bahwa Timur Tengah memiliki potensi

yang  besar  bagi  Turki  dalam  perdagangan  mengingat  perlunya  stabililitas

perekonomian yang perlu dilakukan Turki untuk mensukseskan program transisi

ekonomi  dalam negeri  sebagai  efek  dari  krisis  ekonomi  yang  terjadi  di  Turki

dengan  banyak  melakukan  kerjasama-kerjasama  bidang  ekonomi  dan  menarik

banyak  investor  dari  negara  kaya  seperti  Timur  Tengah  terutama  Iran  yang

memiliki  geografi  terdekat  dan  telah  menjadi  partner  utama  dalam  bisnis

perdagangan  Turki  di  kawasan Timur  Tengah  karena  Iran  merupakan  supplier

energi  kedua setelah  Rusia  bagi  Turki  dan menjadi  partner  utama di  kawasan

Timur Tengah bagi  Turki selain itu  juga untuk memperbaiki  hubungan kurang

harmonis diantara kedua negara dalam perpolitikan.61 

Iran dalam kontrak yang telah disepakati semenjak tahun 1996 tentang jual

beli energi dengan pembangunan pipa gas yang mengalirkan minyak bumi dan gas

alam  dari  Iran  ke  Turki  telah  menjadikan  Iran  sebagai  penyedia  energi  yang

penting bagi Turki dalam menyediakan energi yang sangat dibutuhkan oleh Turki

untuk  melakukan  aktivitas  perekonomiannya  yang  lebih  dominan  disektor

industrinya.62 Makin intensifnya pendekatan Turki ke Iran juga dikarenakan untuk

mengurangi  ketergantungannya  akan  energi  dari  Rusia  dengan  melakukan

diversifikasi  energi,  Iran  juga  telah  menjadi  partenr  bisnis  terpotensial  selama

61 Walliyudin, Op.Cit, hal:35
62 Thomas W. Lippman,   1996,  US Decries  Turkey’s Gas Deal  with Tehran.  Diakses  dalam
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1996/08/13/us-decries-turkeys-gas-deal-with-
tehran/f4628dc8-7294-4e74-a881-bc33d5f6dc53/?noredirect=on&utm_term=.779b9837570d
(23/9/2018.15.30 WIB)
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lebih dari 10 tahun masa jabatan pemerintah PM Erdogan.63 Concern kebijakan

luar negeri didasarkan pada sejarah geokultur, geoekonomi dan geopolitik Turki,

dengan pemanfaatan letak Turki yang strategis dalam mengambil peran penting

dalam  perpolitikan  maupun  perekonomian  disekitar  kawasannya.  Turki  di  era

sebelum pemerintah PM Erdogan yakni dari tahun 1979an setelah Iran mengubah

negara  Monarki  Absolutnya  menjadi  Republik  Islam  Iran  bahkan  hingga  PM

Turgut  Ozal  meliberalisasi  ekonomi  dengan  mulai  pertama  kalinya  hubungan

dagang dengan Iran terbentuk, pemerintah Turki memiliki sifat defensif  karena

kontrol  sistem  politik  dibawah  pengaruh  kuat  militer  yang  mengatasnamakan

dirinya sebagai  penjaga Kemalisme dan selalu sensitif terhadap gerakan Islam

dan  separatisme  suku  Kurdi  yang  dianggapnya  ancaman  untuk  Turki  sebagai

musuh.64 

Sikap perpolitikan dari Turki di era pemerintah terdahulunya inilah yang

akhirnya  membuka  pikiran  politik  dari  pemerintah  PM  Erdogan  dengan

menyetujui tawaran  dari  Menteri  Luar Negeri  Ahmad Davutoglu bahwa perlu

adanya konsep baru dalam perpolitikan luar negeri Turki sembari menstabilkan

keadaan  dalam  negeri  untuk  lebih  menstabilkan  secara  menyeluruh  hubungan

dalam  dan  luar  negeri  Turki  dalam  perpolitikan,  sosial,  maupun  hubungan

ekonomi mengingat letak Turki yang berada dalam kawasan strategis.

3.1.5.Posisi Geografis Turki

63 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)
64 A. Miftahul Amin, Ibid
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Faktor internal yang terakhir ialah letak geografi Turki dalam perpolitikan

Internasional yang menjadikan nilai lebih bagi Turki dalam menjalin kerjasama

dengan negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Turki diapit  oleh 3

kawasan besar memiliki potensi yang besar dalam mengambil peran besar tidak

hanya dalam perpolitikan tetapi juga dalam perekonomian, sosial, dan budaya jika

hubungan terjalin  baik  antara Turki  dan negara-negara  yang berada  diantara 3

kawasan besar ini yakni Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tengah.65Strategi dengan

memanfaatkan geopolitik  Turki  ini  tertuang dalam sebuah doktrin  yang dibuat

oleh Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu yang diperkenalkan pada tahun

2002  dengan  nama  Strategic  Depth  (kedalaman  strategis).  Doktrin  ini

menyebutkan jika semua kebijakan yang diambil oleh negara berdasarkan pada

geopolitik, geoekonomi dan geokultur yang memiliki sejarah dengan Turki.66

Faktor Internal yang terakhir dari teori pembuatan keputusan Snyder ialah

Non-Human Environment (lingkungan bukan manusia),  Snyder  secara eksplisit

menyebutkan jika faktor ini dilihat oleh para pembuat keputusan terkait dengan

faktor  fisik  yang  terlihat  yang  oleh  para  pembuat  keputusan  faktor  ini  turut

mempengaruhi perumusan kebijakan luar negerinya.67 Faktor fisik ini oleh penulis

dianalisis  ke  dalam  faktor  dari  letak  negara  Turki  yang  berada  di  kawasan

perpolitikan  yang  strategis.  Pemanfaatan  dari  posisi  negara  Turki  ini  dimulai

dengan peran aktifnya Turki saat pemerintah PM Erdogan mengencarkan politik

luar negeri strategic depth (kedalaman strategis) dimana terdapat beberapa prinsip

65 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)
66 Ibid, hal:42-43
67 Richard.C.Snyder, H.W. Bruck and Burton Sapin(eds.), Op.Cit, hal:201
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tentang  orientasi  kebijakan  luar  negeri  Turki  yang  melakukan  pendekatan  ke

kawasan  Timur  Tengah  yang  memiliki  potensi  konflik  yang  besar  dalam

perpolitikan.68    

Dari  penjelasan  analisis  terhadap  kasus  yang  dialami  Turki  sehingga

mempengaruhi  pengambilan keputusan pada kebijakan luar  negerinya terhadap

Iran maka dapat disederhanakan dengan gambar dibawah ini:

Skema 3.1 Faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki

HUMAN ENVIRONMENT

68 Murat Yesiltas dan Ali Balci, Op.Cit, hal :12
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Sumber: Diolah oleh peneliti

3.2. Faktor Eksternal Turki Meningkatkan Kerjasama Ekonomi dengan Iran

Faktor  eksternal  Turki dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dengan

Iran dapat dilihat dari faktor-faktor luar negeri Turki. Dalam faktor eksternal yang

mempengaruhi pembuatan kebijakan menurut Snyder terdapat pertimbangan dari

para  pembuat  keputusan yakni  lingkungan non-manusia  dari  negara  diluarnya,

kebudayaan atau kebiasaan yang berkembang di laur negaranya, masyarakat lain

di luar negaranya yang ikut mempengaruhi dalam proses perumusan kebijakan

luar  negeri  dan  masyarakat  yang  terorganisir  dan  negara  yang berfungsi  serta

bertindak dalam pemerintahanan.69 Turki di era pemerintah PM Erdogan banyak

melakukan reformasi dalam perpolitikan luar negerinya yang merupakan aspek

yang sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki. Hubungan politik yang

sering  mengalami  sentimental  ideologi  dengan  Iran  sebagai  negara  tetangga

disekitar kawasan yang sering melakukan interaksi dengan Turki diubah menjadi

hubungan  positif  oleh  Turki  dalam perdagangan  dengan  banyaknya  kerjasama

yang disepakati keduanya, pertukaran budaya yang dilakukan keduanya, dan nilai

bersama  yang  dimiliki  keduanya  sehingga  bersepakat  dalam  peningkatan

kerjasama.  Faktor  ekternal  ini  turut  menjadi  pertimbangan  Turki  dalam

pengambilan  keputusan  dalam kebijakan  luar  negerinya  dengan  meningkatkan

69 Richard.C.Snyder, H.W. Bruck and Burton Sapin(eds.), Op.Cit, hal:201
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kerjasama ekonomi dengan Iran. Berikut penjelasan lebih rinci tentang bagaimana

faktor-faktor  tersebut  mempengaruhi  Turki  dalam  mengambil  keputusannya

meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Iran yang selanjutnya akan dianalisis

menggunakan teori pembuatan keputusan/Decision Making Theory milik Snyder.

3.2.1.Hubungan Dagang dengan Iran

Faktor ekternal pertama yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki

dalam meningkatkan kerjasama dengan Iran ialah hubungan dagang yang telah

terjalin  lama  oleh  keduanya  sebelum  era  pemerintah  PM  Erdogan  menjabat.

Pemerintah Turki pertama yang melakukan hubungan dagang pertama kali dengan

Iran ialah PM Turgut Ozal yang mulai menjadi partner dagang Turki sejak tahun

1980an. Hubungan dagang yang diwarnai dengan permasalahn politik ini sempat

membeku  hingga  akhirnya  dibuka  kembali  ketika  suasana  perpolitikan  telah

mencair  tapi  kondisi  ini  secara terus  menerus  terjadi,  baik Iran maupun Turki

sama-sama memiliki sikap yang keras dalam menghadapi perselisihan yang terjadi

diantara keduanya. 

Hubungan dagang mulai diperbaiki oleh pemerintah PM Erdogan ketika

berhasil mendapat kursi di parlemen Turki dengan mulai memperbaiki hubungan

politiknya dengan Iran. Pemerintah PM Erdogan yang menggunakan kartu partai

Islam dalam melakukan pendekatan ke negara Iran mendapat respon baik dari Iran

terlebih  lagi  permasalahan  utama  politik  yang  dipunya  keduanya  ialah

permasalahan ideologi. Pemerintah PM Erdogan tidak melabeli pemerintahannya
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berdasarkan Islamisme tetapi basis partai yang berasal dari Islam ini mendapat

respon yang baik dari negara Islam sekitar kawasan terutama Iran.70  

Faktor  ekternal  dari  teori  pembuatan  keputusan  Snyder  yang  dapat

dianalisis  berdasarkan  dengan  kasus  diatas  ialah  Societies  organized  and

Functioning  as  States;Government  Action (masyarakat  yang  terorganisir  dan

negara yang berfungsi serta bertindak dalam pemerintahanan). Hubungan dagang

yang  terlah  terjalin  lama  oleh  Turki  dan  Iran  menghasilkan  organisasi  yang

mereka buat dengan nama  Joint Economic Council (JEC) yang bertugas dalam

mengatasi permasalahan ekonomi antara Turki dan Iran, organisasi ini dibuat 1982

tidak lama setelah Turki dan Iran mulai melakukan hubungan dagang tahun 1980.

Organisasi  ini  pulalah yang menyatukan keduanya ketika keduanya mengalami

perselisihan  dalam  perpolitikan  sehingga  menyebabkan  turunnya  hubungan

dagang. Hubungan dagang keduanya bisa bertahan hingga ada perjanjian kontrak

kerjasama hingga di pemerintah era PM Erdogan hubungan baik yang berusaha

dijalin  keduanya  selama  beberapa  tahun  memperlihatkan  hasil  yang  positif.

Peningkatan  hubungan  dagang  keduanya  merupakan  tindakan  pemerintah  baik

Turki maupun Iran yang secara terbuka telah mengesampingkan permasalahan-

permasalahan  dengan  melakukan  penyelesaian  pendekatan  melalui  kerjasama

yang  berakhir  pada  peningkatan  kerjasama  ekonomi  karena  hubungan  politik

kedua negara yang stabil.71 

70 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)

71 Thomas W. Lippman, Loc.Cit
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Dinamika kerjasama perdagangan antara Turki dan Iran dibuktikan dengan

tabel dan grafik yang memperlihatkan volume perdagangan Turki dan Iran di bab

2  pada  grafik  2.1  dan  tabel  2.1.  Grafik  dan  tabel  yang  menunjukkan  volume

perdagangan semenjak tahun 1980 dimulainya hubungan dagang antara Turki dan

Iran  hingga  tahun  2002  sebelum  pemerintah  PM  Erdogan  menjabat.  Setelah

pemerintah PM Erdogan memimpin Turki dari tahun 2003-2014 tabel dan grafik

volume perdagangan antara Turki dan Iran mengalami banyak peningkatan terlihat

di grafik 2.2 dan tabel 2.2 dimana kerjasama ekonomi yang berhasil ditingkatkan

oleh Turki dan Iran selama tahun 2003-2014 menunjukkan fase hubungan baru

yang terjalin baik antara Turki dengan negara yang ada di Timur Tengah terutama

Iran  sebagai  negara  yang memiliki  intensitas  konflik  yang  tinggi  karena  letak

keduanya  yang  dekat  dan  kontrasnya  ideologi  yang  dianut  keduanya  dalam

pemerintahan masing-masing.

3.2.2.Pertukaran Budaya Iran-Turki 

Permasalahan utama dalam hubungan permusuhan Turki dan Iran selain

karena  perbedaan  identitas  ideologi  dan  masalah  separatisme suku Kurdi  juga

kerena kompetesi dua negara yang memiliki peran yang besar dalam perpolitikan

kawasan  yang  mencakup  Asia  Tengah.  Peningkatan  hubungan  dagang  dan

tindakan Turki-Iran  dalam memoderasi  hubungan  sensi  politiknya menjadi  hal

yang dapat memunculkan pemikiran dari negara lain bahwa Timur Tengah tidak

harus didefinisikan dengan hal-hal yang berbau Arab, wilayah Timur Tengah telah

membuktikan  melalui  integritas  hubungan  2  negara  ini  bahwa wilayah  Timur
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Tengah  harus  diinterpretasikan  jauh  lebih  luas  daripada  sekedar  tentang  Arab.

Masalah  separatis  suku Kurdi  yang membuat  Turki  dan Iran  bekerjasama dan

memiliki pemikiran yang sama akan ancaman dari suku separatis ini menjadi hal

yang  baik  karena  permasalahan  politik  selain  perbedaaan  ideologi  dapat

diselesaikan  tanpa  adanya  perang.  Selain  itu  pertukaran  budaya  yang  dialami

kedua sangat mungkin terjadi karena letak kedua negara yang sangat berdekatan.

Hal  ini  terbukti  dengan  adanya  suku  yang  bernama  Turki  Azeri  yang  telah

mendiami negara Iran sejak lama dan menggunakan bahasa Iran sebagai bahasa

sehari-hari  dan  telah  terintegrasi  dalam etnis  Iran,  bahkan  suku  asli  Turki  ini

mengganggap dirinya sebagai orang Iran yang berbahasa Turki. Hal ini sempat

menjadi masalah antara Turki dan Iran karena ketakutan Iran akan masuknya suku

Turki  ini  ke  Iran.  Bahkan  perdebatan  yang  panjang  masih  menjadi  perhatian

utama  apakah  suku  Azeri  adalah  orang  Turki  yang  hidup  dan  berbahasa  Iran

ataukah mereka orang Iran terlihat seperti orang Turki. Setelah usaha perbaikan

politik dilakukan keduanya, masalah suku Azeri ini sudah bukan masalah lagi bagi

Iran, mengingat suku Azeri mengakui dirinya sebagai etnis Iran.72

Faktor  Ekternal  dari  teori  pembuatan  keputusan  Snyder  yang  dapat

dianalisis berdasarkan dengan kasus diatas ialah other cultures and other societies

(masyarakat  dan  budaya  lain  di  luar  Turki).  Turki  yang  sempat  memiliki

permasalahan terkait suku yang mendiami perbatasan antara Turki dan Iran yakni

suku  Azeri  yang  merupakan  orang  Turki  yang  berbahasa  Iran  dimana  selain

mereka, terdapat juga suku Kurdi yang berada di Turki yang menggunakan bahasa

72 Patricia  Carley,  Turkey’s  Role  in  the  Middle  East,  hal:14-15.  Diakses  dalam
https://www.usip.org/sites/default/files/pwks1.pdf. (25/11/2018/.20.00 WIB)
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Persia yang merupakan bahasa Iran. Pertukaran budaya yang diidentikkan dengan

meleburnya suku baik dari  Iran maupun Turki  berdasarkan bahasa ini  menjadi

faktor  yang  mempengaruhi  keputusan  luar  negeri  karena  permasalahan  yang

timbul  dengan  kebingungan  identitas  etnis  telah  membuat  hubungan  kedua

semakin  dekat  dengan  adanya  kemiripan  budaya  yang  saling  bertukar  dan

menyebabkan  terjalinnya  hubungan  politik  yang  berakhir  dengan  peningkatan

hubungan  ekonomi  karena  masalah  yang  timbul  bukan  lagi  dilihat  sebagai

masalah.

3.2.3.Nilai Bersama Iran-Turki

Turki dan Iran yang sedari awal mulai berhubungan memiliki perbedaan

pandang  yang  jelas  berubah  menjadi  jalinan  hubungan  kerjasama  yang  terus

meningkat di era pemrintahan PM Erdogan. Perbedaaan pandang keduanya di era

sebelumnya yang selalu  saling  defensif  dengan tuduh menuduh dengan alasan

akan  mengancam  keamanan  dan  kedaulatan  negara  masing-masing  diubah

menjadi pesatuan nilai paham yang sama dengan lebih mengedepankan kerjasama

yang  akan  menghasilkan  dampak  yang  positif  ketimbang  harus  berkonfrontasi

militer. 

Faktor  Ekternal  dari  teori  pembuatan  keputusan  Snyder  yang  dapat

dianalisis  berdasarkan  dengan  kasus  diatas  ialah  Non-Human  Environment

(lingkungan  bukan  manusia).  Posisi  Iran  sebagai  negara  terdekat  Turki  yang

sering  mendapat  embargo  ekonomi  dari  Internasional  menjadi  Iran  memiliki

ketergantugan  hubungan  dagang  dengan  Turki.  Ketergantungan  sejak  tahun
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1980an  Turki  telah  menyediakan  barang-barang  kebutuhan  Iran  selam  perang

dengan Irak. Hubungan yang terjalin inipun banyak menumbuhkan beda pandang

dari cara para pemimpin kedua negara dalam melihat masalah yang dialami kedua

negara. Hubungan negatif yang terjalin sejak Iran mengubah Republik Islam Iran

diubah  menjadi  hubungan  positif  dan  menjanjikan  selama  10  tahun  masa

kepemimpinan  PM  Erdogan  yang  telah  berhasil  mengintensifkan  pendekatan

politik dan ekonomi ke Iran dan direspon dengan sambutan hangat oleh pemimpin

Iran.

Dari  penjelasan  analisis  terhadap  faktor  eksternal  pada  kasus  Turki

sehingga mempengaruhi  pengambilan keputusan pada kebijakan luar negerinya

terhadap Iran maka dapat disederhanakan dengan gambar dibawah ini:

Skema 3.2 Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki
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Sumber: Diolah oleh peneliti
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