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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Turki merupakan negara yang mempunyai sejarah panjang kudeta. Coup 

d’état atau yang lazim disebut sebagai kudeta adalah penggulingan pemerintah oleh 

kelompok kecil secara paksa.1 Kudeta akan terlaksana jika pihak yang ingin 

menumbangkan kekuasaan pemerintah mengambil alih kontrol atas semua atau 

sebagian dari angkatan bersenjata, kepolisian, dan elemen militer lainnya. Berbeda 

dengan revolusi yang biasanya dicapai dengan dukungan besar rakyat untuk 

perubahan sosial, ekonomi, dan politik. kudeta adalah perubahan kekuasaan dari 

atas yang hanya menghasilkan penggantian kepemimpinan suatu negara. 

Terhitung sejak negara Turki berdiri pada tahun 1923, telah terjadi lima kali 

upaya kudeta yaitu pada tahun 1960, 1971, 1980, 1997 dan yang terakhir pada taun 

2016  oleh militer Turki. Empat diantaranya berhasil menumbangkan pemerintahan 

berkuasa. Militer bengemban peran sebagai penjaga sekularisme Turki, hal itu 

setidaknya dipercaya oleh rakyat Turki hingga kepercayaan itu sirna ketika terjadi 

upaya kudeta terhadap presiden Recep Tayyip Erdogan tahun 2016.  

Kudeta pertama terjadi pada tahun 1960 ketika militer dibawah pimpinan  

Jenderal Cemal Gursel  berhasil menggulingkan kekuasaan Perdana Menteri Adnan 

                                                           
1 Coup d'état , Political Intervension, diakses pada: https://www.britannica.com/topic/coup-detat  

(26/7/2018, 14:00 WIB) 

https://www.britannica.com/topic/coup-detat
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Menderes dan membuatnya berkuasa sampai tahun 1965.2 Kudeta ini merupakan 

hasil dari ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan represif  pemerintahan 

Perdana Mentri Adnan Menderes yang sekaligus pendiri partai Demokrat, partai 

berkuasa  yang didirikan pada tahun 1946 dan dibubarkan pada tahun 1961. Adnan 

Manderes akhirnya dieksekusi mati pada 17 september 1961.3 

Berselang satu dekade setelah kudeta pertama, tepatnya pada tahun 1971 

terjadi kudeta keduta yang memaksa Perdana Mentri Suleiman Demirel untuk 

meletakan jabatanya. Kudeta ini di latar belakangi oleh resesi ekonomi yang 

memicu meluasnya kerusuhan yang membuat militer Turki kembali keluar barak 

untuk mengembalikan stabilitas negara. Kudeta ketiga terjadi pada september 1980 

ketika Jendral Kenan Evren menyatakan kudeta terhadap Perdana Mentri Suleiman 

Demirel melalui televisi nasional. Hal ini berujung pada diadakanya referendum 

konstitusi pada tahun 1982 dan Kenan Evren terpilih sebagai Presiden Turki dengan 

masa jabatan sampai tahun 1989.4 

kudeta keempat pada tahun 1997, yang berawal dari kemenangan partai 

kesejahteraan islam pada pemilihan umum 1995 yang mengambil alih kekuasaan 

pada tahun berikutnya sebagai pimpinan koalisi pemerintahan. Pada tahun 1997 

Perdana menteri Necmettin Erbakan dipaksa mundur oleh militer dan setahun 

                                                           
2 Al Jazeera Agencies, 2016, Timeline: A history of Turkish coups, diakses pada: 

https://www.aljazeera.com/news/europe/2012/04/20124472814687973.html, (2/5/2018, 13:00 

WIB) 
3 Four Reasons Behind Turkish Instability That Lead to Military Coup Attempt, diakses pada: 

https://sputniknews.com/middleeast/201607161043133836-turkey-military-coup-history/ 

(10/7/2018, 21:00 WIB) 
4 Ibid., 

https://www.aljazeera.com/news/europe/2012/04/20124472814687973.html
https://sputniknews.com/middleeast/201607161043133836-turkey-military-coup-history/
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berselang Patai Kesejahteraan Islam dibubarkan.5 Beberapa mantan anggota Partai 

Kesejahteraan Islam, termasuk Recep Tayyip Erdogan kemudian mendirikan Partai 

Keadilan dan Pembangunan. Perdana Menteri Necmettin Erbakan merupakan tokoh 

pejuang gerakan islam di perpolitikan Turki yang dinilai sebagai ancaman oleh 

militer Turki. Pasca kudeta Necmettin Erbakan dipaksa untuk menandatangani 

putusan militer tentang isu-isu seperti larangan jilbab dalam pelayanan publik dan 

penutupan sekolah-sekolah Alquran.6 

Pada 16 juli 2016 terjadi upaya kudeta untuk kelima kalinya di Turki. 

Militer mengerahkan tank ke jalan-jalan ibukota Ankara, dan Istanbul dengan 

dukungan helicopter dan pesawat tempur. Tentara berseragam memblokir Jembatan 

Bosphorus yang menghubungkan sisi Eropa dan Asia di Istanbul. Seluruh  media, 

termasuk CNN Turki yang dipaksa untuk menghentikan proses siaran  dan media 

sosial ditutup oleh militer. Sesaat sebelum tengah malam waktu Turki, sebuah faksi 

militer mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintahan berkuasa telah kehilangan 

legitimasi dan dipaksa untuk mundur.7 Akan tetapi beberapa saat sebelum CNN 

Turki diambil alih militer, Presiden Recep Tayyip Erdogan berbicara lansung 

kepada kepada rakyatnya melalui jejaring sosial FaceTime. Berbicara kepada 

pembawa acara CNN Turki yang memegang ponselnya sehingga pemirsa bisa 

                                                           
5 History repeating itself: A timeline of Turkey's coups d'état, diakses pada:  

https://mg.co.za/article/2016-07-16-history-repeating-itself-a-timeline-of-turkeys-coups-detat, 

(2/5/2018, 13:38 WIB) 
6 Diyar Guldogan, 2018, Turkey will not forget 'postmodern' 1997 coup, diakses pada: 

https://www.aa.com.tr/en/politics/turkey-will-not-forget-postmodern-1997-coup-pm/1076149 

(2/7/2018, 19:45 WIB) 
7 Gul Tuysuz and Eliott C. McLaughlin, 2016, Failed coup in Turkey: What you need to know 

diakses pada: https://edition.cnn.com/2016/07/18/middleeast/turkey-failed-coup-

explainer/index.html, (2/5/2018, 15:00 WIB) 

https://mg.co.za/article/2016-07-16-history-repeating-itself-a-timeline-of-turkeys-coups-detat
https://www.aa.com.tr/en/politics/turkey-will-not-forget-postmodern-1997-coup-pm/1076149
https://edition.cnn.com/2016/07/18/middleeast/turkey-failed-coup-explainer/index.html
https://edition.cnn.com/2016/07/18/middleeast/turkey-failed-coup-explainer/index.html


4 
 

melihatnya, ia mendesak masyarakat Turki untuk turun ke jalan untuk berdiri di 

depan faksi militer yang berada dibelakang pemberontakan, "Turunlah ke jalan dan 

beri mereka jawaban," kata Presiden Recep Tayyip Erdogan.8 

Percobaan kudeta tersebut membuat Recep Tayyip Erdogan mendapatkan 

simpati dan dukungan dari rakyat Turki. Ia menggerakan rakyat Turki untuk turun 

ke jalan dan berhasil menggagalkan upaya kudeta. Hal ini terasa sangat kontras jika 

dibandingkan dengan keadaan sebelum terjadinya upaya kudeta. Pada musim panas 

2013, pemerintah secara paksa membubarkan demonstrasi damai di Istanbul, 

dikenal sebagai Gezi Park Protest. Tujuannya adalah untuk mencegah pihak 

berwenang membongkar satu-satunya kawasan hijau di jantung kota Istanbul. 

Demonstrasi meluas dengan cepat akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap 

otoritarianisme pemerintah. 

Recep Tayyip Erdoğan dianggap mengeksploitasi krisis akibat kudeta untuk 

melakukan pembersihan terhadap pihak – pihak yang menjadi aktor dibalik upaya 

kudeta terhadapnya dengan mengeluarkan dekrit. Beberapa hari pasca percobaan 

kudeta, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkan keadaan darurat (state of 

emergency) pada tanggal 21 juli 2017, semenjak pemberlakuan keadaan darurat di 

Turki telah terjadi penangkapan besar – besaran terhadap pihak yang dicurigai 

terlibat dalam upaya kudeta. Diperkirakan sebanyak  150 wartawan, akademisi dan 

pegawai negeri, dengan total lebih dari 50.000 orang telah dipenjara.9 . 

                                                           
8 Ibid., 
9 Kemal Kılıçdaroğlu, 2017, In the year since Turkey’s failed coup, democracy has become near 

dictatorship diakses pada: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jul/15/turkey-coup-

democracy-recep-tayyip-erdogan-kemal-kilicdaroglu (8/5/2018, 22:00 WIB) 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jul/15/turkey-coup-democracy-recep-tayyip-erdogan-kemal-kilicdaroglu
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jul/15/turkey-coup-democracy-recep-tayyip-erdogan-kemal-kilicdaroglu
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Satu tahun setelah percobaan kudeta, dilaksanakan referendum yang menuai 

kritikan dari dunia internasional karena diadakan di bawah keadaan darurat dan 

tidak sesuai dengan standar internasional. Referendum yang diadakan pada tahun 

2017 memberikan 2 pilihan pada rakyat Turki, yaitu tetap pada sistem parlementer 

atau beralih ke sistem presidensil. Jika Turki beralih pada sistem presidensil, maka 

Presiden Turki akan memiliki kekuasaan lebih dan jabatan Perdana Mentri akan 

dihapuskan. Sebagai tambahan, Presiden akan diberikan hak untuk 

mempertahankan status dan ikatanya dengan partai politik. Peraturan sebelumnya 

mengharuskan Presiden terpilih Turki untuk memutus hubungan dengan partai 

politik sebagai bentuk ketidakberpihakan Presiden Turki. 

Berdasarkan ulasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui rasionalitas Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam 

melaksanakan referendum konstitusi satu tahun pasca upaya kudeta terhadap 

dirinya. Alasan mengapa penulis menjadikan upaya kudeta sebagai variabel 

independen adalah karena perubahan drastis yang terjadi di Turki pasca kudeta 

seperti kudeta yang berulang kali terjadi di turki selalu membawa perubahan pada 

pemerintahan selanjutnya. Hal ini didasarkan pada persepsi bahwa militer Turki 

sebagai penjaga sekularisme di Turki akan mengintervensi perpolitikan Turki 

ketika pemerintah dianggap bertentangan dengan paham – paham sekularisme. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian penulis membatasi cakupan pembahsan yaitu hanya 

pada alasan Mengapa Presiden Recep Tayyip Erdogan melaksanakan 

referendum konstitusi pasca upaya kudeta tahun 2016? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan perjalanan karir politik Presiden Recep Tayyip 

Erdogan dan sepak terjangnya dalam mewarnai dinamika politik 

Turki. 

2. Menjelaskan rasionalitas Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam 

melaksanakan referendum konstitusi Turki dengan menggunakan 

Rational Choice Theory. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian hubungan internasional, 

terutama dalam aspek kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu didapatkan, 

dipertahankan dan kebijakan – kebijakan yang dibuat dalam prosesnya. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kudeta, 

referendum dan pergantian sistem parlementer menjadi sistem presidensil melalui 

regerendum konstitusi di Turki tahun 2017. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Untuk menguji keabsahan dan originalitas penelitian ini, maka dalam sub 

bab ini penulis menyajikan lima penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan 

tema, teori ataupun konsep.  

Penelitian pertama adalah tesis yang ditulis oleh Daniela Tkadlečková yang 

berjudul “Military Coup As a Distinctive Feature Of Turkish Military, The 

Changing Civil Military Relations, And The Current Position Of The Turkish 

Army” secara garis besar membahas kudeta gagal di Turki tahun 2016. Daniela 

Tkadlečková berpendapat bahwa kudeta 15 Juli tidak dapat dianggap sebagai 

kudeta yang mempromosikan demokrasi (seperti kudeta tahun 1960). Di masa lalu, 

peran militer sebagai penjaga sekularisme sangat kuat di benak rakyat Turki. Akan 

tetapi setelah kudeta 15 juli, militer Turki kehilangan simpati dan dukungan dari 

masyarakat Turki, Oleh karena itu diyakini bahwa militer Turki kehilangan 

kemungkinan untuk campur tangan langsung dalam perpolitikan Turki setelah 15 

Juli.10 

Kesamaan tesis Daniela Tkadlečková dengan skripsi ini adalah pembahasan 

tentang kudeta gagal di Turki pada tahun 2016 dan efek yang ditimbulkanya 

terhadap hilangnya simpati rakyat terhadap militer. Sedangkan perbedaanya adalah 

penelitian terdahulu ini berfokus pada hubungan sipil-militer pasca kudeta,  dilain 

sisi skripsi ini berfokus pada kudeta yang menjadi salah satu pemicu terjadinya 

                                                           
10 Daniela Tkadlečková, 2017, Military Coup As a Distinctive Feature Of Turkish Military, The 

Changing Civil Military Relations, And The Current Position Of The Turkish Army, Tesis, Prague: 

Institute of Political Studies, Charles University, hal. 56. 
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referendum konstitusi yang diadakan setahun setelahnya dan dimamfaatkan oleh 

Erdogan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Turki.  

Penelitian kedua oleh Howard Eissenstat dengan judul “Erdoğan as 

Autocrat: A Very Turkish Tragedy”. Howard Eissenstat menjelaskan bahwa Turki 

dalam erosi demokratik yang serius setelah kudeta yang gagal pada bulan Juli 2016, 

diperparah dengan kemengan Erdogan dalam referendum 16 April yang membuat 

wewenang presiden seolah tanpa batas. Howard Eissenstat menambahkan bahwa 

efektivitas mesin politik AKP, ditambah dengan peningkatan kontrol politik 

terhadap lembaga-lembaga kunci, telah menggiring Turki kedalam virtual one-

party state.11 

Persamaan penelitian Howard Eissenstat dengan penelitian ini adalah 

pembahasan tentang kudeta 2016, perbedaanya adalah pengaruh yang disebabkan 

oleh terjadinya kudeta tersebut. Howard Eissenstat menjelaskan bahwa kudeta 2016 

mengakibatkan erosi demokratik di Turki, sedangkan penelitian lebih berfokus pada  

referendum sebagai efek dari kudeta 2016 dan upaya Recep Tayyip Erdgan 

memperkuat kekuasaanya. 

 Penelitian ketiga oleh S. Erdem Aytaç yang berjudul “Taking Sides: 

Determinants of Support for a Presidential System in Turkey, Analisis dari jurnal 

ini menunjukkan bahwa tingkat dukungan publik untuk sistem presidensil di Turki 

secara keseluruhan meningkat selama tahun pemilihan 2015 yang bergejolak. 

                                                           
11 Howard Eissenstat, Erdoğan as Autocrat: A Very Turkish Tragedy, diakses dalam 

http://pomed.org/wp-content/uploads/2017/04/erdogan_as_autocrat.pdf, (30/5/2018,22:00 WIB) 

http://pomed.org/wp-content/uploads/2017/04/erdogan_as_autocrat.pdf
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setelah percobaan kudeta yang gagal dan mengokohkan posisi Erdogan karena 

kekhawatiran atas ketidakstabilan politik pasca percoban kudeta akan memudakan 

Erdogan untuk meraih dukungan mayoritas rakyat Turki menuju pergantian sistem 

pemerintahan dari parlementer ke presidensil. Jenis pemerintahan di Turki lebih 

dekat dengan karakterisasi delegative democracy dengan individualisme yang kuat 

yang merupakan kekuatan eksekutif dan akuntabilitas yang lemah, seperti di 

Russia, India dan Hungaria.12 

Persamaan penelitian S. Erdem Aytaç dengan skripsi ini adalah pembahasan 

tetang referendum konstitusi Turki. Perbedaanya adalah penelitian S. Erdem Aytaç 

lebih menekankan pada padangan masyarakat Turki terhadap sistem presidensial 

sebelum dan setelah referendum 2017, sedangkan penelitian yang dilakuakan 

penulis berfokus pada alasan yang melatarbelakangi referendum konstitusi Turki 

pada tahun 2017 pasca kudeta gagal. 

Penelitian keempat oleh N. Susan Gaines yang berjudul Repression, Civil 

Conflict, And Leadership Tenure: A Case Study of Turkey. N. Susan Gaines 

menjabarkan konsekuensi domestik tindakan represif oleh pemerintah di Turki 

pasca percobaan kudeta pada tahun 2016. Recep Tayyip Erdogan menerapkan 

tindakan represif dalam beberapa tahun terakhir dengan tujuan menghindari konflik 

kekerasan yang meluas, diperparah lagi dengan pemberontakan bersenjata di daerah 

perbatasan. tetapi juga berhasil meningkatkan dan mengkonsolidasikan 

kekuatannya tanpa oposisi. Ketika oposisi muncul di dalam pemerintahan, lansung 

                                                           
12 S. Erdem Aytaç, " Taking Sides: Determinants of Support for a Presidential System in Turkey ". 

South European Society and politics. Vol. 22 No. 1, Mei 2017, 17. 
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dibungkam bahkan dipenjarakan. Ketika oposisi muncul dari militer, Recep Tayyip 

Erdogan berhasil menghindari kudeta dengan menarik dukungan dari warga Turki. 

Ketika oposisi muncul di antara masyarakat, polisi turun tangan dengan lansung 

mengambil tindakan tegas, dan pemerintah menggunakan impunitas untuk 

memastikan polisi tidak bertanggung jawab.13 

Persamaan penelitian S. Erdem Aytaç dengan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah sama sama membahas efek suatu kebijakan di Turki terhadap 

stabilitas dalam negeri. S. Erdem Aytaç membahas efek dari tindakan represi, 

konflik sipil dan masa jabatan seorang pemimpin terhadap stabilitas politik dalam 

negeri sedangkan penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada pengaruh dari 

referendum konstitusi di turki pada tahun 2017 terhadap stabilitas politik dalam 

negeri Turki. 

Penelitiaan selanjutnya adalah tesis karya Nadine Linders dengan judul 

“Recep Tayyip Erdoğan: Leadership Style and Sensitivity to Role Change and 

Traumatic Events”. Penelitian ini mencoba meningkatkan pemahaman tentang gaya 

kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan. dengan menganalisa efek dari Protes  Gezi 

park yang dilihat sebagai peristiwa traumatis. Dengan menggunakan Hermann’s 

Leadership Trait Analysis (LTA), penelitian ini menunjukkan bahwa Recep Tayyip 

Erdogan memiliki ketidakpercayaan yang tinggi terhadap orang lain. 

Ketidakpercayaannya pada orang lain meningkat secara signifikan ketika Erdogan 

                                                           
13 N. Susan Gaines, Repression, Civil Conflict, And Leadership Tenure: A Case Study of Turkey, 

diakses dalam  https://www2.gwu.edu/~iiep/assets/docs/papers/2017WP/GainesIIEP2017-14.pdf 

(17/3/2018, 20:10 WIB) 

https://www2.gwu.edu/~iiep/assets/docs/papers/2017WP/GainesIIEP2017-14.pdf
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terpilih sebagai presiden. Ketidakpercayaan pemimpin terhadap orang lain 

meningkat ketika kekuasanya meningkat. Ketidakpercayaan Recep Tayyip Erdogan 

yang tinggi terhadap orang lain adalah sesuatu yang harus dianalisa ketika mencoba 

memahami kebijakan saat ini yang dibuat di Turki.14 

Persamaan tesis karya Nadine Linders dengan penelitian ini adalah 

pembahasan tentang reaksi Recep Tayyip Erdogan terhadap Traumatic Events. 

Sedangkan perbedaanya, Pada tesis Nadine Linders yang menjadi Traumatic Event 

nya adalah protes Gezi park tahun 2013, sedangkan pada penelitian ini Traumatic 

Event yang meyebabkan perubahan kebijakan Recep Tayyip Erdogan adalah kudeta 

tahun 2016. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. 
JUDUL DAN 

NAMA PENELITI 

JENIS 

PENELITIAN 

DAN ALAT 

ANALISA 

HASIL 

1. Daniela Tkadlečková  

 

“ Military coup as a 

distinctive feature of 

Turkish military, the 

changing civil 

Deskriptif Daniela Tkadlečková 

menjabarkan bahwa kudeta 15 

Juli tidak dapat dianggap 

sebagai kudeta yang 

mempromosikan demokrasi 

(seperti kudeta tahun 1960). Di 

                                                           
14 Nadine Linders, 2017, Recep Tayyip Erdoğan: Leadership Style and Sensitivity to Role Change 

and Traumatic Events, Tesis, Leiden: Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden 

University, hal. . 
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military relations, and 

the current position of 

the Turkish army ” 

masa lalu, peran militer sebagai 

penjaga sekularisme sangat kuat 

di benak rakyat Turki. Akan 

tetapi setelah kudeta 15 juli, 

militer Turki kehilangan simpati 

dan dukungan dari masyarakat 

Turki, Oleh karena itu diyakini 

bahwa tentara Turki kehilangan 

kemungkinan untuk campur 

tangan langsung dalam 

perpolitikan Turki setelah 15 

Juli. 

2. Howard Eissenstat  

 

“ Erdoğan as 

Autocrat: A Very 

Turkish Tragedy ” 

Deskriptif 

 

Jurnal ini menjelaskan bahwa 

Turki dalam erosi demokratik 

yang serius setelah kudeta yang 

gagal pada bulan Juli 2016, 

diperparah dengan kemengan 

Erdogan dalam referendum 16 

April yang membuat wewenang 

presiden seolah tanpa batas. 

Howard Eissenstat 

menambahkan bahwa efektivitas 

mesin politik AKP, ditambah 

dengan peningkatan kontrol 

politik terhadap lembaga-

lembaga kunci, telah 

menggiring Turki kedalam 

virtual one-party state. 

3. S. Erdem Aytaç 

 

Deskriptif  Analisis dari jurnal ini 

menunjukkan bahwa tingkat 
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 “ Taking Sides: 

Determinants of 

Support for a 

Presidential System in 

Turkey ” 

multivariate 

panel analysis 

 

 

dukungan publik untuk sistem 

presidensil di Turki secara 

keseluruhan meningkat selama 

tahun pemilihan 2015 yang 

bergejolak. setelah percobaan 

kudeta yang gagal dan 

mengokohkan posisi Erdogan 

karena kekhawatiran atas 

ketidakstabilan politik pasca 

percoban kudeta akan 

memudakan Erdogan untuk 

meraih dukungan mayoritas 

rakyat Turki menuju pergantian 

sistem pemerintahan dari 

parlementer ke presidensil. Jenis 

pemerintahan di Turki lebih 

dekat dengan karakterisasi 

delegative democracy dengan 

individualisme yang kuat yang 

merupakan kekuatan eksekutif 

dan akuntabilitas yang lemah, 

seperti di Russia, India dan 

Hungaria. 

4. N. Susan Gaines 

 

 “ Repression, Civil 

Conflict, And 

Leadership Tenure: A 

Case Study of 

Turkey ” 

 

Deskriptif N. Susan Gaines menjabarkan 

konsekuensi domestik tindakan 

represif oleh pemerintah di 

Turki pasca percobaan kudeta 

pada tahun 2016. Erdogan 

menerapkan tindakan represif 

dalam beberapa tahun terakhir 

dengan tujuan menghindari 
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konflik kekerasan yang meluas, 

diperparah lagi dengan 

pemberontakan bersenjata di 

daerah perbatasan. tetapi juga 

berhasil meningkatkan dan 

mengkonsolidasikan 

kekuatannya tanpa oposisi. 

Ketika oposisi muncul di dalam 

pemerintahan, lansung 

dibungkam bahkan 

dipenjarakan. Ketika oposisi 

muncul dari militer, Erdogan 

berhasil menghindari kudeta 

dengan menarik dukungan dari 

warga Turki. Ketika oposisi 

muncul di antara masyarakat, 

polisi berurusan dengan 

pendemo dengan lansung 

mengambil tindakan tegas, dan 

pemerintah menggunakan 

impunitas untuk memastikan 

polisi tidak bertanggung jawab 

5. Nadine Linders 

 

“ Recep Tayyip 

Erdoğan: Leadership 

Style and 

Sensitivity to Role 

Change and 

Traumatic Events ” 

Eksplanatif 

Leadership Trait 

Analysis (LTA) 

penelitian ini mencoba 

meningkatkan pemahaman 

tentang gaya kepemimpinan 

Erdogan. dengan menganalisa 

efek dari Protes  Gezi park yang 

dilihat sebagai peristiwa 

traumatis. Dengan 

menggunakan Hermann’s 

Leadership Trait Analysis 
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(LTA), penelitian ini    

menunjukkan bahwa Erdogan 

memiliki ketidakpercayaan yang 

tinggi terhadap orang lain. 

Ketidakpercayaannya pada 

orang lain meningkat secara 

signifikan ketika Erdogan 

terpilih sebagai presiden. 

ketidakpercayaan pemimpin 

terhadap orang lain meningkat 

ketika kekuasanya meningkat. 

ketidakpercayaan Erdogan yang 

tinggi terhadap orang lain 

adalah sesuatu yang harus 

dianalisa ketika mencoba 

memahami kebijakan saat ini 

yang dibuat di Turki. 
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6. Muhammad Farlin 

Imra 

 

“Alasan Presiden 

Recep Tayyip 

Erdogan 

Melaksanakan 

Referendum 

Konstitusi Pasca 

Upaya Kudeta 2016” 

Eksplanatif 

Rational choice 

theory 

Turki merupakan negara dengan 

sejarah panjang kudeta dan 

pengaruh militer yang kuat di 

perpolitikan. Hal itu berubah 

pasca upaya kudeta yang gagal 

menumbangkan kekuasaan 

Presiden Recep Tayyip Erdogan 

yang merupakan presiden 

pertama yang dipilih langsung 

oleh rakyat. Pasca percobaan 

kudeta, Erdogan memanfaatkan 

dukungan rakyat untuk 

melakasanakan referendum 

konstitusi yang akan 

memberikanya wewenang dan 

kekuasaan lebih walaupun 

banyak kalangan berasumsi 

bahwa Erdogan merupakan 

ancaman bagi demokrasi di 

Turki. Setelah referendum, 

Recep tayyip Erdogan memiliki 

peluang untuk berkuasa hingga 

tahun 2028.  

 

1.5 Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Rational Choice Theory untuk 

menjelaskan alasan referendum konstitusi Turki pasca upaya kudeta terhadap 

Presiden Recep Tayyip Erdogan tahun 2016. Rational Choice Theory merupakan 

model yang dirancang untuk mempelajari keputusan manusia, yang dikembangkan 
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pada 1950-an oleh para ilmuwan ekonomi yang berbeda di bawah kerangka Game 

Theory yang dikembangkan oleh Von Neumann dan Morgenstern.15 Rational 

Choice Theory digunakan untuk menganalisa bagaimana individu memutuskan 

untuk melakukan sesuatu. Teori ini berasumsi bahwa manusia adalah aktor rasional 

dan akan membuat pilihan untuk memaksimalkan keuntungan sambil 

meminimalkan usaha yang harus dikeluarkan. 

Menurut James S. Coleman Tujuan dari Rational Choice Theory adalah 

untuk menjelaskan fenomena sosial dengan mengasumsikan rasionalitas dalam 

mengambil keputusan dari beberapa pilihan pada level aktor atau individu. Rational 

Choice Theory memiliki satu elemen yang membedakannya dari pendekatan 

teoretis lainnya dalam sosiologi. elemen ini dapat disimpulkan dalam satu kata yaitu 

"optimasi".16 Optimasi diartikan bahwa dalam bertindak secara rasional, seorang 

aktor terlibat dalam semacam pengoptimalan yang kadang-kadang berwujud 

sebagai memaksimalkan utilitas atau keuntungan, terkadang meminimalkan 

biaya.17 Namun bagaimanapun juga, inilah yang memberi Rational Choice Theory 

kekuatannya. Membandingkan tindakan sesuai dengan yang diharapkan oleh aktor 

dan berasumsi bahwa aktor akan memilih tindakan dengan hasil terbaik. Aktor 

mengambil tindakan optimal, tindakan yang memaksimalkan perbedaan antara 

manfaat dan biaya. 

                                                           
15 Lopez-Aranguren and Juan Luis, Rational Choice Theory and Internasional Communication : A 

Proposal for a New Interpretation of Article 21of the Japanese Constitution, Osaka University, 

diakses dalam https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/59680/oulr064-111.pdf (29/6/2018, 

19:10 WIB) 
16 James S Coleman dan Thomas J Fararo, (Ed). 1992. Rational Choice Theory: Advocacy and 

Critique. Newbury Park, CA: SAGE Publications, hal. Xi. 
17 Ibid., 

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/59680/oulr064-111.pdf
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Terdapat 3 elemen dasar Rational Choice Theory yaitu Individualism, 

Optimality, Self-regard. 

 Individualism – Individu mengambil tindakan yang menyebabkan hasil atau 

kejadian pada level macro. 

 Optimality – Tindakan individu dan tindakan sosial dipilih secara optimal.  

 Self-regard – Tindakan individu dan tindakan sosial sepenuhnya 

mempertimbangkan kesejahteraan pribadi. 

Gambar 1.1 Coleman's Boat 18 

  

  

  

 

 

    

 Panah A menunjukkan proses bagaimana fenomena sosial pada tingkatan 

Macro level mempengaruhi keyakinan dan hasrat pada individu. 

 Panah B menunjukkan pengaruh keyakinan dan hasrat individu terhadap 

bagaimana individu tersebut bertindak / mengambil keputusan 

                                                           
18 James S. Coleman, 2008, Dasar – Dasar Teori Sosial (ed.1), Bandung: Nusa Media, hal. 778. 

Macro level 

Micro level 

 

A

S

A 

A 

B 
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C 

Macro causes 

Micro (individual level) causes Micro (individual level) action 

Macro outcomes 
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 Panah C menunjukkan bagaimana tindakan / keputsan individu 

menghasilkan social outcome. 

 Panah D menunjukkan hubungan kausalitas antara Macro causes dan 

Macro outcomes. 

James S. Coleman menggunakan Coleman's Boat untuk menggambarkan 

bagaimana tidakan atau keputusan padal level mikro terhubung dengan struktur 

pada level makro dan sebaliknya. Macro level diartikan sebagai kumpulan individu 

berupa grup, organisasi, komunitas ataupun negara. Sedangkan Micro level 

diartikan sebagai individu beserta interaksi sosialnya. Diagram ini sangat fleksibel, 

tergantung pada objek  Macro-Micro-Macro yang ingin diteliti. 

Coleman's Boat digunakan untuk menggambarkan peran teori tindakan 

dalam menjelaskan fenomena sosial.19 Coleman menggunakan Coleman's Boat 

untuk menggambarkan ide-idenya yang terinspirasi oleh Rational Choice Theory 

(khususnya dalam buku Foundations of Social Theory). James S Coleman juga 

menekankan bahwa pada Coleman's Boat, Rational Choice Theory bukan satu-

satunya Theory of Action yang dapat digunakan untuk menjelaskan panah B.20 Ini 

menyiratkan bahwa tidak ada hubungan esensial antara Coleman's Boat dengan 

Rational Choice Theory. Coleman's Boat adalah alat untuk berpikir, bukan 

pernyataan metafisik atau teoritis. 

                                                           
19 Petri Ylikoski, 2016, Thinking with the Coleman Boat, diakses dalam 

http://www.academia.edu/22678595/Thinking_with_the_Coleman_Boat, (25/10/2018, 19:10 WIB) 

hal. 11 
20 Ibid., hal. 12 

http://www.academia.edu/22678595/Thinking_with_the_Coleman_Boat
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Penulis akan menggunakan Rational Choice Theory dalam menjelaskan 

rasionalitas Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam melaksanakan referendum 

konstitusi satu tahun pasca upaya kudeta. Sebagai mana yang telah dijelaskan diatas 

bahwa Rational Choice Theory memiliki 3 elemen dasar yaitu Individualism, 

Optimality, Self-regard. Penulis akan menjelaskan Recep Tayyip Erdogan sebagai 

individu pengambil kebijakan, bagaimana Erdogan mengoptimalkan kewenangan 

yang melekat pada dirinya sebagai Presiden pertama Turki yang dipilih secara 

langsung  dalam upaya memutuskan sesuatu kebijakan dari beberapa pilihan 

kebijakan pasca upaya kudeta. Selanjutnya penulis juga akan menguraikan 

keuntungan apa saja yang didapatkan Recep Tayyip Erdogan hasil dari kebijakan 

yang diambil. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil oleh peneliti, maka tipe 

penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian eksplanatif. Tipe penelitian 

eksplanatif digunakan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengapa 

suatu fenomena dapat terjadi yang merupakan implikasi atau pengaruh dari 

fenomena lain.   

1.6.2 Metode Analisa 

 

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

deduktif, yakni mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan 
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penelitian  untuk di analisa dan dilanjutkan dengan mencarikan teori dan 

konsep yang dapat menjabarkan fenomena yang dikaji dalam penelitian ini. 

1.6.3 Tingkat Analisa 

 

Tingkat analisa dalam penelitian ini adalah reduksionis, penulis 

memposisikan unit eksplanasi dan unit analisa pada level yang berbeda. 

Unit eksplanasi berada pada level yang lebih rendah dari pada unit analisa. 

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa rasionalitas Presiden Recep Tayyip 

Erdogan dalam melaksanakan referendum berada pada level individu dan 

upaya kudeta berada pada tingkatan negara. Dengan demikian, penelitian 

ini berada pada tingkat analisa individual yang mengacu pada rasionalitas 

Recep Tayyip Erdogan selaku Presiden Republik Turki dalam membuat 

kebijakannya. 

1.6.4 Variabel Penelitian 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang saling berhubungan. 

Dua variabel yang saling berpengaruh yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. Dalam penelitian ini, kudeta tahun 2016 sebagai variabel 

independen yang mana sebagai variabel yang mempengaruhi. Sedangkan 

alasan Recep Tayyip Erdogan melaksanakan referendum konstitusi 2017 

sebagai variabel dependen yaitu sebagai variabel yang dipengaruhi. 
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1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Pada penelitian ini penulis memberi batasan rentang mulai dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2018. Pembatasan waktu pada penilitian ini mulai dari 

terpilihya Erdogan pada tahun 2014, hingga terjadinya percobaan kudeta pada 

2016 dan dilanjutkan dengan referendum konstitusi pada 2017 beserta 

penerapan hasil referendum ditahun setelahnya. Ditambah dengan berbagai 

kejadian penting yang terjadi sebelumnya karena dianggap sebagai penyebab 

atau mempengaruhi peristiwa-peristiwa selanjutnya guna membantu penulis 

dalam menjawab permasalahan yang diangkat. 

b.Batasan Materi 

Penelitian ini berfokus untuk menjawab permasalahan tentang rasionalitas 

Presiden Recep Tayyip Erdogan Melaksanakan Referendum Konstitusi Pasca 

Upaya Kudeta 2016. Penulis akan menjelaskan mengenai pertimbangan apa 

saja yang melatarbelakangi Turki dibawah kepemimpinan Presiden Recep 

Tayyip Erdogan Melaksanakan Referendum Konstitusi Pasca Upaya Kudeta 

tahun  2016. 

1.6.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adala studi pustaka, 

dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, e-jurnal, tesis, skripsi, 

working paper, tulisan ilmiah yang isinya dapat dipertanggung-jawabkan, 

website dan situs-situs resmi yang memiliki korelasi dengan isi penelitian. 
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1.7 Hipotesis 

Pada penelitian ini, penulis menggunkan Rational Choice Theory sebagai 

alat analisa untuk menjelaskan alasan Presiden Recep Tayyip Erdogan 

melaksanakan referendum konstitusi pasca upaya kudeta tahun 2016. Menurut 

James S. Coleman Tujuan dari Rational Choice Theory adalah untuk menjelaskan 

fenomena sosial dengan mengasumsikan rasionalitas dalam mengambil keputusan 

dari beberapa pilihan pada level aktor atau individu. Presiden Recep Tayyip 

Erdogan melaksanakan referendum konstitusi karena keadaan pasca upaya kudeta 

tahun 2016 memberikan keuntungan besar bagi Erdogan yang kemudian ia sebut 

sebagai "a gift from God ". Presiden Erdogan menetapkan Turki dibawah status 

keadaan darurat beberapa hari setelah upaya kudeta dan mulai melakukan 

pembersihan terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam upaya kudeta sekaligus 

terhadap pihak oposisi. Status Turki dibawah keadaan darurat juga memberikan 

keuntungan bagi Erdogan dalam memenangkan referendum konstitusi. Presiden 

Recep Tayyip Erdogan mengoptimalkan kepentinganya dalam refendum konstitusi, 

kemengan pada referendum konstitusi akan membuka peluang erdogan untuk 

mempertahankan kekuasaanya hinga tahun 2018. Keuntungan lain yang ia dapatkan 

adalah pasca referendum erdogan dapat kembali memimpin Partai Keadilan dan 

Pembangunan (AKP) yang ditinggalkanya pada tahun 2014 sebagai bentuk 

netralitas ketika ia terpilih sebagai Presiden Turki. 
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