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BAB II 

RECEP TAYYIP ERDOGAN DALAM DINAMIKA POLITIK TURKI  

 

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan profil Presiden Recep Tayyip 

Erdogan serta kiprahnya di kancah perpolitikan Turki. Penulis akan mengulas latar 

belakang pendidikan Recep Tayyip Erdogan, terpilih sebagai Walikota Istanbul dan 

puisi kontroversial yang membuatnya mendekam di penjara beberapa bulan. 

Dilanjutkan dengan aksi protes taman gezi tahun 2013 yang merupakan 

demonstrasi yang dilatarbekangi oleh ketidakpuasaan masyarakat atas 

kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan yang kala itu menjabat sebagai  Perdana 

Menteri Turki. Berlanjut pada kemenagan Erdogan pada pemilihan Presiden tahun 

2014 yang merupakan pemilihan Presiden pertama secara lansung oleh rakyat 

Turki. Pembahasan akan beralih pada percobaan kudeta tahun 2016 dan 

implikasinya terhadap peta perpolitikan Turki dan referendum konstitusi Turki 

tahun 2017. 

2.1 Recep Tayyip Erdogan Dalam Perpolitikan Turki 

2.1.1 Latar Belakang Pendidikan dan Awal Karir Politik Recep Tayyip 

Erdogan 

Recep Tayyip Erdogan merupakan negarawan sekaligus Presiden pertama 

Turki yang dipilih secara lansung melalui pemilihan umum tahun 2014. Ia adalah 

politisi  karismatik dari latar belakang keluarga miskin. Recep Tayyip Erdogan lahir 

pada tahun 26 Februari 1954, ia merupakan putra seorang penjaga pantai di kota 

Rize, kota kecil yang indah di pantai Laut Hitam Turki. Ketika Erdogan berusia 13 
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tahun, ayahnya memutuskan untuk pindah ke Istanbul dengan harapan memperoleh 

penghidupan dan pendidikan yang lebih baik untuk lima orang anaknya di Istanbul. 

Sebagai remaja, ia berjualan minuman dan makanan di jalanan kota Istanbul untuk 

mendapatkan uang ekstra. 

 Recep Tayyip Erdogan menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1965 

dan pada tahun 1973 Erdogan lulus dari Istanbul Imam Hatip School (Religious 

Vocational High School).21 Di sekolah menengah atas, Erdogan dikenal sebagai 

orator yang berapi-api dalam menyerukan tentang politik Islam. Erdogan 

melajutkan pendidikanya ke jenjang perguruan tinggi di Marmara University’s 

Faculty of Economics and Administrative Sciences hingga lulus pada tahun 1981.22 

Erdogan bergabung dengan Persatuan Mahasiswa Nasional Turki sayap kanan pada 

akhir 1970-an. Erdogan juga aktif bermain sepak bola ketika menjadi mahasiswa di 

Universitas Marmara. Ketika mengenyam pendidikan di Universitas Marmara, ia 

bertemu dengan Necmettin Erbakan, seorang politikus veteran Islam dan pimpinan 

Partai Kesejahteraan. Kedekatan Recep Tayyip Erdogan dengan Necmettin 

Erbakan menjadikanya aktif di Partai Kesejahteraan ( Welfare Party ). Ia menjadi 

ketua distrik Beyoğlu pada tahun 1984 dan pada tahun berikutnya ia terpilih sebagai 

ketua cabang Partai Kesejahteraan kota Istanbul. 

 Selama masa jabatannya, ia membuat inovasi baru dalam struktur 

organisasi kantor cabang Partai Kesejahteraan kota Istanbul, yang kemudian 

                                                           
21 Recep Tayyip Erdoğan Biography, diakses dalam: 

https://www.tccb.gov.tr/en/receptayyiperdogan/biography/ (2/8/2018, 16:35 WIB) 
22 Ibid., 

https://www.tccb.gov.tr/en/receptayyiperdogan/biography/
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menjadi model bagi partai politik lainnya. Erdogan juga menekankan pentingnya 

usaha memperkuat partisipasi perempuan dalam politik. Struktur kepartaian hasil 

inovasinya ditambah dengan ketokohan Erdogan ikut mendongkrak perolehan 

suara Partai Kesejahteraan dan memenangkan pemilu tahun 1995.23 

Pada pemilihan lokal 1994, Erdogan terpilih sebagai Walikota Istanbul. 

Banyak yang takut ia akan memaksakan nilai nilai Islam terhadap masyarakat 

Istanbul. Hal itu terbukti dengan kebijakan Recep tayyip Erdogan melarang alkohol 

di kafe-kafe kotanya. Disisi lain Erdogan membuktikan dirinya sebagai seorang 

eksekutif yang pandai dan energik dalam mengambil langkah-langkah efektif dalam 

sistem pengelolaan sampah, transportasi umum dan suplai air.  

Pada tahun 1997, Partai Kesejahteraan yang membesarkan nama Erdogan 

itu dinyatakan inkonstitusional karena mengancam sistem pemerintahan sekuler 

Turki dan dibubarkan. Erdogan yang ketika itu masih menjabat sebagai walikota 

kota Istanbul menghadiri rapat umum di kota Siirt, Erdogan berpidato dengan 

menyematkan sebait puisi yang berbunyi  "Masjid adalah barak kami, kubah helm 

kami, menara bayonet kami, dan orang-orang beriman adalah tentara kami".24 

Puisi tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kemalisme.25 Kemudian 

                                                           
23 Al Jazeera,  Profile: Recep Tayyip Erdogan In power since 2002, Erdogan has now taken part in 

14 elections including two presidential votes, and won them all, diakses dalam 

https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/turkeyelection/2011/05/2011526121054590355.html 

(13/9/2018, 17:00 WIB) 
24 Uri Friedman, 2016, The Thinnest-Skinned President in the World, diakses dalam 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/04/turkey-germany-erdogan-

bohmermann/479814/ (13/9/2018, 20:00 WIB) 
25 Kemalisme merupakan prinsip-prinsip Atatürk yang terbagi dalam enam dasar yang disebut 

"Enam Panah" yaitu: Republikanisme, Populisme, Sekularisme, Reformisme, Nasionalisme, 

Statisme. Dapat dilihat di All About Turkey, diakses dalam 

http://www.allaboutturkey.com/ata_prensip.htm, (22/9/2018, 18:00 WIB) 

 

https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/turkeyelection/2011/05/2011526121054590355.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/04/turkey-germany-erdogan-bohmermann/479814/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/04/turkey-germany-erdogan-bohmermann/479814/
http://www.allaboutturkey.com/ata_prensip.htm
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Recep Tayyip Erdogan dituntut dan dijatuhi hukuman 10 bulan. di penjara, akan 

tetapi ia dibebaskan setelah 4 bulan menjalani hukuman. 

2.1.2 Recep Tayyip Erdogan dan AKP 

Pada 14 Agustus 2001, Recep Tayyip Erdogan mendirikan Partai Keadilan 

dan Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi-AKP) bersama dengan mantan 

presiden Turki, Abdullah Gul. Erdogan menjabat sebagai ketua umum partai 

semenjak partai keadilan dan pembangunan didirikan hingga tahun 2014 saat ia 

terpilih sebagai presiden pertama Turki yang dipilih secara lansung melalui 

pemilihan presiden. 

AKP berlaga dalam pemilihan umum pada november 2002 dengan slogan 

"Turn the lights on, light Turkey up!" Dan berhasil memengankan pemilu dengan 

memperoleh 38,28% suara dan 363 kursi di parlemen Turki. Tabel berikut 

menunjukkan perolehan suara partai politik pada pemilihan umum 2002 dan 

perbandinganya dengan hasil pemilihan umum tahun 1999. 

Tabel 2.1. Hasil Pemilihan Umum Turki 1999 dan 200226 

 

Parties 

 

Vote share (%) 

Wins 

and 

loses 

(%) 

Seats in the 

parlement 

1999 2002 1992 2002 

Democratic Left Party (Demokratik Sol Parti-

DSP) 

22.19 1.22 -20.97 136 0 

                                                           
26 Ali Carkoglu, 2002, Turkey's November  2002 Elections: A NewBeginning?, diakses dalam 

https://www.researchgate.net/publication/242225848_TURKEY'S_NOVEMBER_2002_ELECTI

ONS_A_NEW_BEGINNING, (13/9/2018, 20:00 WIB) hal. 32 

https://www.researchgate.net/publication/242225848_TURKEY'S_NOVEMBER_2002_ELECTIONS_A_NEW_BEGINNING
https://www.researchgate.net/publication/242225848_TURKEY'S_NOVEMBER_2002_ELECTIONS_A_NEW_BEGINNING
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Nationalist Action Party (Milliyetci Hareket 

Partisi-MHP) 

17.98 8.34 -9.64 129 0 

Virtue Party (Fazilet Partisi-FP) 15.41 2.48 -12.93 111 0 

Motherland Party (Anavatan Partisi-ANAP) 13.22 5.13 -8.09 86 0 

True Path Party (Dogru Yol Partisi-DYP) 12.01 9.55 -2.46 85 0 

Republican People's Party (Cuhuriyet Halk 

Partisi-CHP) 

8.71 19.40 10.69 0 178 

People's Democarcy Party (Halkin 

Demokrasi Partisi-HADEP) 

4.75 6.23 1.48 0 0 

Grand Unity Party (Buyuk Birlik Partisi-

BBP) 

1.46 1.02 -0.44 0 0 

Justice and Development Party (Adalet ve 

Kalkinma Partisi-AKP)  

0.00 34.28 34.28 0 363 

Young Party (Genc Parti-GP) 0.00 7.25 7.25 0 0 

Independents 0.87 0.99 0.12 3 9 

Total 96.60 95.89 - 550 550 

Other Parties 3.40 4.11 0.71 0 0 

Sumber: Anadolu Agency 

Mengingat peran sentral yang dimainkan partai politik dalam demokrasi 

modern, bahwa eksistensi patai politik bergantung pada kemampuan elit partai 

untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan pemilih. Dengan kata lain, 

adaptasi dan penataan kembali partai merupakan inti dari bagaimana dan mengapa 

beberapa partai politik di Turki berhasil bertahan dan yang lainnya gagal. Seperti 

yang ditunjukan oleh tabel diatas bahwa banyak partai poltik di Turki yang tidak 

mampu melewati ambang batas 10%. 

Ketika sikap, keyakinan, dan nilai-nilai individu berubah, partisipasi 

mereka dalam proses politik mencerminkan perubahan ini. Untuk adaptasi partai 
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politik yang sukses, kepemimpinan dan organisasi sangatlah penting. Para 

pemimpin dituntut tidak hanya mengenali kebutuhan kebijakan negara tetapi juga 

melihat perubahan dalam basis dukungan partai dan melaksanakan reformasi yang 

mencerminkan perubahan-perubahan ini dalam struktur partai. Karisma pemimpin 

dan organisasi partai juga merupakan atribut penting untuk memperluas basis suara 

partai politik. 

Faktor signifikan di balik pergeseran ini adalah meningkatnya religiusitas 

di Turki sejak 1994. AKP mampu menarik dukungan dari segmen besar pemilih 

Turki. Faktor lain dibalik kesuksesan AKP adalah krisis keuangan tahun 2001 

ketika para pemilih Turki beranggapan pihak-pihak sekuler yang bertanggung 

jawab. AKP muncul sebagai harapan baru bagi rakyat Turki pada pemilihan umum 

2002 dengan slogan "Turn the lights on, light Turkey up!", Hal ini secara signifikan 

meningkatkan dukungan pemilih terhadap AKP dalam pemilihan umm. Sejak 2002, 

AKP memenangkan empat kemenangan pemilu nasional sebuah keberhasilan yang 

belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Turki kontemporer. AKP 

memperoleh  34,3 persen suara dan 363 kursi pada tahun 2002, 46,6 persen dan 341 

kursi pada tahun 2007, 49,9 persen dan 326 kursi pada tahun 2011, 40,9 persen 258 

kursi pada Juni 2015, dan 49,5 persen dan 317 kursi pada November 2015.27 

2.1.3 Recep Tayyip Erdogan Sebagai Perdana Mentri 

Pada tahun 2001, Erdogan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan 

(AKP). Pemilihan tahun 2002 adalah pemilihan pertama di mana Erdogan 

berpartisipasi sebagai pimpinan partai. Semua partai yang memperoleh banyak 

                                                           
27 Birol A. Yeşilada, The future of Erdoğan and the AKP, Turkish Studies, Vol, 17, No, 1 (Winter 

2016), Abingdon: Taylor & Francis, hal. 21. 
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kursi pada pemilihan umum tahun 1999 gagal melewati ambang batas parlemen 

10% suara untuk masuk kembali ke parlemen. Partai Keadilan dan Pembangunan 

(AKP) memenangkan 34,3% suara nasional dan membentuk pemerintahan baru. 

Partai Partai Rakyat Republik (CHP) memperoleh 19,4% suara. AKP memperoleh 

kemenangan besar di parlemen, dengan hampir dua pertiga kursi.  

Meskipun kemenangan AKP tidak terbantahkan, penunjukan Recep Tayiip  

Erdogan sebagai perdana menteri terhalang oleh kasus puisi kontroversial yang 

membuatnya mendekam di penjara pada tahun 1998. Anggota Partai Keadilan dan 

Pembangunan (AKP) lain yang menonjol, Abdullah Gul menjadi perdana menteri 

hingga amandemen konstitusi dapat dilaksankan untuk mencabut larangan 

berpolitik Recep Tayip Erdogan. Setelah larangan berpolitik Erdogan dicabut, ia 

mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dalam emilu sela di Provinsi Siirt pada 

9 Maret 2003. Pada pemilu sela tersebut, Recep Tayyip Erdogan terpilih sebagai 

anggota parlemen.28 Abdullah Gul kemudian mengundurkan diri dan Recep Tayyip 

Erdogan menjadi Perdana Menteri Turki ke 25 pada 14 Maret 2003.29 

Pemilihan Umum Turki tahun 2007 dijadwalkan pada november 

dilaksanakan lebih awal setelah pemilihan presiden tahun 2007 menghasilkan 

kebuntuan di parlemen. Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa (AKP) 

mencalonkan mantan Perdana Menteri Abdullah Gul sebagai calon presiden. 

Keputusan Perdana Menteri Erdogan mencalonkan Abdullah Gul sebagai calon 

presiden dari Partai Keadilan dan pembangunan ditentang oleh pihak oposisi. Pihak 

                                                           
28  Justice and Development Party: AK Party, diakses dalam 

www.akparti.org.tr/.../AK_PARTI_INSORT_MATBAA.pdf, (19/9/2018, 10:50 WIB) 
29 Harris Whitbeck, 2003, Turkish PM quits for Erdogan, diakses dalam 

http://edition.cnn.com/2003/WORLD/europe/03/11/turkey.elections/, (20/9/2018, 09:50 WIB 

http://www.akparti.org.tr/.../AK_PARTI_INSORT_MATBAA.pdf
http://edition.cnn.com/2003/WORLD/europe/03/11/turkey.elections/
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oposisi berpendapat bahwa desakan Erdogan mencalonkan Abdullah Gul sebagai 

calon presiden dari AKP akan mengancam keseimbangan kekuasaan di Turki, 

karena AKP sudah memegang kendali atas posisi perdana menteri dan menguasai 

mayoritas kursi parlemen. Hal lain yang membuat pencalonan Abdullah Gul 

menuai penolakan dari oposisi karena sejarah panjang keterlibatannya dalam 

gerakan-gerakan politik Islam 30 Latar belakang politik Abdullah Gul dianggap 

sangat bertentangan dengan peran simbolik Kepresidenan Turki dalam menjaga 

sekularisme. Presiden Turki memiliki peran sebagai panglima militer dan memiliki 

kewenangan untuk menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi, Dewan Pendidikan 

Tinggi dan Rektor. Presiden Turki juga memiliki tanggung jawab sebagai penjaga 

sistem sekuler negara.31 Setelah proses panjang pemilihan presiden Turki sejak 

April 2007, akirnya pada 28 agustus 2007 Abdullah Gul resmi menjabat sebagai 

Presiden Turki yang ke-11.  

Dengan slogan "Lanjutkan, Tidak Ada Henti", Partai Keadilan dan 

Pembangunan kembali memenangi pemilihan umum 22 Juli 2007. Partai Ak 

kembali berkuasa dengan 46,7% suara nasional dan 341 kursi di parlemen. Pemilu 

22 Juli  tidak hanya mengukuhkan kekuatan mesin politik Erdogan yaitu AKP, 

Erdogan juga mengamankan posisi Perdana Mentri untuk periode kedua hingga 

pemilihan umum tahun 2011.  

 

                                                           
30 Simsek Ayhan, 2007, Abdullah Gül: The Man Who Would be Turkey's President, diakses dalam 

https://www.dw.com/en/abdullah-g%C3%BCl-the-man-who-would-be-turkeys-president/a-

2745136, (27/9/2018, 00:02 WIB)     
31 Carol Migdalovitz, 2007, Turkey’s 2007 Elections: Crisis of Identity and Power, diakses dalam 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL34039.pdf, (22/9/2018, 22:00 WIB) hal. 2 

https://www.dw.com/en/abdullah-g%C3%BCl-the-man-who-would-be-turkeys-president/a-2745136
https://www.dw.com/en/abdullah-g%C3%BCl-the-man-who-would-be-turkeys-president/a-2745136
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL34039.pdf
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Tabel 2.2. Komposisi Parlemen Turki 200732 

Parties Seats in 

Parliament 

Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi, 

AKP)  

341 

Republican People's Party (Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 99 

Nationalist Movement Party (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) 71 

Democratic Society Party (Demokratik Toplum Partisi, DTP) 20 

Democratic Left Party (Demokratik Sol Parti, DSP) 13 

Great Union Party (Büyük Birlik Partisi, BBP) 1 

Freedom and Solidarity Party (Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 

ÖDP) 

1 

Independents (Bağımsız) 3 

Total  550 

Sumber: The Higher Election Board 

 

Recep Tayyip Erdogan telah menjadi perdana menteri paling sukses dalam 

sejarah sistem multi partai Turki setelah kemenangan telak dalam 3 pemilihan 

umum 2002, 2007 dan 2011. Pada pemilihan umum 2011, Partai Keadilan dan 

Pembangunan (AKP) memenangkan 49,9% dari semua suara nasional yang 

memberikan  (AKP) 325 kursi di parlemen.33 Hal ini membuat Perdana Menteri 

Recep Tayyip Erdogan dapat membentuk pemerintahan dengan partai yang di 

                                                           
32 Dr. Banu Eligür, 2007, The Changing Face of Turkish Politics: Turkey’s July 2007 Parliamentary 

Elections, diakses dalam www.brandeis.edu/crown/publications1/meb/MEB22.pdf, (20/9/2018, 

09:50 WIB) hal. 2 

 
33 Constanze Letsch, 2011, Recep Erdogan wins by landslide in Turkey's general election, diakses 

dalam https://www.theguardian.com/world/2011/jun/13/recep-erdogan-turkey-general-election, 

(27/9/2018, 03:40 WIB) 

http://www.brandeis.edu/crown/publications1/meb/MEB22.pdf
https://www.theguardian.com/world/2011/jun/13/recep-erdogan-turkey-general-election
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pimpinya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain yang berhasil melampaui 

ambang batas parlemen Turki 10%.Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan 

menjadi satu-satunya perdana menteri dalam sejarah Turki yang memenangkan tiga 

pemilihan umum berturut-turut dan menerima suara lebih banyak dari pada 

pemilihan sebelumnya. 

 

2.2 Aksi Protes Taman Gezi 

Aksi Protes Taman Gezi berawal pada 28 Mei 2013 ketika sekitar 100 

aktivis melakukan protes dan menduduki Taman Gezi. Tujuannya adalah untuk 

mencegah pihak berwenang membongkar satu-satunya kawasan hijau di jantung 

kota Istanbul demi proyek pengembangan perkotaan. Para aktivis tersebut 

mendirikan tenda dan bermalam di Taman Gezi hingga pada tanggal 30 Mei pihak 

kepolisian mencoba membubarkan aksi dengan gas air mata dan water cannon serta 

membakar tenda – tenda yang digunakan oleh peserta aksi sebagai tempat 

beristirahat. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Gambar 2.1. Aksi Protes Taman Gezi34 

 
Sumber : https://www.dw.com 

protest ini dilatar belakangi oleh berbagai ketidakpuasan masyarakat 

terhdap pemerintah, akan tetapi Sebuah jajak pendapat yang diadakan oleh peneliti 

Universitas Bilgi Istanbul yang berbicara dengan 3.000 aktivis menunjkan data 

bahwa 92,4 persen dari peserta aksi turun ke jalan karena sikap "otoriter" Erdogan.35 

Sebagian besar para peserta aksi merupakan generasi muda yang tidak ingin 

kebebasan berekspresi mereka direnggut oleh pemerintah. Salah seorang peserta 

aksi menyatakan “Perdana Menteri Erdogan menyangka bahwa dia seorang 

sultan, dia tidak mendengarkan siapa pun dan tidak berkonsultasi dengan siapa 

pun. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau ”.36 

                                                           
34 Cagri Özdemir, 2017, What’s left of Turkey's Gezi protest movement? Diakses pada 

https://www.dw.com/en/whats-left-of-turkeys-gezi-protest-movement/a-39049440, (3/9/2018, 

14:11 WIB) 
35 Umut Uras, 2013, What inspires Turkey's protest movement? Elected government has delivered 

strong economic growth but activists think prime minister Erdogan has a hidden agenda. diakses 

pada https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/20136513414495277.html, (1/9/2018, 

15:51 WIB) 
36 Ibid., 

https://www.dw.com/
https://www.dw.com/en/whats-left-of-turkeys-gezi-protest-movement/a-39049440
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/20136513414495277.html
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Banyak pengamat bersumsi bahwa para peserta aksi tidak berafiliasi dengan 

partai politik. Namun, penelitian Coskun Tastan  mengungkapkan bahwa argumen 

ini tidak valid. Subjek yang paling diperdebatkan mengenai protes Gezi Park adalah 

latar belakang politik para pengunjuk rasa. Subyek ini lebih tentang siapa 

pengunjuk rasa. Politisi adalah yang pertama mencoba untuk mendefinisikan 

keberpihakan politik para pengunjuk rasa, berdasarkan bias mereka sendiri. 

Misalnya, Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menggambarkan para 

pengunjuk rasa sebagai: 

"boneka-boneka asing yang tidak ingin Turki 

berkembang, mayoritas yang datang bersama-sama 

untuk hanya menentang pemerintahan Partai Keadilan 

dan Pembangunan (AKP) , mereka adalah pengacau 

yang tidak ada hubungannya dengan masalah 

lingkungan." 37 

 

Sementara itu, Partai Rakyat Republik (CHP), menyebut para pengunjuk 

rasa sebagai pahlawan yang bersenjatakan nilai – nilai global dan berjuang untuk 

kebebasan. 

 Survei menunjukkan bahwa mayoritas protes Gezi Park diidentifikasi 

sebagai pemilih CHP. Menurut survei yang dilakukan oleh KONDA, 41 persen dari 

pengunjuk rasa memilih CHP dalam pemilihan umum 2011. Jumlah ini meningkat 

menjadi 49 persen dalam survei GENAR. Selain itu, GENAR meminta para 

pengunjuk rasa partai mana yang akan mereka pilih dalam pemilu berikutnya dan 

64,7 persen dari pengunjuk rasa mengatakan CHP.38 Mayoritas pengunjuk rasa 

                                                           
37 Coskun Tastan, 2013, The Gezi Park Protests in Turkey: A Qualitative Field Research, diakses 

dalam https://pdfs.semanticscholar.org/e45f/f323ad44558bb12e28607b66af9dae4115d4.pdf, 

(18/9/2018, 09:40 WIB) hal. 28 
38 Ibid.,  

https://pdfs.semanticscholar.org/e45f/f323ad44558bb12e28607b66af9dae4115d4.pdf
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Gezi Park mengutip pembatasan kebebasan, campur tangan pemerintah dalam 

kehidupan sehari-hari mereka, dan aturan otoriter Perdana Menteri sebagai alasan 

mereka bergabung dalam protes. 

 

2.3 Terpilihnya Recep Tayyip Erdogan Sebagai Presiden Turki 2014  

 

Pemilihan Presiden Turki pada 10 Agustus 2014 adalah pemilihan presiden 

pertama secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih dalam sejarah 

Republik Turki.39 Hingga amandemen konstitusi tahun 2007, presiden dipilih oleh 

Parlemen Turki dengan dua pertiga (367 suara) untuk masa jabatan tujuh tahun. 

Mantan presiden Abdullah Gul adalah yang terakhir dipilih di bawah sistem ini. 

Menurut sistem baru hasil referendum tahun 2007, masa jabatan presiden yang 

sebelumnya 7 tahun diturunkan menjadi 5 tahun dan presiden terpilih dapat 

mencalonkan diri kembali untuk periode kedua.40 

Terdapat 3 kandidat uang bersaing dalam pemilihan presiden Turki tahun 

2014. Kandidat pertama adalah Recep Tayyip Erdogan yang merupakan Perdena 

Menteri Turki semenjak tahun 2003 dan sekaligus ketua Partai Keadilan dan 

Pembangunan (AKP). Kandidat kedua adalah Ekmeleddin Ihsanoglu, ia merupakan 

mantan Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam (OIC).41 Ekmeleddin 

                                                           
39 Ioannis N. Grigoriadis, 2015, The Turkish Presidential Elections of 10 August 2014, diakses dalam 

https://www.researchgate.net/publication/275467058_The_Turkish_Presidential_Elections_of_10_

August_2014, (25/9/2018, 19:50 WIB) hal. 1 
40 Results of previous constitutional referendums in Turkey, diakses dalam 

http://www.hurriyetdailynews.com/results-of-previous-constitutional-referendums-in-turkey--

112082, (25/9/2018, 20:50 WIB)    
41 Ekmeleddin Ihsanoglu: Former Secretary-General of the Organisation of the Islamic Conference, 

diakses dalam https://www.carnegiecouncil.org/people/ekmeleddin-ihsanoglu, (25/9/2018, 22:00 

WIB)    

https://www.researchgate.net/publication/275467058_The_Turkish_Presidential_Elections_of_10_August_2014
https://www.researchgate.net/publication/275467058_The_Turkish_Presidential_Elections_of_10_August_2014
http://www.hurriyetdailynews.com/results-of-previous-constitutional-referendums-in-turkey--112082
http://www.hurriyetdailynews.com/results-of-previous-constitutional-referendums-in-turkey--112082
https://www.carnegiecouncil.org/people/ekmeleddin-ihsanoglu
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Ihsanoglu didukung oleh dua partai oposisi terbesar, Partai Rakyat Republik (CHP) 

dan Partai Aksi Nasionalis (MHP).  Kandidat ketiga bernama Selahattin Demirtas, 

seorang anggota parlemen Turki yang diusung oleh Partai Demokrasi Rakyat pro-

Kurdi (HDP).  

kemenangan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan di babak pertama 

menunjukkan posisinya yang dominan dalam politik Turki, serta ketidak mampuan 

partai-partai oposisi untuk memberikan alternatif yang menarik bagi para pemilih 

Turki. Menumbuhkan polarisasi sosial dan kekhawatiran tentang tendensi otokratis 

yang muncul dan dugaan korupsi tidak dapat membendung dukungan Rakyat Turki 

terhadap Erdogan. Namun demikian, pemenuhan niat Erdoğan untuk 

memperkenalkan presidensialisme di Turki akan tergantung pada hasil pemilihan 

parlemen yang akan datang, yang akan diadakan pada bulan Juni 2015. 

Aspek lain yang banyak diperdebatkan dalam pemilihan adalah bahwa 

sebagai Perdana Menteri, Erdogan dapat menggunakan sumber daya dan fasilitas 

pemerintah secara bebas dalam kampanyenya, sementara kampanye untuk kedua 

calon oposisi itu kurang mendapat dukungan. Selanjutnya, Radio dan Televisi 

Corporation (TRT) milik negara sangat terkonsentrasi pada kampanye Erdoğan, 

yang memberikan hampir tidak ada ruang bagi para kandidat oposisi. 42 

Terlepas dari semua aspek kontroversialnya, pemilihan presiden merupakan 

kemenangan yang jelas bagi Erdogan dan AKP. AKP telah dengan jelas 

memantapkan dirinya sebagai "partai dominan" dengan tiga kemenangan berturut-

                                                           
42 Ergun Özbudun, 2014, The 2014 Presidential Elections in Turkey: A Post-election Analysis, 

diakses dalam www.iai.it/sites/default/files/gte_pb_18.pdf, (25/9/2018, 23:50 WIB) hal. 4  

http://www.iai.it/sites/default/files/gte_pb_18.pdf
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turut dalam pemilihan parlemen, setiap kali dengan bagian suara yang lebih besar 

(2002, 2007 dan 2011), tiga pemilihan umum lokal (2004, 2009 dan 2014), dua 

referendum konstitusi (2007 dan 2010), dan terakhir pemilihan presiden 2014.43 

Gambar 2.2. Hasil Pemilu Presiden Turki Tahun 2014 44 

     

 
 

Sumber : http://www.hurriyetdailynews.com 

 

 

 

                                                           
43 Ibid., 
44 Emre Kizilkaya, 2014,  EXPLAINED: Turkey’s presidential election results in a nutshell, diakes 

pada http://www.hurriyetdailynews.com/explained-turkeys-presidential-election-results-in-a-

nutshell-70588,  (2/8/2018, 14:40 WIB) 

http://www.hurriyetdailynews.com/
http://www.hurriyetdailynews.com/explained-turkeys-presidential-election-results-in-a-nutshell-70588
http://www.hurriyetdailynews.com/explained-turkeys-presidential-election-results-in-a-nutshell-70588
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Presiden Turki diberi mandat untuk bersikap netral, dengan memutuskan 

hubungan dengan partai politik. Amandemen konstitusi hasil referendum 2017 

telah menghilangkan aturan ini, memungkinkan kepala negara untuk 

mempertahankan ikatan dengan partai politik. Kenyataannya, Erdoğan, presiden 

pertama yang terpilih secara secara langsung oleh rakyat Turki, mempertahankan 

pengaruhnya atas AKP dan melakukan intervensi dalam  pemilihan kandidat 

perwakilan partai di parlemen Turki serta arah kebijakan partai, meskipun secara 

resmi Recep Tayyip Erdogan telah meninggalkan partai pada 28 Agustus 2014.45 

Erdogan berhasil mencapai ambisinya menjadi presiden melalui pemilihan 

umum pada Agustus 2014, tetapi ia tidak berhasil menciptakan sistem 

kepresidenannya yang diinginkan. Sejak 2014, ia telah memfokuskan banyak energi 

untuk mendapatkan mayoritas yang cukup di Majelis Nasional untuk melakukan 

reformasi konstitusional untuk membentuk sistem presidensial. 

Pada pemilihan umum tahun 2015, Patai Keadilan dan Pembangunan  gagal 

memenangkan mayoritas kursi di Majelis Nasional. Recep Tayyip Erdogan 

berambisi mendapatkan mayoritas kursi di parlemen melalui  Partai keadilan dan 

Pembangunan agar dapat melakukan perubahan konstitusi sesuai dengan 

keinginannya. Ketika pemilu Juni 2015 gagal memberi AKP mayoritas kursi di 

Majelis Nasional, Erdogan melakukan segala yang dia bisa untuk mencegah 

pembentukan pemerintah koalisi dan mendorong pemilihan awal pada bulan 

November. Selama waktu itu, Erdogan melanggar kekuatan konstitusionalnya 

                                                           
45 Kareem Shaheen, 2017, Erdoğan rejoins Turkey's ruling party in wake of referendum on new 

powers, diakses dalam https://www.theguardian.com/world/2017/may/02/erdogan-rejoins-ruling-

party-as-new-presidential-powers-take-effect, (17/9/2018, 09:40 WIB) 

https://www.theguardian.com/world/2017/may/02/erdogan-rejoins-ruling-party-as-new-presidential-powers-take-effect
https://www.theguardian.com/world/2017/may/02/erdogan-rejoins-ruling-party-as-new-presidential-powers-take-effect
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dengan berkampanye mendukung AKP, mengkritik partai-partai politik lainnya, 

dan meluncurkan kampanye besar-besaran melawan Partai Pekerja Kurdi (PKK).46 

Gambar 2.3.  Komposisi Kursi di Parlemen Turki dalam sejak 2002.47

 
Sumber : Anadolu Agency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Birol A. Yeşilada, Op. Cit., hal. 22 
47 Alberto Nardelli, 2015, Turkey election results: what you need to know, diakses dalam 

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

to-know, (27/9/2018, 12:55 WIB)   

https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jun/08/turkey-election-results-what-you-need-to-know
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jun/08/turkey-election-results-what-you-need-to-know
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Gambar 2.4 Komposisi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Turki 

Sejak 200248 

 
Sumber : Anadolu Agency 

Gambar 2.5. Peristiwa Penting Dalam Perpolitikan Turki49 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
48   Alberto Nardelli, Op.cit. 
49 Tamar Friedman, 2015, Understanding Electoral System In The Middle East and Beyond, diakses 

dalam https://www.fpri.org/docs/turkey_country_study_2.pdf, (2/8/2018, 14:40 WIB)  
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2.4 Percobaan Kudeta 2016 dan Implikasinya 

Pada malam 15 juli 2016 militer Turki turun ke jalan kota istanbul dan 

menduduki jembatan Bogazici dan jembatan Fatih sultan mehmet  yang menjadi 

penghubung Turki bagian Eropa dan Asia. Militer mengerahkan tank ke jalan-jalan 

ibukota Ankara, dan Istanbul dengan dukungan tank, helicopter dan pesawat 

tempur.  

Gambar 2.6. Militer Turki Memblokir Akses Menuju Jembatan Bosphorus50 

 

Sumber  : https://www.reuters.com  

Upaya kudeta 15 Juli menjadi sangat berbeda dengan kudeta – kudeta yang 

terjadi di Turki pada masa lalu. Upaya kudeta 15 Juli monggoreskan sejarah baru 

dalam sejarah kudeta Turki dalam penggunaan sumber daya militer dan kekerasan  

fisik terhadap pemerintahan sipil. 51 Tidak seperti kudeta sebelumnya yang 

                                                           
50 Jonathan Kealing, 2016,  A brief history of coups in NATO nations, diakses dalam 

https://www.pri.org/stories/2016-07-15/brief-history-coups-nato-nations, (23/9/2018, 10:00 WIB) 
51 Muhittin Ataman, 2017, July 15 Coup Attempt In Turkey: Context, Causes and Consequences, 

Ankara: SETA Publications, hal. 30 

https://www.reuters.com/
https://www.pri.org/stories/2016-07-15/brief-history-coups-nato-nations
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menggunakan ancaman dan kekerasan psikologis. Upaya Kudeta 15 Juli 

menampilkan kekerasan yang tidak pernah terlihat sebelumnya terhadap warga sipil 

yang berjuang melawan kudeta. 

Pihak militer yang menjadi pelaku kudeta mencoba membunuh Presiden 

dan Perdana Menteri Turki. Mereka juga menyerang kantor polisi, membombardir 

area di sekitar kompleks kepresidenan dan gedung parlemen menggunakan tank 

dengan bantuan helicopter. Tentara juga melepaskan tembakan pada ribuan warga 

sipil yang turun ke jalan untuk melawan upaya kudeta. Di kota-kota lain, komplotan 

kudeta menyerang tempat-tempat strategis tertentu dengan kendaraan lapis baja. 

Akibatnya, upaya kudeta 15 Juli menjadi kudeta paling kejam dalam sejarah Turki. 

Ketika upaya kudeta terjadi, Presiden Recep Tayyip Erdogan beserta 

keluarga sedang berada di sebuah resort di kota Marmaris. Pihak militer yang 

berada di balik upaya kudeta berusaha menculik Erdogan, beruntung Presiden 

Recep Tayyip Erdogan beserta keluarga dapat menyelamatkan diri. Erdogan 

menyatakan  "Jika saya tinggal (di Marmaris) 10, 15 menit lebih lama, saya akan 

terbunuh atau diculik dan dibawa pergi oleh mereka."52 

Seluruh  media, termasuk CNN Turki yang dipaksa untuk menghentikan 

proses siaran  dan media sosial ditutup oleh militer. Sesaat sebelum tengah malam 

waktu setempat, sebuah faksi militer mengeluarkan pernyataan bahwa 

Pemerintahan berkuasa telah kehilangan legitimasi dan dipaksa untuk mundur.  

                                                           
52 Three-month state of emergency declared in Turkey, diakses dalam http://www.thejournal.ie/state-

of-emergency-turkey-2887762-Jul2016/, (16/9/2018, 12:45 WIB) 

http://www.thejournal.ie/state-of-emergency-turkey-2887762-Jul2016/
http://www.thejournal.ie/state-of-emergency-turkey-2887762-Jul2016/
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Akan tetapi beberapa saat sebelum CNN Turki diambil alih militer, Presiden Recep 

Tayyip Erdogan berbicara lansung kepada kepada rakyatnya melalui jejaring sosial 

FaceTime. 

Gambar 2.7. Erdogan Menyerukan Rakyatnya Untuk Melawan Upaya 

Kudeta.53 

 

Sumber: https://edition.cnn.com/ 

 

Presiden Recp Tayyip Erdogan menyatakan : 

"Perkembangan hari ini merupakan upaya oleh 

minoritas di dalam Angkatan Bersenjata kami. Ini 

adalah upaya yang dilakukan oleh struktur paralel. 

Mereka akan menerima hukuman yang setimpal, 

serta respon, dari rakyat Turki terhadap upaya untuk 

menghancurkan persatuan dan integritas Turki . 

Mereka akan membayar mahal karena melawan 

rakyta dengan menggunakan tank, meriam, pesawat, 

                                                           
53 Ray Sanchez dan Sheena McKenzie, 2016, Turkish president wants U.S. to send rival cleric home, 

diakses dalam https://edition.cnn.com/2016/07/15/asia/turkey-military-action/index.html, 

(26/9/2018, 00:45 WIB) 

https://edition.cnn.com/2016/07/15/asia/turkey-military-action/index.html
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dll. Yang didapatkan dari rakyat Turki . Presiden, 

Perdana Menteri dan pemerintah akan mengambil 

langkah yang diperlukan, kita akan berdiri tegak. 

Kami tidak akan memberikan kebebasan untuk 

mereka dan akan segera mengakhiri pendudukan. 

Tidak ada yang memiliki cukup kekuatan untuk 

menguji tekad kita. Saya ingin menyampaikan pesan 

bagi rakyat saya: Saya menyerukan rakyat Turki 

untuk keluar ke  alun-alun kota, ke bandara .. Mari 

kita bertemu sebagai sebuah bangsa di bandara. 

Biarkan kelompok minoritas ini datang dengan tank 

dan senjatanya dan melakukan apa pun yang ingin 

mereka lakukan terhadap bangsa. Akan tetapi tidak 

ada kekuatan yang mamp menandingi kekuatan dan 

kemauan rakyat .... "54 

 

Setelah berhasil menyelamatkan dairi dari kota Marmaris, Erdogan berbicara 

kepada para pendukungnya di bandara Ataturk hanya beberapa jam setelah upaya 

kudeta, dia menyebut kudeta sebagai "sebuah karunia dari Tuhan" dan kemudian 

menjadi jelas bahwa kudeta gagal dijadikan alasan oleh Presiden Recep Tayyip 

Erdogan untuk memecahkan masalah dalam negeri dan sebagai kesempatan 

sempurna untuk sepenuhnya menghapus oposisi yang sedang berkembang. Serta 

dapat meraih kekuasaan pada tingkat yang tidak akan pernah bisa ia raih melalui 

cara-cara demokratis.55 

Setelah percobaan kudeta yang berujung kegagalan oleh militer Turki, hal 

tersebut berpengaruh lansung terhadap citra Erdogan dimata rakyatnya. Erdogan 

                                                           
54 The Day After: Turkey's Reovery Following The Failed Coup Attempt, diakses dalam 

https://www.ikv.org.tr/images/files/The%20Day%20After.pdf, (23/9/2018, 8:55 WIB) 
55 Ahmet S Yayla, 2016, Turkey’s July Coup Attempt: “A Gift from God” to a new Authoritarianism 

(My Testimony to the U.S House Foreign Affairs Subcommittee), diakses dalam 

https://www.researchgate.net/publication/313752575_Turkey's_July_Coup_Attempt_A_Gift_from

_God_to_a_new_Authoritarianism_My_Testimony_to_the_US_House_Foreign_Affairs_Subcom

mittee, (23/9/2018, 9:55 WIB)            

https://www.ikv.org.tr/images/files/The%20Day%20After.pdf
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tampil sebagai tokoh yang mempertahankan kekuasaan yang didapat melalui proses 

demokrasi, hasil pemilihan presiden tahun 2014. Percobaan kudeta terhadap 

Erdogan lantas mengubah stigma masyarakat yang sebelumnya mempercayai 

militer sebagai penjaga keutuhan negara menjadi institusi yang mengancam jalanya 

pemerintahan yang sah. 

 


