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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Negara Turki adalah negara di dua benua, dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilo-

meter persegi, 97% ( 790.200 km persegi) wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya 

sekitar 3% (24.378 km persegi) terletak di benua Eropa. Posisi geografi yang strategis itu 

menjadikan Turki jembatan antara Timur dan Barat. Bangsa Turki diperkirakan berasal dari 

Asia Tengah. Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, perada-

ban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium Utsmani dan pengaruh negara-

negara Barat Modern. Hingga saat ini bangunan-bangunan bersejarah masa Bizantium masih 

banyak ditemukan di Istanbul dan kota-kota lainnya di Turki. Yang paling terkenal adalah 

Aya Sofya, suatu gereja di masa Bizantium yang berubah fungsinya menjadi masjid pada 

masa Khalifah Ustmani dan sejak pemerintahan Mustafa Kemal hingga kini dijadikan mu-

seum.1 

Turki adalah demokrasi perwakilan parlemen. Sejak didirikan sebagai sebuah repub-

lik pada tahun 1923, Turki telah mengembangkan tradisi kuat sekularisme. Konstitusi Turki 

mengatur kerangka hukum negara. Ini menetapkan prinsip-prinsip utama pemerintah dan 

menetapkan Turki sebagai negara terpusat kesatuan. Presiden dari Republik adalah kepala 

negara dan memiliki peran seremonial. Perdana menteri dipilih oleh parlemen melalui mosi 

percaya dalam pemerintahan dan yang paling sering kepala dari partai yang memiliki kursi 

terbanyak di parlemen.2  Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Dewan 

                                                           
 

1 Hisyam. “Detik Detik Kematian Mustafa Kemal Attaturk (Penghacur Daulah Khilafah Turki Ostmani)” , 

www.globalmuslim.web.id, diakses pada 13 September 2017, pukul 10:14 wib. 
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Turki, diakses pada 25 April 2017, pukul 10:42 wib. 

http://www.globalmuslim.web.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Turki
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Menteri yang membentuk pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh parle-

men unikameral, Majelis Agung Nasional Turki. Peradilan independen dari eksekutif legis-

latif, dan Mahkamah Konstitusi dibebankan dengan memerintah pada kesesuaian hukum dan 

keputusan dengan konstitusi. Dewan Negara adalah pengadilan dari terakhir untuk kasus ad-

ministrasi, dan Pengadilan Tinggi Banding untuk kasus yang lain.3 

Semangat demokratisasi yang ada di Turki, di satu sisi merupakan peluang bagi Turki 

untuk meningkatkan citra dan pengaruhnya di kawasan.  Banyak pihak menilai Turki mampu 

menjadi inspirasi bagi pembangunan demokrasi di Timur Tengah. Tokoh Ennahda dari Tu-

nisia, Rachid Ghannouchi menyatakan bahwa mereka belajar dari Turki memadukan Islam 

dengan modernitas. Turki dipandang sebagai contoh nyata bagi dunia Arab dalam 

mewujudkan HAM, kebebasan demokrasi dan kemajuan ekonomi. Menurut Altunışık 

(2005), ada tiga elemen penting dalam pengalaman Turki, yakni sekularisme, demokrasi dan 

pengaruh internasional. Ketiga elemen ini saling terkait dalam mempengaruhi pembentukan 

dan pengembangan pengalaman demokratisasi Turki dan identitas negara Turki sebagai salah 

satu negara demokratis di Timur Tengah. Keterkaitan ketiga elemen tersebut dalam mem-

bangun pengalaman Turki bisa dilihat dari dinamika perkembangan politik modern Turki. 

Awal sejarah Turki ditandai dengan adanya sekularisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal 

Atatürk. Sekularisasi ini merupakan upaya Atatürk untuk melakukan modernisasi terhadap 

kondisi Turki yang dianggap sudah jumud dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman 

modern pada masa itu.  Atatürk kemudian melakukan upaya pemisahan agama dari politik 

secara  ketat (dikenal dengan istilah laikik) dengan mengupayakan pembentukan  undang-

undang sekuler dalam pemerintahan Turki yang baru, melarang perkumpulan agama untuk 

                                                           
 

3 Ibid 
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melakukan kegiatan tanpa seizin pemerintah, serta melarang  penggunaan simbol-simbol 

keagamaan di publik.4    

Pasca terbentuknya Turki baru atau yang dikenal sekarang sebagai Republik Turki, 

tanah utama bekas emprium Ottoman ini secara dramtis berubah menjadi negara paling seku-

ler sejagad raya. Semua yang berbau Islam dan Arab diganti. Masjid-masjid dijadikan gudang 

atau museum, penggunaan jilbab di muka umum dilarang, hingga pengajaran agama dihapus 

dari sekolah-sekolah. Saat itu, Turki hanya mengenal sistem partai tunggal. Satu-satunya par-

tai saat itu adalah Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dengan pendirinya adalah sang ‘bapak 

Turki’ Mustafa Kemal Ataturk. Era partai tunggal akhirnya berakhir pada tahun 1945 ditandai 

dengan diterapkannya sistem multi partai. Sebuah pemilu demokratis pada tahun 1950 yang 

berhasil menghantarkan Demokrat Partisi (DP) sebagai pemenang setelah sebelumnya selalu 

dimenangkan oleh partai sekuler CHP. Pada tahun ini, dimulailah kebangkitan gerakan Islam 

di Turki. Salah satu yang mencolok adalah dikembalikanya adzan ke bahasa aslinya (Arab). 

Setelah hampir satu dekade berkuasa, muncul gerakan perlawan untuk menghentikan pro-

gram ‘islamisasi’ ala DP ini. Gerakan ini dipimpin oleh junta militer dengan melakukan ku-

deta terhadap pemerintahan sah PM Adnan Menderes, yang kala itu sang perdana menteri 

harus berakhir tiang gantungan. Kudeta perdana ini ternyata membuat kecanduan pihak junta 

untuk melakukan di tahun-tahun selanjutnya. Tercatat, kudeta kedua di tahun 1971, tahun 

1980, dan keempat di tahun 1997. Nyaris hampir setiap sepuluh tahun terjadi kudeta. Dari 

semua kudeta tersebut, ternyata memiliki kesamaan: menghasilkan keadaan sosial-ekonomi 

Turki yang semakin memburuk. Itulah mengapa setelah terjadi kudeta ditandai muncul 

pemenang baru (selain partai sekuler CHP) di pemilu yang digelar setelah kudeta. Pemenang 

baru ini, meskipun menyandang berbeda, orang-orang yang berbeda, tapi memiliki spirit 

                                                           
 

4 Junita Siregar dan Sidik Jatmika, “IMPLIKASI KEBIJAKAN PRESIDEN ERDOGAN TERHADAP 

KELOMPOK GULENISME PASCA KUDETA MILITER TURKI TAHUN 2016”, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, 2017 
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yakni: kebangkitan Islam atau media barat melabelinya dengan partai konservatif. Meskipun, 

tidak semuanya secara terang-terangan menyatakan diri sebagai partai Islam. 

Pada 10 Agustus 2014, Turki menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk 

pertama kalinya setelah 91 tahun. Selama ini, Presiden Turki dipilih oleh parlemen. Terdapat 

tiga calon yang maju dalam pemilihan presiden Turki 2014 ini. Erdogan terpilih menjadi 

Presiden Turki ke-12 hasil, Erdoğan memenangi pemilihan presiden dengan perolehan 52 

persen mengalahkan dua pesaingnya. Sejak Erdogan memimpin Turki, telah terjadi peru-

bahan aliran politik yang dominan drastis. Keberhasilan Erdogan dalam memimpin Turki 

memberikan kemajuan dalam berbagai bidang. Perjuangan Erdogan beserta partai yang diba-

wanya yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan memberikan perubahan atas keterpurukan 

Turki selama ini serta menjunjung tinggi perdamaian, antara lain dengan membangun 

perekonomian dan menegakkan demokrasinya.5 Dimulailah era Turki modern dengan keme-

nangan Erdogan dan partainya dengan suara mayoritas hingga pemilu terakhir tahun 2016 

kemarin. Perlahan tapi pasti, Turki mengalami reformasi disegala ini. Sektor ekonomi dan 

pendidikan adalah kunci kesuksesannya.  Melalui partainya, Erdogan tidak secara terang-

terangan menyatakan partai Islam, bahkan berkali-kali Erdogan menyatakan bahwa ruh par-

tainya adalah sekulerisme, tapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Banyak kebijakan 

dalam dan luar negeri yang justru mendukung kebangkitan Islam era modern.6 

Bulan Juli 2016, dunia dikejutkan oleh usaha kudeta yang dilakukan sekelompok per-

wira di tubuh Angkatan Bersenjata Turki. Kejadiannya berlangsung ketika Presiden Recep 

Tayyip Erdogan sedang berada di luar negeri. Kelompok yang menamakan diri sebagai “De-

wan Perdamaian” menyatakan mengambil alih kekuasaan, memberlakukan jam malam dan 

status darurat. Presiden Erdogan langsung merespon peristiwa ini dengan muncul melalui 

                                                           
 

5 Ibid 
6 Jejak Parmantos, “MengapaTerjadi Kudeta di Turki”, https://parmantos.wordpress.com, diakses pada 18 

July 2016, pukul 11:25 wib. 

https://parmantos.wordpress.com/
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internet dan televisi nasional Turki dan menyerukan kepada masyarakat untuk turun melawan 

pemberontak, dan hasilnya 60 orang tewas dan lebih dari 700 orang Angkatan Bersenjata 

Turki ditahan.  

Kudeta tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Sejak Mustafa Kemal 

Attaturk (selanjutnya disebut dengan Attaturk) meninggal pada tahun 1937, Turki telah men-

galami beberapa kudeta militer. Sebut saja pada tahun 1960, 1971, 1980 dan 1997. Tentara-

tentara Turki didominasi oleh kelompok nasionalis dan sekuler yang sangat loyal terhadap 

Attaurk sehingga ketika militer menganggap bahwa pemerintahan yang berlangsung tersebut 

tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Attaturk (Sekularisme) maka kudeta pun 

dilakukan. Penulis beranggapan bahwa hal ini biasa terjadi di negara-negara yang pernah 

mengalami kudeta di dalam negerinya tentunya dengan alasan-alasan yang berbeda. Pada 

prinsipnya ketika corporate bussines-nya militer “diganggu” maka mereka melakukan 

berbagai cara termasuk kudeta supaya kepentingannya aman. 

 

B.   Rumusan Masalah  

Didalam latar belakang telah dijelaskan mengenai masa transisi demokrasi yang ada 

di Turki, yaitu ketidakstabilan politik dan masa transisi demokrasi menuju konsolidasi dem-

okrasi yang menemui jalan buntu, Sehingga dari latar belakang tersebut penulis merumuskan 

pertanyaan sebagai berikut: “Mengapa militer melakukan kudeta terhadap Presiden Re-

cep Tayyip Erdogan pada tahun 2016”? 

 

C.   Tujuan Penelitian  

Secara umum tujuan penulisan karya tulisan ilmiah ini di maksudkan untuk mem-

berikan pengetahuan tentang sisi lain Ilmu Hubungan intenasional yang di dalamnya. Men-

guraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kudeta di Turki pada 2016. 

 

D.   Kerangka Dasar Teori  
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Teori yang dipergunakan untuk menganalisis kudeta turki pada tahun 2016 adalah 

Teori Strong State, Untuk menganalisis suatu permasalahan yang muncul dari sebuah 

fenomena sosial yang dikaji termasuk di dalam persoalan yang muncul dalam hubungan 

internasional, dibutuhkan suatu pisau analisis yang bernama “teori” yang merupakan 

penjelasan paling umum dari pertanyaan “mengapa”, artinya berteori adalah upaya untuk 

memberikan makna pada fenomena yang terjadi. 

Aknur dan Cizre,7 menjelaskan kepolitikan Turki dewasa ini diwarisi tradisi nengara 

kuat (Strong Stade) yang berakar dari rejim politik sebelumnya. Kendatipun memanfaatkan 

isu demokrasi Uni Eropa tetapi AKP cenderung memanfaatkan tradisi nengara kuat sebagai 

residu tradisi Turki Utsmani dan Kemalis. Akibatnya konsolidasi demokrasi tidak dapat 

sepenuhnya dilakukan di Turki. Fenomena demikian dikaitkan dengan konteks corak konflik 

tradisional kemalis yang terus berlangsung. Cirinya militer-sekuleris mengibentifikasi 

Islamis dan Kurdi sebagai ancaman nyata nasionalisme Turki. Karenanya, AKP yang berakar 

pergerakan Islam merupakan ancaman. Keseimbangan baru dalam politik domestic dewasa 

ini dipandang mampu memaksa militer sehinggs tidak terus-menurus bersikap konfrontatif. 

Perspektif ini juga mencatatpergeseran transformatif militer yang berpeluang untuk semakin 

menghargai demokrasi, kritik terhadap pendekatan ini jurstru kerena militer nyaris selalu 

diasumsikan anti-demokrasi.8 

Trandisi nengara kuat (Strong State) merujuk dominisi elite berkuasa dalam 

mendesain kebijakan nengara walaupun tidak selalu merepresentasikan kepentingan luas 

kelompok-kelompok masyarakat. Skocpol,9 mencetat otonomi nengara sebagai subyektivitas 

keaktoran yang menandai karakter rezim berkuasa. Dalam kasus kasua revolusi kemalis di 

Turki, militer merebut dan mereorgannissasi kekuasaan negara dengan menyingkirkan kelas 

                                                           
 

7 M Alfan Alfian, “Militer dan Politik diTurki: Pergesran Politik dan Terpinggirnya Militer pasca-AKP”, PT 

Penjura Ilmu Sejati, Bekasi, 2015, hal. 8-10 
8 Ibid hal. 8 
9 Ibid hal. 8 
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dominan sebelumnya. Mereka menegaskan karakter elite penguasa yang memegang kengali 

(otonomo) negara. Dalam kasus turki perlu dipertimbangkan perspektif yang lebih lunak, 

yakni kapalitas negara dengan. Hwang,10 misalnya mengukur kapasitas negara dari dua 

indicator: 

1. Kemampuan memelihara ketertiban di seluruh wilayahnya, sehingga tidak  ada 

wilayah yang tidak berhukum, dimana otoritas negara entah tidak bisa masuk atau 

tidak mendominasi. 

2. Kemampuan untuk memaikan peran penting dalam sector layanan sosial. 

Dalam studi Aknur lainnya, ia berupaya menjelaskan konteks hubungan sipil-militer 

secara sipil-sentris. Aknur memberangkatkan kritiknya pada sejumlah studi hubungan sipil-

militer yang dinilainya militer-sentris, kemudian menawarkan pendekatan kapasitas 

kepemimpinan politik sipil dalam memanfaatkan insentif elektoralnya guna memperkuat 

posisi politik dan pembuatan sejumlah kebijakan penting yang harus ditaati institusi militer. 

Aknur menyinggung bahwa kepemimpinan Erdogan morip denga Turgut Ozal, selain 

memperoleh dukungan populer yang besar, keduanya mampu melejutkan ekonomi dan 

mengendalikan militer. Perspektif ini berkutat pada asumsi bahwa pemerintahan sipil mampu 

mengelola struktur insentifnya terhadap militer, kendatipun tidak cukup mampu menjelaskan 

kejatuhan Ozal yang tidak lepas dari faktor militer.11 

 

E.   Metodogi Penelitian 

 Tipe  Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif yaitu mengunakan 

data yang dapat berupa kata-kata untuk menerangkan (cinstruning) suatu fonomena, se-

                                                           
 

10 Ibid hal. 8 
11 Ibid hal. 9-10 
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hingga dalam penelitian ini tidak diperlukan adanya hipotesa. Lengkapnya, metode ini men-

itik beratkan pada proses penggalian data-data kualitatif yang didapatkan melalui sumber-

sumber tertulis. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif adalah be-

rusaha medapatkan data data menyeluluh tentang situasi yang pelajari oleh peneliti. 

 Sumber Data   

Sumber data dalam penelitian ini adalah sekumder yaitu sumber data penelitian yang 

di peroleh melalui media, gambaran masalah yang diteliti berupa ulasan tertulis. Jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data tertulis seperti buku, jurnal 

ilmiah, laporan riset, majalah, internet, dan media lain yang releval dengan penelitian ini.  

 Teknik Pengambilan Data  

Metodelogi mengumpulkan data dalam penelitian ini mengunakan metode: studi 

pustakaan yaitu suatu untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui pustakaan. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca buku atau interatur yang berhubungan 

dengan penelitian.  

 Teknik Analisa Data  

Teknik analisa data yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil 

penelitian dipergunakan metode analisa kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan 

data yang deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yangdi amati. 

Kemudian setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih disusun secara sistematis untuk 

mendapatkan kejelasan permasalahan yang akan di bahas dan selanjutnya akan ditarik 

kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut. 

 

F.    Sistematika Penulisan  

 Pembahasan sistematika ini akan terbagi menjadi empat (4) bab. Geris besar dari 

penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan  

Merupakan pendahuluan yang berisi tentang; 
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A. Latar belakang 

B. Rumusan masalah 

C. Penelitian 

D. Landasar teori 

E. Metode pemelitian 

F. Sistematika penulisan  

BAB II   Gambran Umum  

Bab ini menjelaskan bagaimana sejarah, profil negara Turki dari zaman dulu samapi 

zaman sekarang. 

BAB III   Faktor-faktor Penyebab Terjadi Kudeta  

Bab ini menjelaskan faktor terjadi kudeta Turki pada tahun 2016 

BAB IV   Penutup   

          Penutup yaitu bab yang mengamukakan kesimpulan akhir dari penjelasan  skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


