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1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Turki dikenal sebagai negara yang berpenduduk sebagian 

besar (sekitar 99,8%) beragama Islam dengan aliran sunni
1
 dimana dalam 

konstitusinya tertuang dan menerapkan sistem sekuler atau paham sekularisme.
2
 

Hal ini berseberangan dengan ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa negara 

dan agama sebagai satu kesatuan karena Islam sebagai agama tidak hanya 

mengandung hal-hal yang berdimensi teologis-ritualistik saja tetapi juga 

memberikan pedoman tentang kehidupan sosial pragmatis. Dalam hal inilah Islam 

mempunyai dimensi politik dan kenegaraan yang dikenal dengan “Al-Islam Din 

wa al-Dawlah”,
 
yang mengisyaratkan kedekatan antara negara dan agama atau 

dengan istilah “Din Wadaulah”.
3
  Turki menjadikan sekularisme sebagai ideologi 

negara, dimana sekumpulan gagasan ini menjadi landasan atau dasar yang 

digunakan dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks pemerintahan, sekularisme 

merupakan pemisahan antara urusan pemerintahan dan agama sehingga terdapat 

pemisahan dan pergantian hukum agama dengan hukum sipil dalam bernegara, 

menghapus adanya perbedaan yang tidak adil berlandaskan agama tertentu dan 

                                                      
1
Turkey the world factbook. Diakses pada 12 Agustus 2017, dari 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html#People. 
2
 Pada konstitusi Turki bagian pertama mengenai General Principles pasal kedua dicantumkan 

bahwa Republik Turki adalah negara yang demokratis, sekuler dan sosial yang diatur oleh hukum. 

Sekuler atau sekularisme adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi harus 

berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Di dalam kehidupan politik, sekuler berarti 

pemisahan antara agama dan negara atau pemerintahan. Mengenai teori sekularisme akan dibahas 

lebih lanjut pada Bab II tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. 
3
 Ahmad Suaedy. (2000). Pergulatan pesantren demokrasi. Yogyakarta: LKIS Cetakan pertama. 

hlm 88. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html#People
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melindungi masyarakat yang beragama minoritas agar terhindar dari marginalisasi 

serta menjunjung demokrasi dengan mengesampingkan urusan agama. 

Semenjak runtuhnya kekhalifahan Utsmaniah di Turki pada tahun 1922 

dan didirikannya Negara Republik Turki di bawah kekuasaan Mustafa Kemal 

Attaturk, Turki menganut ideologi sekularisme yang lebih condong ke dunia 

Barat. Di bawah kepemimpinan Attaturk inilah Turki mendeklarasikan diri 

sebagai negara sekuler dengan memposisikan agama hanya boleh berada pada 

ruang-ruang privat dan dibawah kontrol negara. Attaturk menginginkan Turki 

sejajar dengan negara-negara Barat dan Eropa dalam mewujudkan negara modern 

sehingga sekularisme dijadikan sebagai pilihan tepat untuk membawa Turki 

menjadi bagian dari negara-negara Barat.
4
 Turki yang sebelumnya dikenal 

masyarakat dunia dengan identitas yang kental dengan nilai-nilai Islam dan anti 

Barat melalui kejayaan Kekhalifahan Utsmaniyah telah digantikan oleh identitas 

yang dibentuk Attaturk sebagai negara Republik yang sekuler dan menerapkan 

prinsip-prinsip Barat dalam proses modernisasi yang berkepanjangan. 

Banyak perubahan yang mengarah ke budaya barat yang merupakan 

bagian dari proses pembaratan dan sekularisasi. Mulai dari menjadikan budaya 

pakaian adat barat (jas dan topi) sebagai pakaian orang Turki dan menghilangkan 

pakaian yang berbau agamis serta pelarangan simbol-simbol agama diruang 

publik. Reformasi bahasa juga dilakukan dengan mengganti tulisan Arab menjadi 

tulisan Latin sehingga menjadikan bahasa Turki bersih dari bahasa Arab dan 

terbuka dengan bahasa asing.
 
Para ulama dan tarekat sufi juga dikontrol dengan 

                                                      
4
 Gagasan Mustafa Kemal juga banyak dipengaruhi oleh konsepsi rasional yang dibangun oleh 

Ziya Gokalp yang berasal dari kalangan nasionalis yang mencoba mengadopsi peradaban Barat 

untuk memajukan Turki. Gokalp adalah pelopor sekularisme-nasionalisme Turki (penjelasan lebih 

lanjut lihat pada Bab IV). Lihat Ziya Gokalp. (1968). The Principles of Turkism. alih bahasa 

Robert Devereux. Leiden. hlm. 38-42. 
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menetapkan undang-undang mengenai sistem pendidikan mengenai penyatuan 

pendidikan agama yang akhirnya menjadi landasan penutupan madrasah dan 

pelimpahan urusan pendidikan pada kekuasaan Kementerian Pendidikan.5 

Dari segi politik Attaturk berusaha membentuk negara Turki modern 

sebagai sebuah negara demokrasi namun Attaturk tidak mau berhadapan dengan 

kelompok atau partai oposisi dari awal pembentukan negara Turki hingga tahun 

1945 politik Attaturk lebih mengarah pada kekuasaan tunggal.
6
 Pada awal 

kekuasaannya Attaturk berusaha mengontrol jalannya pemerintahan melalui 

politik satu partai dengan mendirikan Partai Rakyat Republikan atau dalam 

Bahasa Turki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) pada tanggal 9 September 1923. 

CHP memposisikan sebagai partai sosial modern demokratik yang setia dalam 

menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari Republik Turki.
7
 Dokrin 

Kemalisme berupa sekularisasi penuh Turki dimasukan dalam program Partai 

CHP dan juga dalam konstitusi Turki tahun 1924. Dalam teorinya agama dan 

negara dipisahkan namun dalam prakteknya, agama berada di bawah kekuasaan 

negara dengan didirikannya Direktorat Urusan Agama langsung dibawah 

supervisi Perdana Menteri.
8
  

Walaupun Attaturk mengontrol jalannya pemerintahan dengan partai 

politik tunggalnya namun dinamika politik Turki sendiri mengalami transisi 

menuju multipartai. Masyarakat Turki berusaha membangun suatu sistem 

                                                      
5
 Rangkuman diambil dari buku: Erick J. Zurcher. (2003). Sejarah Modern Turki. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. M. Alfan Alfian. (2015). Militer dan politik di Turki, pergeseran politik 

dan terpinggirnya militer pasca-AKP. Jakarta: PT Juru ilmu Sejati. Mukti Ali. (1994). Islam dan 

sekulerisme di Turki modern, Jakarta: Penerbit Djambatan. Serta M. Hamdan Basyar. (2015). 

Pertarungan dalam berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki dan Israel. Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia (UI Press). 
6
 Erik J Zurcher. (2003). Sejarah Modern Turki. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 217. 

7
 Sinan Ciddi. (2009). Kemalism in Turkish politics: The Republican People‟s Party, Secularism 

and Nationalism. Abindon-London: Routledge Studies in Middle Eastern Politics. 
8
 Mukti Ali. (1994). Islam dan Sekularisme di Turki modern, Jakarta: Penerbit Djambatan. hlm. 5. 
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demokrasi yang dapat mewakili aspirasi rakyat sehingga mengarah ke sistem 

multipartai sejak sepeninggalan Attaturk.
9
 Salah satu faktor munculnya partai 

politik lain yaitu ditandai dengan kekecewaan beberapa perwira seperti Huseyin 

Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Kazim Karabekir, Refet Bele dan Adnana Adivar 

terhadap manuver yang dilakukan oleh Attaturk sehingga membentuk Partai 

Rakyat Progesif (Terakkirpeprver Cumhuriyet Firkasi-TCF) pada tanggal 17 

Oktober 1924.
10

 Namun tidak mencapai setahun berdiri partai tersebut dibubarkan 

oleh Attaturk dengan tuduhan terlibat dalam pemberontakan Syeikh Said.
11

 

Transisi menuju multipartai dimulai pada Juli 1945 dengan berdirinya Partai 

Pembangunan Nasional atau Milli Kalkinma Partisi (MKP) yang dibentuk oleh 

Nuri Demirag seorang industrialis terkemuka di Istanbul. Partai ini resmi terdaftar 

pada 5 September 1945. Kemudian ada pula Partai Demokrat atau Demokrat Parti 

(DP) yang didirikan pada 7 Januari 1946. Kemunculan dua partai oposisi ini 

menggiring CHP melakukan kongres luar biasa pada Mei 1946 yang 

menghasilkan persetujuan adanya pemilu langsung dan penghapusan jabatan 

ketua partai permanen serta gelar Mili Sef (pimpinan nasional). Puncaknya periode 

transisi politik di Turki terjadi dengan dilaksanakannya pemilu 14 Mei 1950. 

Pemilu pertama dengan sistem multipartai tersebut dimenangkan oleh pimpinan 

dan pendiri DP, Adnan Menderes dengan perolehan 53,3% suara. Menderes 

                                                      
9
 M. Hamdan Basyar. (2015). Pertarungan dalam berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki dan Israel. 

Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). hlm. 56. 
10

 Erik J Zurcher, Op.cit., hlm. 167-168. 
11

 Pemberontakan Syekh Said yang terjadi di Turki Tenggara pada tahun 1925 merupakan reaksi 

pembubaran kekhalifahan, ia merupakan seorang pemimpin tarekat dari Suku Kurdi. Lihat Lewis 

Bernard. (1960). The emergence of modern Turkey. London: Oxford University Press. hlm. 260-

261, atau Mukti Ali. (1994). Islam dan Sekularisme di Turki Modern. Jakarta: Penerbit Djambatan. 

hlm. 85-86. 
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menjabat sebagai Perdana Menteri sampai 1960, ketika pihak militer Turki 

melakukan kudeta pertama dan menguasai pemerintahan. 

Dinamika politik multipartai secara tidak langsung juga mengubah 

dinamika politik partai sekuler yang memegang teguh prinsip-prinsip Kemalisme. 

Banyak gejolak dalam perpolitikan disebabkan oleh oposisi yang berhaluan lain 

diluar prinsip-prinsip sekuler yang dipertahankan oleh pengikut Attaturk dan 

militer sebagai penjaga ideologi Turki sehingga kerapkali diwarnai banyaknya 

kudeta. Kudeta pertama pada tahun 1960, kemudian tahun 1971, 1980 dan 1997 

hingga kudeta kelima yang gagal tahun 2016.
12

 Kudeta militer didasari oleh 

tanggung jawab kalangan militer sebagai “penjaga sekularisme” di Turki yang 

merasa perlu turun tangan untuk menyelamatkan ajaran Kemalisme Attaturk.
13

 

Kalangan militer memang mendapat keistimewaan salah satunya dapat 

membubarkan pemerintahan jika perlu demi menjaga sekularisme di Turki 

berdasarkan hasil referendum November 1982.
14

  

Pengaruh dinamika politik multipartai ini juga secara tidak langsung 

mengakibatkan Turki mulai mengikuti kebijakan-kebijakan menuju agama yang 

lebih eklusif daripada negara sekuler lainnya contohnya di Amerika Serikat dan 

Perancis. Diawali dengan adanya perdebatan antara dua kubu yaitu kubu Kemalist 

dan kubu pro-Islamik konservatif, grup Kemalist mengkritik grup konservatif 

tidak merangkul sekularisme dan mempunyai agenda Islamik tersembunyi. 

                                                      
12

Melumpuhkan dominasi militer Turki, diakses pada tanggal 12 Agustus 2017, dari 

http://internasional.kompas.com  
13

 Erik J Zurcher, Op.cit. 
14

 Referendum Konstitusi Turki 1982 merupakan landasan politik dan hukum bagi militer Turki 

untuk menguasai semua lembaga negara. Menurut Konstitusi ini Militer diberikan kewenangan 

mayoritas di Dewan Keamanan dan dianggap unggul dalam kabinet. Demikian juga jabatan 

transisi Evren yang mengepalai kudeta 1980 dan mengambil alih pemerintahan akan menjadi 

Presiden sampai 1989, juga melarang organisasi sipil dari segala aktivitas politik, sementara partai 

politik juga dilarang bekerja dengan organisasi sosial masyarakat termasuk trade unions.  
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Sedangkan menurut kubu konservatif bahwa kubu Kemalist bukan 

mempertahankan sekularisme namun lebih pada mempertahankan rezim 

antiagama.
15

 Mulai terbentuk kekuatan kubu pro-Islamik konservatif melalui 

partai-partai berorientasi Islam inilah yang selanjutnya akan dibahas dengan 

mengamati perkembangan partai berorientasi Islam pertama di Turki yaitu partai 

Mili Nizam Partisi (MNP) yang didirikan oleh Necmettin Erbakan tahun 1970
16

 

hingga partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) yang mulai berjaya dari tahun 

2002 tanpa terkecuali sepak terjang pendiri partai AKP Recep Tayyip Erdogan 

dan profilenya dalam mencapai kesuksesan serta memperoleh kepercayaan atau 

dukungan masyarakat hingga saat ini.  

Munculnya partai politik berorientasi Islam ini mengawali kebangkitan 

Islam kembali dalam ranah bernegara di Turki terutama dengan kesuksesan 

Erdogan membangun citra pemerintahan yang didukung oleh masyarakat Turki 

melalui partai AKP. Namun demikian ada satu momen dimana masyarakat 

Internasional dikejutkan dengan peristiwa kudeta yang baru-baru ini terjadi yaitu 

kudeta militer tahun 2016 yang gagal menggulingkan pemerintahan Erdogan. 

Upaya kudeta militer di Turki pada pemerintahan Erdogan ini merupakan upaya 

kelima dalam sejarah Republik Turki. Upaya kudeta kali ini gagal ini salah satu 

faktornya karena saat ini pemerintahan Turki didukung oleh partai AKP dan 

warga sipil.  

Pada setiap peristiwa kudeta di Turki mempunyai pemicu yang berbeda-

beda dan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan 

                                                      
15

 Ahmet T. Kuru. (2007). Secularism and State Policies toward Religion-the United States, 

France and Turkey, London: Cambridge University Press. 
16

 Ahmad Dzakirin. (2012). Kebangkitan pos-islamisme, analisis strategi dan kebijakan AKP 

Turki memenangkan pemilu. Solo: PT Era Adicitra Intermedia. hlm. 19. 
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yang berkuasa pada saat itu. Contohnya pada kudeta pertama tahun 1960, saat 

pemerintahan Adnan Menderes berkuasa banyak pencapaian yang telah dilakukan 

salah satunya Turki menjadi anggota NATO dan aktif dibawah payung PBB, 

namun pencapaian tersebut tenggelam dengan adanya isu ideologi dan agama 

yang dimainkan oleh gerakan-gerakan Islamisme dan kuatnya pengaruh intervensi 

militer dalam menjaga ideologi negara. Begitu juga dengan kudeta kedua hingga 

keempat dimana pergulatan ideologi dan isu agama sangat berperan besar dalam 

memicu instabilitas politik dan intervensi militer melalui kudeta.  

Lain halnya pada kudeta kelima kali ini Erdogan memainkan peran yang 

sangat baik dalam membangun kepercayaan dari segi domestik dan internasional, 

sehingga kebijakan-kebijakan dan langkah politiknya membentuk identitasnya 

sebagai aktor pemerintahan yang mampu berkompromi dengan kaum sekuler, 

militer dan dunia Barat. Dalam upaya kudeta kelima inipun militer gagal 

menggulingkan Presiden Erdogan karena salah satunya faktornya Erdogan 

mendapatkan dukungan rakyatnya untuk menentang kudeta dan mendukung 

pemerintahannya hingga akhirnya memunculkan pengaruh kuatnya rezim 

Erdogan.  

Sekilas mengenai kudeta kelima ini terjadi pada 15 Juli 2016, upaya 

kudeta diduga direncanakan oleh sebuah faksi di tubuh Angkatan Bersenjata Turki 

namun upaya kudeta ini telah gagal. Upaya ini telah menyebabkan kerusakan pada 

beberapa gedung dan jatuhnya korban tewas maupun luka-luka. Perdana Menteri 

Turki Binali Yildirim mengungkapkan sejak Jumat sore waktu setempat, 

kendaraan dan pasukan militer menyerbu Ibu Kota Turki, Ankara dan Istanbul. 

Ia lalu pergi ke stasiun televisi untuk mengumumkan kabar tersebut. “Ini adalah 
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upaya kudeta oleh beberapa anggota militer terhadap pemerintah saat ini 

Presiden Recep Tayyip Erdogan,” kata dia seperti dilansir Vox. Saat itu terdapat 

laporan streaming di media sosial terkait operasi besar di Ankara dan Istanbul. 

Di Ankara, tank meluncur melalui jalanan kota. Pesawat terbang di atas kepala 

dan kendaraan militer dikelilingi tentara.
17

 Selain itu dua jembatan utama 

Istanbul, Bosphorus dan Fatih Sultan Mehmet, diblokir tentara. Tank bahkan 

meluncur ke Bandara Internasional Istanbul. Erdogan lalu mendorong 

masyarakat turun ke jalan sebagai upaya protes. Mereka diarahkan menduduki 

bandara dan pusat keramaian publik. Di Ankara, demonstran mengikuti cara 

Erdogan yaitu turun ke jalan mendukung pemerintahan. Pemimpin partai oposisi 

utama Turki mengutuk kudeta itu dengan tidak mendukung para pemimpin 

kudeta dalam pembentukan politik. Ledakan pun terjadi di kompleks parlemen 

Turki di Ankara. Sementara di Istanbul, terjadi baku tembak.
18

 

Dilihat dari sejarah kudeta bahwa faktor utama yaitu intervensi militer 

dalam menjaga ideologi negara. Sedangkan jika dilihat dari jarak waktu dari 

kudeta terakhir tahun 1997, kudeta hampir tidak pernah terjadi kembali dalam dua 

dekade ini seiring dengan pencapaian-pencapaian pemerintahan Erdogan melalui 

partai AKP. Adakah hubungan dan kesamaan penyebab dengan kudeta 

sebelumnya atau faktor lain yaitu penguatan rezim melalui berbagai kebijakan-

kebijakan yang dijalankan pemerintahan Erdogan? Hal ini sangatlah menarik 

untuk diteliti lebih dalam sehingga tesis ini akan menganalisis mengenai 

pergeseran politik sekuler Turki, pembentukan identitas internasional dan 

penguatan rezim dengan studi perbandingan kasus kudeta militer pertama hingga 

                                                      
17

 Berita Internasional Tempo “Ini Kronologi Kudeta Berdarah Militer Turki” diakses pada 02 

Maret 2016, dari https://dunia.tempo.co/read/788120/ini-kronologi-kudeta-berdarah-militer-turki. 
18

 Ibid. 
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kelima (kudeta militer yang gagal tahun 2016), dimana Islam dan sekulerisme saat 

ini menjadi perbincangan hangat kembali setelah momen kudeta tersebut. 

Penulis tertarik untuk menganalisis keterkaitan kudeta-kudeta yang terjadi 

di Turki sebagai studi kasus dengan pergeseran politik sekuler dan identitas 

internasional yang dibentuk melalui aktor pemerintahan yang berkuasa di Turki 

selama beberapa dekade serta kebangkitan Islam melalui partai politik berorientasi 

Islam. Penguatan rezim Erdogan juga dapat terlihat dengan kemenangan AKP 

dalam pemilu 2002, 2007 dan 2011 dibawah kepemimpinan Erdogan. 

Selanjutnya, paska kudeta tersebut diduga muncul agenda lain sebagai momen 

untuk penguatan rezim dibawah kepemimpinan Erdogan. Penguatan rezim 

Erdogan juga terlihat dengan adanya perkembangan terakhir paska kudeta yaitu 

munculnya referendum pada April 2017 untuk mendukung parlemen menyetujui 

draf amandemen konstitusi mengubah sistem pemerintahan Turki dari sistem 

parlementer menjadi sistem presidensial. Draf ini menyebutkan pemilihan 

presiden dan parlemen selanjutnya akan digelar pada 3 November 2019, Presiden 

yang terpilih akan menjabat selama lima tahun dengan maksimal dua masa 

jabatan. Presiden juga akan berwenang menunjuk menteri-menteri, mengeluarkan 

dekrit, mengangkat hakim senior dan membubarkan parlemen serta posisi perdana 

menteri ditiadakan sehingga Presiden mengontrol penuh birokrasi Negara. 

Lebih lanjut, masih terkait dengan faktor penguatan rezim Erdogan, 

penulis juga akan meneliti dinamika politik paska kudeta dengan asumsi awal 

bahwa Presiden Erdogan telah menggunakan kudeta militer yang diduga 

digerakan oleh lawan politiknya untuk membenarkan pembersihan pejabat negara 

dan perwira militer yang dianggap tidak loyal kepadanya juga keterkaitannya 
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dengan pengaruh dari Fetullah Gulen yang kemungkinan mempengaruhi militer 

Turki untuk melawan pemerintahan Presiden Erdogan tersebut. Dia diduga 

menggunakan momentum tersebut sebagai jalan menuju islamisasi penuh yang 

tidak tampak semenjak runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah. Pasca insiden kudeta 

berdarah pada Jumat malam, 15 Juli 2106, pembersihan terus dilakukan dengan 

melakukan pemecatan pada Senin, 18 Juli 2016, terhadap 8.000 polisi, 30 

gubernur, dan 52 pejabat pegawai negeri sipil setingkat eselon. Selain itu, 70 

laksamana dan jenderal bersama dengan 3.000 tentara serta 2.700 anggota 

peradilan dipecat atau ditahan sejak kudeta gagal pada Sabtu, 16 Juli 2016.
19

 

Khusus terkait kudeta militer kelima yang gagal tahun 2016 ini, penulis 

juga mengamati profil kepemimpinan Recep Tayep Erdogan melalui pemikiran 

Islam dan manuver politiknya dalam membangun citra yang lebih akomodatif 

terhadap tuntutan kaum sekuler dan militer untuk kepentingan dalam negerinya. 

Di lain sisi Erdogan juga membentuk citra dan identitas Turki ke dunia Barat 

dengan Uni Eropa khususnya dan dengan negara-negara Islam sebagai kebijakan 

luar negerinya.  

 

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan fokus pada pertanyaan 

penelitian yaitu: 

1. Bagaimana perkembangan politik sekuler, pembentukan identitas 

internasional dan penguatan rezim diamati dari beberapa momen kudeta 

pertama hingga kelima (khususnya kudeta militer yang gagal tahun 

                                                      
19

 Berita BBC “Upaya kudeta gagal, Presiden Erdogan bersihkan tubuh Militer”, diakses pada 02 

Maret 2016, dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160715_live_turki_militer,. 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160715_live_turki_militer
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2016) di Turki?   

2. Bagaimana penguatan rezim Presiden Erdogan melalui partai AKP 

mampu menggagalkan kudeta militer tahun 2016? 

Batasan materi penelitian berdasarkan data-data mulai dari periode 

runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah dan terbentuknya Negara Republik Turki. 

Kemudian data-data mengenai dinamika politik dan poin-poin penting mengenai 

kebijakan-kebijakan yang membentuk identitas internasional dan penguatan rezim 

yang dilakukan oleh aktor pemerintahan yang berkuasa berdasarkan kronologikal 

bagaimana kudeta pertama hingga kelima terjadi.  

Batasan waktu pembahasan yang diteliti adalah sejak awal pembentukan 

Negara Republik Turki dan penerapan sekularisme pada masa pemerintahan 

Attaturk. Kemudian kudeta pertama terjadi tahun 1960 hingga keempat tahun 

1997. Dilanjutkan paska kudeta keempat yaitu pada masa kejayaan partai AKP di 

bawah kepemimpinan Erdogan sampai pada upaya kudeta militer kelima yang 

gagal tahun 2016 serta implikasi yang timbul paska kudeta sepanjang tahun 2017 

dimana penelitian ini dilakukan.  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini pertama, untuk menjelaskan bagaimana pergeseran 

politik sekuler terhadap perkembangan politik berorientasi Islam dan 

pembentukan identitas internasional melalui kebijakan-kebijakan yang dijalankan 

dikaitkan dengan kasus-kasus kudeta yang terjadi di Turki.  Sehingga diharapkan 

menjadi pandangan baru bagi kajian politik negara yang menerapkan prinsip-

prinsip sekuler atau yang menerapkan Islam moderat dalam mewujudkan 
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kebijakan-kebijakan yang membentuk identitas internasional. Kedua, memberikan 

referensi terhadap regional security diawali dengan peristiwa kudeta dan 

pencegahan kudeta serta kaitannya dengan penguatan rezim paska kudeta bagi 

dunia internasional khususnya pada pemerintahan di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Manfaat penelitian ini secara teoritis, dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan bagi peneliti dan analisis politik dalam perpolitikan suatu negara yang 

mayoritas penduduknya Muslim dan pembentukan identitas internasional suatu 

negara dalam dunia global. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran bagaimana paham dan identitas internasional mempengaruhi 

perpolitikan suatu negara dengan munculnya peristiwa kudeta sehingga dapat 

dijadikan cerminan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membendung 

akar-akar terjadinya kudeta dimasa mendatang seiring dengan adanya implikasi 

yang timbul salah satunya sebagai agenda penguatan rezim tertentu. 

   

1.4 Sistematika Penulisan  

Tesis ini terdiri dari lima bab, diawali dengan bab pertama yaitu 

pendahuluan. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab, sub bab pertama latar 

belakang masalah, yaitu menjelaskan mengenai konteks umum penelitian 

sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai latar belakang mengapa 

penelitian ini dilakukan. Sub bab kedua, rumusan masalah dengan adanya 

pertanyaan penelitian (research question) dan pembatasan masalah, sub bab 

ketiga tujuan dan manfaat penelitian serta sub bab keempat sistematika penulisan. 
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Bab kedua berisi pertama, tinjauan pustaka yang digunakan sebagai 

referensi penulis dan bertujuan untuk menemukan keterkaitan pembahasan dan 

signifikasi dari studi-studi sebelumnya dengan topik yang penulis teliti. Kedua, 

kerangka teori yaitu teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk 

membedah permasalahan yang diajukan. Ketiga, model analisis dan 

operasionalisasi konsep digunakan sebagai landasan logika berpikir sebagaimana 

menjawab pertanyaan penelitian.  

Bab ketiga metodologi penelitian yaitu pertama, uraian secara singkat 

mengenai paradigma dan pendekatan serta metode penelitian yang dipilih. Kedua, 

teknik pengumpulan data dan sumber yang dipilih. Ketiga, teknik analisis data 

yang dimulai dari proses perumusan masalah, fokus pada data-data yang 

berdasarkan topik penelitian, pengolahan data yang sudah terkumpul dan 

menganalisis berdasarkan hasil temuan dan teori-teori yang relevan. 

Bab keempat berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan (penerapan 

konsep dan teori untuk menjawab pertanyaan penelitian) serta implikasi teoritis 

dari analisis tersebut. Dimulai dari terbentuknya Republik Turki yang diikuti 

dengan penerapan ideologi sekuler secara massif sekaligus mendeskripsikan 

secara terminologis mengenai akar sekularisme. Kemudian dilanjutkan dengan 

faktor-faktor pemicu kudeta-kudeta Turki sebelumnya, mencakup perkembangan 

politik sekuler, kebijakan-kebijakan yang membentuk identitas Turki dan politik 

berorientasi Islam berdasarkan momem kudeta pertama hingga keempat. 

Dilanjutkan dengan dinamika politik paska kudeta keempat dan masa-masa 

berkembangnya politik berorientasi Islam sekaligus profil kepemimpinan Erdogan 

dimasa kejayaan partai AKP. Pada bagian akhir bab keempat akan dijelaskan studi 
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kasus kudeta militer Turki tahun 2016 yang gagal serta implikasi-implikasi yang 

muncul paska kudeta militer tahun 2016 tersebut.  

Bab kelima atau penutup berisi kesimpulan dari analisis kasus secara 

umum yaitu dari segi kebijakan dalam negeri, geopolitik Turki, sosio-kultural dan 

identitas internasional. Kemudian saran-saran yang menyangkut dinamika politik, 

pencegahan kudeta dan dinamika politik dengan penerapan Islam moderat yang 

tidak hanya menyangkut Turki namun juga bisa dijadikan acuan dalam kehidupan 

bernegara di Indonesia yang sedikit banyak mirip dengan kondisi di Turki. 

 

 

 




