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Abstract 

This paper examines the change of orientation of Turkish cultural diplomacy during the 
era of AKP, 2002-2015. From 2002 to 2007, during which AKP was busy with reforms designed 
to initiate EU Accession Negotiations, cultural exchange programs with Europe continued to 
operate as previous regimes had done. However, the orientation of Turkish cultural diplomacy 
shifted after the initial five years of the AKP government, becoming more directed towards the 
countries of the Middle East and Central Asia. The theory of the role of political parties in the form 
of foreign policy is therefore selected as an analytical instrument to determine the reasons for 
such changes. As a result, this study found that the change in Turkish cultural diplomacy since 
2007 towards the Middle East and Central Asia is a manifestation of the neo-Ottomanism values 
which was contained in the AKP political ideology as its foreign policy orientation. Nevertheless, 
it did not necessarily happen in the beginning stages of the AKP regime. Hence, the AKP still has 
to consolidate their positions that encourage negotiation with the opposition groups first. 

Key words: Foreign policy, Turkey, cultural diplomacy, AKP, political party, ideological 
orientation, neo-Ottomanism, consolidation of position  

Abstrak 

Penelitian ini berfokus pada perubahan orientasi diplomasi budaya Turki di era rezim 
pemerintahan AKP tahun 2002 hingga 2015. Pada tahun 2002 hingga 2007, AKP yang sibuk 
dengan reformasi negara demi memulai negosiasi aksesi Uni Eropa tahun 2005 masih 
melanjutkan program-program pertukaran budaya dengan Eropa sebagaimana rezim-rezim 
kekuasaan sebelumnya lakukan. Namun selanjutnya, orientasi diplomasi budaya Turki bergeser 
setelah lima tahun awal pemerintahan AKP, menjadi lebih mengarah kepada negara-negara 
kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah. Teori peran partai politik terhadap perumusan 
kebijakan luar negeri kemudian dipilih sebagai instrumen analisis untuk mengetahui alasan 
perubahan tersebut. Alhasil, penelitian ini menemukan bahwa perubahan diplomasi budaya 
Turki sejak tahun 2007 terhadap Timur Tengah dan Asia Tengah tersebut merupakan 
perwujudan nilai neo-Ottomanisme yang terkandung dalam ideologi politik AKP sebagai 
orientasi kebijakan luar negerinya. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat serta merta 
diwujudkan pada tahap awal rezim pemerintahan AKP, mengingat AKP masih harus melakukan 
konsolidasi posisi yang mendorong negosiasi dengan kelompok-kelompok oposisi terlebih 
dahulu. 

Kata kunci: Kebijakan luar negeri, Turki, diplomasi budaya, AKP, partai politik, orientasi 
ideologi, neo-Ottomanisme, konsolidasi posisi 
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Pendahuluan 

Pada era rezim pemerintahan 
Adalet ve Kalkınma Partis (AKP), 
diplomasi budaya menjadi salah satu 
perhatian penting bagi Turki. Dalam 
sejarahnya, diplomasi budaya Turki pada 
umumnya selalu berorientasikan kepada 
negara-negara Barat yang utamanya 
adalah Eropa. Pada tahun 2002 hingga 
2007 saja, AKP yang sibuk dengan 
reformasi negara demi memulai 
negosiasi aksesi Uni Eropa (UE) tahun 
2005 juga masih melanjutkan berbagai 
program pertukaran budaya dengan 
Eropa sebagaimana rezim-rezim 

kekuasaan sebelumnya lakukan (Öner, 
2013: 8). Namun demikian, orientasi 
diplomasi budaya yang dilakukan oleh 
AKP kemudian berubah setelah awal 
lima tahun pemerintahannya. Hal 
tersebut kemudian juga menunjukkan 
perubahan orientasi kebijakan luar 
negeri AKP yang terlihat semakin nyata 
pada periode pemerintahan incumbent 
berikutnya. Uniknya, perubahan 
orientasi diplomasi budaya Turki juga 
diikuti dengan fakta bahwa AKP yang 
masih menjadi partai penguasa di 
pemerintahan pada tahun 2007 selalu 
mendapatkan peningkatan suara di 
pemilihan umum tahun 2007 dan 2011 
sekalipun tidak berkoalisi. 

 

Statistik 1: Perolehan Suara Partai Politik di Turki pada Pemilihan Umum 
Tahun 2002-2015 

 

Sumber: NTV, 2015 

Peran Partai Politik Terhadap 
Perubahan Kebijakan Luar Negeri 

Pada dasarnya, diplomasi budaya 
dalam konteks penelitian ini ditujukan 
pada penggunaan soft power Turki 
sebagai metode alternatif untuk 
pencapaian kebijakan luar negerinya. 
Dengan demikian, pergeseran orientasi 
diplomasi budaya Turki yang awalnya 
lebih berfokus terhadap negara-negara 
Eropa menjadi ke arah Timur Tengah 

dan Asia Tengah juga digolongkan 
sebagai perubahan kebijakan luar negeri. 
Berdasarkan teori Herman (1990: 5), 
perubahan orientasi diplomasi budaya 
Turki sebagai kebijakan luar negeri di era 
pemerintahan AKP selama Tahun 2002 
hingga 2015 tersebut digolongkan 
sebagai perubahan yang termasuk dalam 
kategori problem atau goal changes. Hal 
tersebut merujuk pada pernyataan 
Erdogan terkait hubungan kontak Turki 
yang hampir sama sekali tidak 
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memerhatikan relasinya dengan negara-
negara Timur Tengah dan Asia Tengah di 
awal pemerintahan AKP hingga tahun 
2007.  

“When we first came to 
government about five years ago, 
our relations with some of the 
countries in our region were almost 
non-existent, whereas now we have 
changed that situation. We have 
friendly relations with most of our 
neighboring countries. We have 
relations in political, economic, 
social, cultural, commercial, 
military areas with many of the 
countries in the region.”1 

Serta dalam konteks program 
diplomasi budaya, Turki bahkan 
menghapuskan diplomasi budaya 
dengan Eropa yang ditunjukkan dengan 
menghentikan pengiriman kontestan 
dan broadcasting Eurovision di tahun 
2012 (T24.com.tr, 2012). 

Berikutnya, perubahan kebijakan 
luar negeri dalam konteks penelitian kali 
ini didasari oleh peran partai politik 
terhadap perumusan kebijakan luar 
negeri suatu negara. Berdasarkan teori 
Joly dan Dandoy (2016: 1) terkait 
hubungan peran partai politik dan 
kebijakan luar negeri, dapat disimpulkan 
bahwa konsolidasi partai politik dalam 
pemerintahan dapat menentukan posisi 
partai di negara yang bersistemkan 
multipartai untuk mempengaruhi 
agenda pemerintahan, termasuk 
perumusan kebijakan luar negeri. Selain 
itu, nilai-nilai yang mengakar dalam 
ideologi politik suatu partai kemudian 
juga dianggap mampu mempengaruhi 
orientasi kebijakan luar negeri. Untuk 
mendorong tercapainya konsolidasi 
posisi, diperlukan pula strategi negosiasi 
untuk di arena persaingan kompetitif 
politik sebagaimana Goodpaster (1995: 
21-24) sebutkan yang di antaranya: (1) 
Persaingan atau disebut pula hard 
bargaining yang dimaksudkan untuk 
memaksimalkan keuntungan dari para 

                                                           
1 Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Recep 

Tayyip Erdoğan pada tanggal 27 September 2007, 

tepatnya ketika diwawancarai oleh Council on 

pihak negosiator. (2) Kompromi atau soft 
bargaining yang membutuhkan 
pengorbanan kepentingan dari salah satu 
aktor. (3) Kolaborasi atau problem 
solving yang mengutamakan win-win 
solution untuk saling sepakat dengan 
prinsip menguntungkan semua pihak. 

Konsolidasi posisi kemudian 
dilakukan pula sejalan dengan konsep 
Merkel (1999, dalam Faulenbach, 2007: 
8-9) yang menyebutkan bahwa terdapat 
empat level konsolidasi: (1) Konsolidasi 
institusi, yakni saat AKP dapat 
mengontrol posisi parlementer dan 
eksekutif, termasuk kepala negara dan 
pemerintahan Turki. (2) Konsolidasi 
perwakilan yang merujuk pada 
kemenangan AKP dalam melawan partai 
politik dan kelompok kepentingan 
lainnya saat pemilihan umum Turki. (3) 
Konsolidasi perilaku yang mengacu pada 
kontrol terhadap pemain veto, seperti 
militer, aktor ekonomi, kelompok 
separatis atau teroris. (4) Konsolidasi di 
level civic culture atau political culture 
yang ditunjukkan dengan dukungan 
umum terhadap keputusan politik 
tertentu dengan menyesuaikan nilai dan 
norma masyarakat sipil. 

Lebih jauh lagi, teori terkait 
interaksi partai politik di pemerintahan 
dalam negeri kemudian dijelaskan oleh 
Hagan (1995, dalam Dugis, 2009: 177) 
yang menyebutkan bahwa partai 
umumnya cenderung berusaha 
membangun koalisi politik untuk 
mendapatkan dukungan dalam 
pengambilan kebijakan luar negeri. 
Membangun koalisi politik disebut 
sebagai hal yang cukup penting, 
mengingat adanya peran pihak oposisi 
dalam level pemerintahan domestik yang 
berupaya untuk melawan partai 
pemerintah. Meskipun demikian, partai 
politik yang telah mendapatkan kekuatan 
politik secara dominan sebenarnya juga 
dapat menghadapi pihak oposisi dalam 
struktur domesik yang lebih luas. Oleh 
karena itu, pihak oposisi juga tak jarang 
pada akhirnya menyetujui posisi 

Foreign Relations mengenai kebijakan politik 

luar negeri negaranya (CFR, 2007). 
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pemerintah dalam merespons hubungan 
internasional, sekalipun tidak ada 
pembentukan koalisi politik. 

Perubahan Orientasi Diplomasi 
Budaya Turki 

 Masalah orientasi kultural Turki 
telah menjadi isu perdebatan sejak era 
Kekaisaran Ottoman. Perdebatan 
bermula ketika masuknya nilai-nilai 
Barat pada era Kekaisaran Ottoman di 
antara pihak Pan-Ottomanism, Pan-
Islamism, dan Pan-Turkism.2 Arus 
budaya Eropa yang masuk melalui kaum 
intelektual dan seniman di masa 
Ottoman pun telah berkontribusi 
mengembangkan nilai-nilai Barat di 
wilayah yang menjadi kekuasaan 
kesultanan Islam terakhir di dunia. Nilai-
nilai Barat tersebut diwujudkan dengan 
universalisme, humanisme, dan 
sekularisme yang biasanya terdapat di 
berbagai karya sastra di masa Ottoman. 
Sebagai contoh, penulis seperti Namık 
Kemal (1840-1888) dan Ibrahim Şinasi 
(1826-1871) yang merupakan intelektual 
liberal nasionalis sekaligus aktivis Young 
Ottomans menghabiskan waktu cukup 
lama di Perancis untuk membaca karya-
karya Hugo, Rousseau, dan Montesquieu 
(Kaya, 2009: 9). Karya-karya ternama 
tersebut kemudian diterjemahkan pula 
ke dalam bahasa Turki, sehingga nilai-
nilai budaya Barat dapat ditransmisikan 
kepada masyarakat Turki dengan secara 
mudah. Alhasil, hal tersebut juga 
mendorong munculnya ide modernisasi 
dan reformasi yang sempat ditentang 
dan bahkan melemahkan identitas 
Kesultanan Ottoman. 

                                                           
2 Pan-Ottomanism bertujuan memberikan 

identitas kesamaan diantara keberagaman 

multikultur yang ada. Pan-Islamism merupakan 

paham yang melawan nilai-nilai Barat serta 

percaya bahwa dibutuhkan persatuan semua 

Muslim untuk memberikan rasa idenitas sosio-

politik Islam. Sedangkan Pan-Turkism 

merupakan paham nasionalisme orang-orang 

Turki yang memiliki latar belakang sejarah dan 

bahasa sama untuk bersatu tanpa melihat secara 

spesifik wilayahnya (Demirag, t.t). 

Selanjutnya, secara umum 
orientasi kultural Turki lebih mengarah 
ke Barat semenjak peridoe reformasi 
Atatürk. Hal ini dapat dibuktikan saat 
Atatürk melakukan reformasi3 untuk 
mengubah Kesultanan menjadi Republik 
Turki sejak tahun 1923 (Ergil, 1975: 249). 
Di era Atatürk ini, Turki kemudian 
berupaya untuk diakui sebagai 
masayarakat peradaban Eropa yang lebih 
modern dan tidak dianggap tertinggal 
sebagaimana negara-negara Islam Arab 
yang lainnya. Walaupun demikian, era 
pemerintahan Atatürk ini sebenarnya 
juga memiliki kontribusi terhadap pola 
diplomasi Turki hingga saat ini. 
Sebagaimana pernyataan di portal online 
Kementerian Luar Negeri Turki (2011), 
Atatürk juga masih melihat negara-
negara Timur Tengah dan Asia Tengah 
sebagai kawan lama yang perlu 
diperhatikan untuk stabilitas regional 
dan global. 

Kontinuitas orientasi kebijakan 
luar negeri Turki berikutnya masih 
berlangsung mengarah ke Barat 
walaupun terdapat dinamika kebijakan  
rezim pasca Atatürk. Setelah era 
pemerintahan Atatürk berakhir, nilai-
nilai Kemalisme pun masih dijadikan 
orientasi utama dalam kebijakan luar 
negeri Turki. Hal tersebut ditunjukkan 
dengan upaya Turki yang menginginkan 
untuk tergabung bersama peradaban 
Eropa melalui serangkaian perjanjian 
resmi dengan North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) pada tahun 1953 
serta Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) 
sejak tahun 1959 yang kemudian menjadi 
Uni Eropa (UE) (Ab.gov, 2012). Pada era 
tersebut Turki juga semakin 
mengintensifkan diplomasi budayanya 

3 Reformasi tersebut juga diikuti dengan 

mengubah penggunaan alfabet menjadi latin 

serta cara berpakaian yang tidak 

memperbolehkan penggunaan tudung selayaknya 

masyarakat Arab biasanya gunakan. Selain itu, 

Turki juga bukan lagi menjalankan pemerintahan 

yang monarki dan teokrasi lagi, melainkan 

menjadi negara demokarasi dan sekuler. 
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dengan Eropa, seperti dengan mengikuti 
Eurovision sejak 1975 serta membuat 
Festival Film dengan Inggris sejak 1993. 
Namun demikian, kemunculan partai-
partai politik yang berbasis Islami di 
Turki sejak tahun 1980-an kemudian 
juga mendorong diplomasi budaya 
terhadap negara-negara kawasan untuk 
kembali diperhatikan. Adanya 
TURKSOY tahun 1993 dan ekspor drama 
Turki untuk pertama kalinya ke 
Kazakhstan di tahun 1997 menjadi saksi 
bahwa partai-partai yang pada akhirnya 
dibubarkan karena dianggap menentang 
sekularisme Turki tersebut memiliki 
agenda untuk mengembalikan kejayaan 
Ottoman dengan mendekatkan Turki 
bersama negara-negara eks-Ottoman  
(Sözen, 2010: 110). 

Pada masa pemerintahan AKP 
selanjutnya, dorongan perubahan 
orientasi diplomasi budaya belum 
sepenuhnya berlaku di awal 
kekuasaannya tahun 2002. Dorongan 
perubahan tersebut dapat ditunjukkan 
dengan pernyataan ketua AKP, yakni 
Erdoğan, yang selalu menekankan bahwa 
mayoritas masyarakat Turki adalah 
Muslim yang layak untuk berintegrasi 
dengan UE (Teitelbaum & Martin, 2003: 
109). 

"Turkey has been waiting at 
the gates of the EU for 40 years, but 
countries that applied only 10 years 
ago are almost becoming members. 
We think we have to go beyond that 
and not look at the European Union 
as a Christian club." 

Pernyataan tersebut kemudian 
mengandung makna bahwa Turki yang 
berafiliasikan Islam sebagaimana di 
masa Ottoman juga masih dilanda isu 
terkait identias dan orientasi kebijakan 
luar negerinya. Lebih lanjut lagi, di tahun 
2006 pemerintah AKP pernah 
mengirimkan 1000 pasukan dalam UN 
peacekeeping untuk krisis Lebanon 
(Rabasa & Larrabee, 2008: 86). 
Pengiriman pasukan tersebut kemudian 
juga merepresentasikan awal perdebatan 
terkait pergeseran kebijakan luar negeri 

Turki yang tradisional terhadap negara-
negara non-Barat. 

Pada akhirnya, pergeseran 
diplomasi budaya Turki pun semakin 
terjadi pada saat pertengahan kekuasaan 
pemerintahan AKP. Bila perubahan 
kebijakan luar negeri Turki sebelumnya 
lebih disebabkan oleh perubahan rezim 
pemerintahan yang berkuasa, seperti 
dari masa Ottoman menuju ke masa 
Atatürk serta hingga bangkitnya partai-
partai Islam, tetapi menariknya 
perubahan orientasi kebijakan luar 
negeri Turki dalam periode penelitian ini 
justru terjadi ketika rezim kekuasaan 
masih dipegang oleh AKP sebagai 
pemerintahan incumbent. Setelah AKP 
fokus pada reformasi Turki untuk 
memulai negosiasi aksesi UE hingga 
tahun 2007 (Öner, 2013: 7), 
pemerintahan incumbent AKP 
selanjutnya secara perlahan-lahan 
menoleh negara-negara tetangga, 
khususnya Asia Tengah dan Timur 
Tengah, sebagai orientasi diplomasi 
budayanya. Sebagai contoh, berhenti 
mengikuti Kontes Lagu Eurovision 
dengan Eropa dan justru membuat 
Kontes Lagu Turkvision dengan negara-
negara Asia Tengah, mendirikan Yunus 
Emre Institute (YEI) di banyak negara 
Timur Tengah dan Asia Tengah, serta 
ekspor drama besar-besaran ke negara-
negara tersebut. 

Realisasi Nilai-Nilai dalam Ideologi 
AKP: Dari Awal Pembentukan 
Pemerintahan hingga Periode 
Pemerintahan Incumbent 

 Sebagaimana yang dijelaskan 
sebelumnya, pada periode pertama 
pemerintahan (2002-2007), AKP masih 
fokus melakukan konsolidasi posisi dan 
belum secara khusus melakukan 
perubahan-perubahan mendasar secara 
orientasi kultural. Hal tersebut salah 
satunya dapat ditunjukkan dari upaya 
AKP dalam mendapatkan suara 
terbanyak di pemilihan umum tahun 
2002 agar dapat membentuk partai 
pemerintah. Untuk meraih suara tinggi, 
AKP harus meyakinkan masyarakat 
Turki melalui kampanyenya sebagai 
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partai yang tidak anti sekularisme. 
Selama kampanye pemilihan umum 
tahun 2002 sendiri, AKP umumnya 
menggunakan tiga tema utama untuk 
disuarakan yang meliputi reformis, 
liberal, dan pluralis (Göl, 2009: 803). Di 
samping itu, konsolidasi posisi pun 
kemudian juga diwujudkan dengan 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 
oleh AKP untuk fokus terhadap reformasi 
serta demokratisasi dengan UE di masa 
awal pemerintahannya.   

Konsolidasi posisi dan negosiasi 
politik dibutuhkan mengingat AKP 
memiliki latar belakang religius yang 
rentan mendapatkan serangan dari 
kelompok oposisi. Di samping itu, hal 
tersebut juga dilakukan untuk 
menghindari pembubaran sebagaimana 
partai-partai Islam konservatif 
pendahulunya yang dianggap memiliki 
agenda menentang sekularisme Turki 
(Sözen, 2010: 110). Meskipun sering 
enggan dianggap sebagai partai Islam, 
namun pernyataan awal AKP saat 
konferensi pers pasca kemenangannya 
dalam pemilihan umum tahun 2002 
memang menunjukkan bahwa AKP 
adalah partai konservatif dan demokrat. 
Para akademisi Hubungan Internasional 
pun mengamati bahwa beberapa 
pernyataan dan latar belakang politisi 
AKP sebetulnya mengindikasikan 
perwujudan nilai neo-Ottomanisme4 
yang diterapkan secara diam-diam 
(Aydın-Düzgit & Keyman, 2014 dalam 
Czajka & Wastnidge, 2015: 4 dan 
Taspinar, 2008: 14-15). 

Sementara itu, perubahan 
orientasi kebijakan luar negeri Turki 
diikuti dengan pergeseran diplomasi 
budaya yang umumnya muncul setelah 
tahun 2007 dan dianggap sebagai wujud 

                                                           
4 Neo-Ottomanisme sendiri merupakan istilah 

yang telah ada semenjak pertengahan abad ke-19 

yang dibuat oleh para intelektual dari berbagai 

cabang literatur, jurnalisme, seni, dan politik 

(Sözen, 2010: 106). Para intelektual tersebut 

kemudian membuat pergerakan yang 

menginginkan reformasi terhadap Kekaisaran 

Ottoman melalui dinamika internal. Dalam rezim 

pemerintahan AKP, nilai neo-Ottomanisme 

dipercaya lahir sebagai respon dari disfungsi 

realisasi nilai neo-Ottomanisme. Nilai 
neo-Ottomanisme tidak dapat serta 
merta digunakan sebagai orientasi 
kebijakan luar negeri oleh AKP saat 
berkuasa di masa awal pemerintahannya. 
Dengan demikian, penerapan nilai neo-
Ottomanisme selanjutnya berlaku 
semakin eksplisit di era pemerintahan 
incumbent AKP yang tepatnya setelah 
AKP memenangkan kembali pemilihan 
umum dan presiden tahun 2007. 
Beberapa pernyataan serta kebijakan 
baru AKP kemudian menunjukkan 
bahwa partai tersebut secara 
meyakinkan mengadopsi nilai neo-
Ottomanisme. Sebagai contoh yang 
tertulis di portal online Kementerian 
Luar Negeri Turki terkait visi kebijakan 
luar negeri terhadap Timur Tengah dan 
Asia Tengah juga semakin terbuka untuk 
disebarluaskan. 

“Turkey has a vision of the 
Middle East... Turkey's vision for the 
Middle East is not in opposition to 
its approach in Central Asia or in 
the Balkans.”5 

Di samping itu, terdapat pula 
kontroversi terkait kebijakan-kebijkaan 
AKP, seperti penetapan kandidat 
presiden Turki tahun 2007 yang berlatar 
belakang Islami serta isu penggunaan 
kerudung di publik. Kebijakan-kebijakan 
serupa kemudian juga mendorong 
ketegangan dengan pihak oposisi di level 
politik domestik, termasuk dengan 
militer yang dianggap sebagai penjaga 
nilai-nilai Sekularisme Turki (BBC, 
2007). 

Fakta menarik berikutnya lalu 
datang dari survei populer yang 
menunjukkan bahwa kenaikan AKP 
sebagai pemerintah incumbent dapat 

ideologi Kemalis dan identitas Turki yang tidak 

memerhatikan hubungan sejarah Ottoman di 

masa lalu (Albayrak & Turan, 2016: 135). 

5 Tulisan Davutoğlu tersebut dipublikasikan di 

majalah Foreign Policy, Amerika Serikat pada 

tanggal 20 Mei 2010 dan terdapat di portal online 

Kementerian Luar Negeri Turki (Mfa, 2010). 
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menggeser perspektif di masyarakat. Hal 
tersebut kemudian begitu penting bagi 
AKP untuk mendapatkan suara lebih 
tinggi di pemilihan umum berikutnya, 
sekalipun sempat ditentang oleh 
berbagai kelompok oposisi yang begitu 
pro-Kemalisme. Berdasarkan data jajak 
suara tahun 2009, ditunjukkan pula 
bahwa terdapat pergeseran persepsi 
masyarakat Turki terhadap Barat dan 
justru mengedepankan identitas 
Muslimnya (Kaya, 2009: 26). Untuk 
lebih meningkatkan kepercayaan di 
domestik, AKP pun mengeluarkan 

kebijakan terkait penyelesaian masalah 
Kurdi serta isu antara kelompok Islamis 
dan sekuler di masyarakat Turki. Di 
samping itu, publik juga menganggap 
bahwa kebijakan luar negeri AKP yang 
berlandaskan nilai neo-Ottomanisme 
tersebut dikembangkan secara proaktif 
dengan tujuan untuk mempromosikan 
peran strategis regional dan global. 
Dengan mempromosikan resolusi 
konflik dan kerjasama regional, AKP 
menjamin negara lain tidak 
menggunakan posisi Turki untuk 
kepentingan strategis nasionalnya. 

 

Statistik 2: Persepsi Publik terkait Identitas di Turki tahun 1999 dan 2006 

Sumber: Kaya, 2009: 6

Perubahan Orientasi Diplomasi 
Budaya Turki di Era AKP: 
Konsolidasi Posisi untuk Realisasi 
Ideologi Partai Politik 

Dari kerangka pemikiran dan 
temuan berbagai data di atas, perubahan 
orientasi diplomasi budaya Turki di era 
pemerintahan AKP tahun 2002 hingga 
2015 dapat dijelaskan melalui dua faktor 
determinan utama yang meliputi ideologi 
partai politik serta proses negosiasi 
politik. Merujuk kembali pada teori 
politik terhadap perumusan kebijakan 
luar negeri, Turki yang digolongkan 
sebagai negara parlementer sekaligus 
bersistemkan politik multipartai 

memiliki sebuah partai politik yang 
dominan (AKP) hingga mampu bersaing 
dan membentuk partai pemerintah 
untuk mengisi jajaran posisi strategis di 
dalam pemerintahan. Melihat realita 
yang sedemikian rupa, AKP kemudian 
memiliki peran yang cukup signifikan 
untuk mempengaruhi agenda 
pemerintahan, termasuk dalam 
perumusan kebijakan luar negeri. 

Teori di atas kemudian juga 
memerhatikan nilai-nilai kepartaian 
yang sesuai dengan ideologi politiknya 
sebagai orientasi kebijakan luar negeri. 
Jika dilihat dari pola pemerintahan Turki 
sejak pemilihan umum tahun 2002, AKP 
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dianggap sebagai partai yang mampu 
membangkitkan nilai-nilai neo-
Ottomanisme melalui pernyataannya 
yang memadukan konsep demokrasi dan 
Islam. Walaupun di masa kampanye dan 
tahap-tahap awal pemerintahan AKP 
sering memosisikan partainya di bagian 
tengah spektrum ideologi politik, namun 
beberapa pernyataan dan kebijakannya 
secara meyakinkan bahwa AKP 
sebetulnya mengadopsi nilai neo-
Ottomanisme sebagai landasan 
pengambilan keputusan politiknya. Nilai 
neo-Ottomanisme dalam ideologi politik 
AKP kemudian direalisasikan lebih nyata 
lagi ketika AKP kembali terpilih sebagai 
partai pemerintahan incumbent di tahun 
2007 dengan berkaca dari berbagai 
agenda pemerintahan serta kebijakan 
luar negerinya yang berorientasikan 
Timur Tengah dan Asia Tengah. 

Sesuai dengan teori di atas, AKP 
selanjutnya juga melakukan konsolidasi 
posisi melalui negosiasi politik dalam 
pemerintahan guna merealisasikan nilai-
nilai neo-Ottomanisme yang sebetulnya 
telah melekat di ideologi politik AKP 
sejak pendirian partainya. Implementasi 
nilai-nilai neo-Ottomanisme tersebut 
memang tidak dapat direalisasikan 
secara langsung ketika tahap-tahap awal 
pemerintahan AKP, mengingat AKP 
merupakan partai baru yang muncul 
dengan latar belakang para tokoh Islamis 
serta sejarah partai ideologi pro-Islam 
yang pernah dibubarkan sebelumnya. 
Bercermin dari pengalaman partai-partai 
tersebut, AKP kemudian melakukan 
reformasi nilai-nilai dalam ideologi 
politiknya untuk menjadi partai yang 
muslim demokrat dan merealisasikan 
neo-Ottomanisme secara perlahan. Oleh 
karena itu, pada akhirnya AKP 
melakukan konsolidasi posisi melalui 
proses negosiasi politik dengan 
kelompok-kelompok oposisi yang di 
tahap awal pemerintahan AKP pernah 
beberapa kali bergejolak. 

Berdasarkan tiga strategi 
negosiasi milik Goodpaster, strategi 
negosiasi politik yang dilakukan AKP 
cenderung menggunakan strategi 
persaingan atau hard bargaining karena 

adanya upaya AKP dalam 
memaksimalkan keuntungannya secara 
kompetitif untuk melawan pihak-pihak 
oposisi. Pihak-pihak oposisi yang 
dimaksud dalam hal ini meliputi (Ciddi, 
2014: 45): (1) Presiden Turki di tahun 
2002-2007 yang bukan berasal dari AKP, 
(2) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) serta 
oposisi partai politik lain yang juga 
mendapatkan kursi di parlementer, (3) 
militer atau pasukan bersenjata yang 
dianggap sebagai penjamin sekularisme 
negara semenjak nilai Kemalisme 
diterapkan secara dominan dalam 
landasan pemerintahan Turki, serta (4) 
organisasi dan publik yang melakukan 
demonstrasi sebelum pemilihan umum 
tahun 2007 terkait tuduhan penodaan 
sekularisme negara oleh AKP (Göl, 2009: 
800). 

Strategi persaingan yang dipilih 
AKP selanjutnya dapat menjelaskan 
bagaimana AKP lebih berfokus terhadap 
hasil negosiasi dibandingkan dengan 
hubungan dalam praktiknya. Dalam hal 
ini AKP berusaha untuk 
mempertahankan kekuatan politik 
secara dominan, sehingga di pemilihan 
umum berikutnya AKP dapat menjadi 
pemerintahan incumbent serta mampu 
menghadapi kelompok-kelompok 
oposisi dalam struktur domesik yang 
lebih luas. Strategi persaingan AKP dapat 
ditunjukkan melalui keberhasilan 
kebijakan luar negerinya terkait 
negosiasi aksesi UE di tahun 2005. 
Dengan reformasi Turki yang lebih 
demokratis, AKP telah menunjukkan ke 
oposisi dan publik secara luas bahwa 
komitmennya terhadap nilai-nilai 
Kemalisme masih dipegang secara 
sungguh-sungguh. Ketika Turki 
melakukan reformasi untuk aksesi UE, 
AKP kemudian juga dapat melakukan 
dominasi terhadap militer karena 
prasyarat UE yang mendorong 
peningkatan kontrol pemerintahan sipil 
demokratis terhadap militer. Akibatnya, 
kontrol militer tidak dapat berlaku 
sewenang-wenang lagi sebagaimana 
intervensi-intervensi sebelumnya untuk 
menggulingkan kekuasaan partai yang 
dianggap melawan sekularisme negara.  
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Berbeda dengan strategi 
kolaborasi dan kompromi juga, AKP 
tidak mengutamakan win-win solution 
serta mengorbankan kepentingannya 
untuk menghadapi kelompok oposisi. 
AKP sebaliknya justru lebih 
menunjukkan persaingan kompetitif 
yang begitu memaksimalkan 
keuntungannya terhadap kelompok 
oposisi, guna mendapatkan dukungan 
peningkatan suara di pemilihan umum 
berikutnya yang merupakan pasca lima 
tahun pemerintahan awalnya. Untuk 
mendapatkan dukungan yang lebih luas 
lagi, AKP bahkan memerhatikan 
kelompok minoritas, seperti etnis Kurdi, 
yang dianggap sebagai ancaman 
separatis oleh partai politik lain pula, 
dengan menjamin dan memberikan hak-
hak mereka.  

Ketika konsolidasi dan hasil 
negosiasi dapat dicapai dengan 
menaklukan kelompok-kelompok 
oposisi tersebut, realisasi nilai neo-
Ottomanisme di masa pemerintahan 
incumbent AKP pada akhirnya dapat 
diimplementasikan secara lebih mudah 
dan terbuka. Alhasil perubahan 
kebijakan luar negeri tidak selalu perlu 
terjadi di era pemerintahan yang berasal 
dari kekuasaan rezim yang berbeda, 
namun dapat pula terjadi ketika rezim 
pemerintahan yang berkuasa masih 
sama. Oleh karena itu, pergeseran 
orientasi diplomasi budaya Turki di era 
rezim pemerintahan AKP tahun 2002 
hingga 2015 tersebut dapat terjadi 
melalui konsekuensi proses negosiasi 
politik serta realisasi ideologi politik 
partai yang baru terjadi di era 
pemerintahan incumbent AKP 
berikutnya. 

Kesimpulan 

Setelah temuan data di atas 
dianalisis dengan kerangka pemikiran 
dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa perubahan orientasi diplomasi 
budaya sebagai kebijakan luar negeri 
Turki di era rezim pemerintahan AKP 
tahun 2002 hingga 2015 disebabkan oleh 
konsekuensi realisasi nilai neo-
Ottomanisme sebagai landasan ideologi 

politik AKP yang awalnya memerlukan 
konsolidasi posisi dan negosiasi dengan 
kelompok-kelompok oposisi. Saat AKP 
berkuasa untuk pertama kalinya di tahun 
2002, AKP tidak dapat mengontrol 
semua pemerintahan. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan presiden Turki yang 
saat itu bukan berasal dari AKP serta 
kelompok-kelompok oposisi yang 
menuduh AKP sebagai partai tidak pro-
sekularisme. Ketegangan dengan 
kelompok-kelompok oposisi tersebut 
kemudian semakin meningkat, 
khususnya saat menjelang pemilihan 
umum dan presiden tahun 2007. 
Kelompok militer Turki berulangkali 
mengingatkan secara eksplisit bahwa 
mereka akan selalu menjaga nilai-nilai 
Kemalisme. Di samping itu, gelombang 
demonstrasi dari partai oposisi, NGOs, 
serta kalangan individu juga 
bermunculan. Akibatnya, AKP tidak 
mungkin merealisasikan nilai-nilai yang 
segaris dengan ideologi kepartaiannya di 
lima tahun pemerintahannya awal. 

Berdasarkan penjelasan analisis 
sebelumnya, AKP awalnya berupaya 
untuk membangun persepsi publik 
bahwa partainya tidak mengancam 
sekularisme negara serta justru berupaya 
mengeratkan diplomasinya bersama UE 
yang diwujudkan dengan reformasi dan 
mulainya negosiasi aksesi ke UE tahun 
2005. Hal tersebut kemudian dijadikan 
strategi negosiasi persaingan yang cukup 
kompetitif untuk melawan kelompok 
oposisi dalam mendapatkan suara di 
pemilihan umum berikutnya. Pentingnya 
keanggotaan UE bagi AKP dijadikan 
sebagai instrumen untuk 
mengkonsolidasikan dan memantapkan 
posisi partai mereka terhadap bahaya 
dari segala jenis serangan yang mungkin 
datang dari kaum sekuler pro-Barat. 
Upaya integrasi dengan Eropa telah 
menjadi mekanisme untuk melestarikan 
identitas Islam Turki dan membuat AKP 
lebih kompatibel dengan tatanan politik 
yang sekuler, demokratis, dan pluralistik. 

Setelah konsolidasi telah tercapai 
yang diwujudkan dengan meningkatnya 
suara terhadap AKP di pemilihan umum 
tahun 2007, AKP pada akhirnya dapat 
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merealisasikan nilai-nilai yang sejalan 
dengan ideologi politiknya, termasuk 
dalam pengambilan keputusan politik 
serta perumusan kebijakan luar negeri. 
Terlepas dari kontroversi isu-isu kultural 
yang semakin menunjukkan bahwa AKP 
menerapkan neo-Ottomanisme, seperti 
pencabutan pelarangan penggunaan 
kerudung di publik, meluncurkan satelit 
berbahasa Arab dan Kurdi, hubungan 
yang semakin dekat dengan Timur 
Tengah dan Asia Tengah, namun AKP 
juga tidak pernah secara langsung 
mempublikasikan posisinya sebagai 

partai Islam. Hal tersebut tentunya 
menjadi perhatian AKP mengingat risiko 
pelarangan konstitusional serta 
kehilangan dukungan rakyat terkait 
komitmen AKP sebagai pendukung 
negara sekuler. Oleh karena itu, agenda-
agenda yang menunjukkan nilai-nilai 
Islami serta realisasi neo-Ottomanisme, 
termasuk kebijakan luar negeri yang 
mengarah ke Asia Tengah dan Timur 
Tengah, dilakukan secara perlahan-lahan 
dan disebut oleh AKP sebagai 
komplemen untuk mendukung posisi 
kekuatan regional dan global Turki.  
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