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ABSTRAK

Bubun Nursyaban ( 18200010120 ) : Politik Identitas Turki di Bawah
Kepemimpinan Erdogan ( Studi Kasus Konversi Hagia Sophia ). Tesis, Program
studi Interdiciplinary Islamic studies, Konsentrasi Kajian Timur Tengah,
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.
Presiden Erdogan melalui proses peradilan telah memenangkan
pengubahan museum Hagia Sophia menjadi masjid. Para peneliti berbeda
pandangan terhadap kebijakan koversi Hagia Sophia tersebut, baik yang setuju
dan mendukung pemerintah, namun tidak sedikit juga yang menolak dan kecewa.
Akan tetapi, berdasarkan faktanya konversi hagia sophia bukan hanya persoalan
merubah sebuah museum menjadi masjid semata, melainkan terdapat
implementasi lain. Selain itu, peneliti menjumpai fakta-fakta manuver politik
identitas Presiden Turki dalam beberapa kebijakan dengan simbol keagamaan
ditengah terpuruknya ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap partai AKP.
Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta
yang terkait dengan corak kepemimpinan Erdogan, serta mengungkapkan dampak
pesan kebangkitan islam Turki dengan simbol penaklukan masjid konversi Hagia
Sophia terhadap geopolitik di timur tengah. Penelitian ini menggunakan teori
politik profetik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang dilakukan
melalui tiga tahap. Tahap pertama, tahap kategorisasi data. Tahap kedua, analisis
data-data yang di peroleh yang telah dikategorisasi guna menjawab rumusan
masalah. Tahap ketiga, tahap penarikan kesimpulan dari data-data yang telah di
analisis untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat.
Penelitian ini menghasilkan bahwa corak kepemimpinan Erdogan terkait
dengan politik identitas di pengaruhi oleh perjalanan pendidikan dan karier selama
dia berkiprah di perpolitikan. Bahwa melalui kebijakan politik identitas Erdogan
dengan simbol penaklukan masjid konversi Hagia Sophia berdampak terhadap
hubungan Turki dengan beberapa Negara di Timur Tengah, bahkan Turki harus
rela mengorbankan hubungan baik dan memutus kesepakatan ekonomi antar
negara.
Kata kunci : Hagia Sophia, Erdogan, Politik Identitas
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ABSTRACT
Bubun Nursyaban ( 18200010120 ) : Turkish Identity Politics under Erdogan’s
Leadership ( Case Study of Hagia Sophia Conversion ). Thesis, Interdisciplinary
Islamic studies program, Middle East Studies Concentration, Postgraduate
program at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.
President Erdogan through the judicial process has won the conversion of
the Hagia Sophia museum into a mosque. Researchers have different views on the
Hagia Sophia conversion policy, both agree and support the government, but not a
few also reject and are disappointed. However, based on the fact that the
conversion of Hagia Sophia is not just a matter of turning a museum into a
mosque, there are other implementations. In addition, the researcher found facts
about the political maneuvering of the Turkish President's identity in several
policies with religious symbols in the middle of the economic downturn and the
crisis of confidence in the AKP party. The aim of this research is to reveal the
facts related to Erdogan's leadership style, and to reveal the impact of the Turkish
Islamic revival message with the symbol of the conquest of the Hagia Sophia
conversion mosque on geopolitics in the Middle East. This research uses
prophetic political theory. The method used is a qualitative method, which is
carried out through three stages. The first stage, the data categorization stage. The
second stage, analysis of the data obtained which has been categorized in order to
answer the formulation of the problem. The third stage, the stage of drawing
conclusions from the data that has been analyzed to provide answers to the
problems raised.
This research results that Erdogan's leadership style related to identity
politics is influenced by his educational journey and career while he is active in
politics. That through Erdogan's identity politics policy with the symbol of the
conquest of the Hagia Sophia conversion mosque, it has an impact on Turkey's
relations with several countries in the Middle East, even Turkey must be willing
to sacrifice good relations and break economic agreements between countries.
Keywords : Hagia Sophia, Erdoan , Identity Politics
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Turki merupakan negara sekuler. Sekularisme Turki diawali dengan
terpilihnya Mustafa kemal sebagai Presiden. Mustafa kemal menjadi sosok
pembaharu dalam ranah pembentukan pemerintahan yang modern. Penerapan
sekularisme Turki dengan model pemerintahan Barat pada sejarahnya dimulai
dari jatuhnya konstantinopel, ibukota Bizantum, ke tangan pasukan Turki
Usmani dibawah pimpinan Sultan Mahmud II pada tahun 1853 ditandai
dengan penaklukan Hagia Sophia menjadi masjid. Konstantinopel yang
selanjutnya diganti namanya menjadi Istanbul, adalah suatu kota metropolis
yang berada di benua Asia dan Eropa. Inilah titik awal keemasan Turki
Usmani, yang terus cemerlang hingga abad ke-18 dengan wilayah kekuasaan
yang sangat luas membentang dari Hongaria Utara di Barat hingga Iran di
Timur; dari Ukrania di Utara hingga Lautan India di Selatan.1
Turki yang menerapkan sistem sekularisme menumbuhkan dua kelompok
yang saling bertentangan, yaitu kaum tradisionalis yang melihat ke belakang
pada masa kejayaan Islam sebagai tatanan pemerintahan yang “nyata” atau
“murni”. Sedangkan kaum modernis menyambut antusias terhadap kebijakan
sekularisme yang jelas dan membangkitkan banyak inspirasi untuk

1

Mustofa, Imron. "Turki Antara Sekularisme dan Aroma Islam; Studi atas Pemikiran
Niyazi Berkes." EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam 6.1 (2016), 50-62.
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2

membangun ideologi pemerintah yang demokratis yang berguna sebagai satu
pengganti terhadap bentuk-bentuk kesultanan.2
Turki dengan dinamika politiknya selalu menarik untuk di teliti bukan
hanya sekedar keterlibatan terhadap negara lain yang menyangkut
kepentingannya, namun interfensi negara republik tersebut seringkali
mendapat respon dari berbagai pihak, baik bagi kalangan Islam konservatif
ataupun sekuler. Kebijakan Erdogan baru-baru ini merupakan bagian
serangkaian dari langkah-langkah Erdogan dalam melakukan manuver politik
di Turki. Pasca runtuhnya kekuasaan Mustafa kemal Ataturk, gerakangerakan Islam di Turki muncul secara berkesinambungan. Turki sendiri sudah
terlibat dalam banyak perang dan permasalahan diantaranya perang Suriah
belum lagi dengan Israel, suku Kurdi dan semakin sulitnya posisi Turki untuk
masuk ke Uni Eropa.
Kebijakan Erdogan yang sarat akan unsur SARA telah mengubah haluan
peta perpolitikan di kancah internasional di satu sisi mendapat dukungan
penuh namun di sisi lain mendapatkan ancaman serius bagi pemerintahan itu
sendiri seperti halnya kebijakan luar negeri atas keterlibatan Turki pada
sengketa pada wilayah Nagorno-Karabakh, yang merupakan bagian
Azerbaijan (mayoritas Islam) sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka,
yang selama ini diduduki oleh Armenia.
media Armenia Massis Post memberitakan Imabas dari masalah
tersebut, bahwa otoritas pajak Armenia menetapkan, bahwa pada tanggal 31

2

Ibid.

3

desember memulai memberlakukan larangan atas impor semua barang Turki
ke Armenia. Pemerintah Armenia kecewa dan merasa marah terhadap Turki
yang ikut campur dalam mempasok senjata ke Azerbaijan dan pengerahan
tentara bayaran teroris ke zona konflik.3
Kebijakan dalam negeri pemerintahan Erdogan belakangan ini
disebutkan oleh beberapa penelitian bahwa Erdogan sangat kontras dengan
Islamisme-nya tanpa melihat aspek demokrasi dan kebebasan beragama atau
simbol keagamaan, terbukti dalam beberapa bulan terakhir Erdogan dengan
ambisi memperjuangkan konversi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid
aktif bagi umat muslim yang membuat isu sensitif mencuat di tanah kekholifahan tersebut jika ditinjau lebih luas kebijakan Erdogan tersebut
setidaknya melanggar empat aspek teori menurut penelitian yang ditulis oleh
Abdul Rahman A. Ghani Profesor Evaluasi Pendidikan di Universitas
Muhammadiyah, Prof. Dr. HAMKA, Jakarta, Indonesia, dkk. bahwa empat
aspek teori dalam penelitian tersebut adalah aspek modernisme, warisan
budaya (museum), sekularisme serta Historiografi. Aspek modernisme yang
dimaksudkan atas penelitiannya terhadap Hagia Sophia yaitu memakai teori
Modernisme versi Alain Tourraine yaitu teori yang membahas studi tentang
ketidakstabilan zaman, peperangan ekonomi, intelijen, dan bagaimana warga
negara harus berkontribusi dalam iklim demokrasi yang adil dan
berkelanjutan. Termasuk pada monumen atau situs keagamaan yang

3

Shintaloka Pradita Sicca, “"Armenia: Turki Kirim Ahli Militer hingga Pesawat Tempur
untuk
Azerbaijan
(27
September
2020).
",https://www.kompas.com/global/read/2020/09/29/111130670/armenia-Turki-kirim-ahli-militerhingga-pesawat-tempur-untuk-azerbaijan?page=all. (Diakses: : 8 januari 2021).

4

semestinya dilestarikan sebagai simbol kenegaraan yang demokratis.
Sedangkan pada aspek warisan kebudayaan peneliti menjelaskan bahwa harus
dipahami mengenai warisan budaya yang bukan sekedar observasi, atau nilai
pariwisata, tetapi juga identitas tak terbatas, yang termasuk identitas Turki
untuk memperkaya sejarah negara-bangsa itu sendiri yang apabila ada yang
menganggunya maka negara wajib melindunginya sebagai jati diri yang
melekat pada identitas negara tersebut. Sedangkan aspek sekularisasi yaitu
tentang bagaimana pemerintah berperan sebagai penengah dari otoritas agama
dan kenegaraan bukan hanya berfokus pada pemisahan negara dan agama tapi
lebih kepada penghubung akan keduanya, modernisasi dan sekularisme telah
di praktekan di negara Turki dimasa attatruk diantaranya Al Quran yang
diterjemahkan ke bahasa Turki, penghapusan keterlibatan ulama di parlemen,
dan pembangunan gedung seni dan opera dan lain sebagainya.
Hal yang sama pentingnya yaitu mengenai aspek teori historigrafi
dengan teori March Bloch bahwa Hagia Sophia merupakan bukti sebuah
bangunan bisa menjadi tempat yang nyaman bagi berbagai agama dan dapat
dinikmati keindahannya oleh semua orang dari berbagai latar belakang baik
luar ataupun dalam negeri. Artinya jika seseorang pergi ke Turki mereka akan
di ingatkan oleh monumen bersejarah sebagai simbol historiografi bagi
berbagai agama dan selayaknya Hagia Sophia kemudian menjadi milik dunia,
bukan hanya untuk pemerintah Turki, maupun milik Presiden Turki.4

4

Syarif, Mohammad Suryadi, Abdul Rahman A. Ghani, and Jeanne Francoise.
"INDONESIAN PERSPECTIVE ON HAGIA SOPHIA." Economic and Social Development:
Book of Proceedings (2020),76-83.
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Pada sejarahnya Hagia Sophia berdiri sebagai katedral terbesar di dunia
selama hampir seribu tahun yang berfungsi sebagai pusat kehidupan agama,
politik, dan seni hingga tempat pelantikan kaisar pada masa kekaisaran
Bizantium. Hagia Sofia juga menjadi salah satu komponen dari situs warisan
dunia UNESCO yang disebut dengan area bersejarah Istanbul. Bangunan
yang kini telah dialihfungsikan menjadi museum itu adalah saksi bisu sejarah
berlangsungnya transisi rezim yang menguasai Konstantinopel, mulai dari
pagan, Katolik Ortodoks, hingga kesultanan Islam.5 Dengan di konversinya
menjadi masjid aktif bagi umat Islam secara tidak langsung Turki
menghilangkan satu sejarah penting yang tentunya berimbas pada
perpolitikan hingga pendapatan pariwisata museum.
Dengan di konversikannya Hagia Sophia menjadi masjid aktif bagi
muslim memicu polemik di berbagai kalangan baik akademis, pemangku
keagamaan skala lokal dan internasional hingga pada pencabutan dana
bantuan dari UNESCO sebagai imbas dari kebijakan tersebut. Namun
konversi Hagia Sophia tidak selalu terdengar merugikan pemerintahan Turki,
sebaliknya dengan kemenangan peradilan atas Hagia Sophia tersebut
memberikan efek yang cukup positif bagi Erdogan dan AKP menjelang
pemilu. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Umi Qodarsasi, Melina
Nurul Khofifah dari IAIN Kudus bahwa peresmian Hagia Sophia menjadi
masjid yang bertepatan pada Hari Jum’at, 10 Juli 2020 mendapat respon baik
terutama dari kalangan Islam konservatif, Uni Magrib Arab (The Magrib
5

Soekarba, Siti Rohmah. "Transformasi Makna Ruang dan Tempat : Hagia Sofia,
Istanbul, Turki." Jurnal Middle East and Islamic Studies 7.1 (2020), 113-131.

6

Arab Union) hingga Ikhwanul Muslimin, meskipun mendapat kritik baik
secara nasional maupun internasional seperti UNESCO, Yunani, Amerika
Serikat, dan Uni Eropa. Dari dalam negeri, perdebatan tentang keputusan ini
menyentuh inti perpecahan antara pihak agama dan pihak sekuler kemalis.
Kebijakan Erdogan dalam mengubah Hagia Sophia merupakan suatu gerakan
Islamisme melihat mayoritas pendukungnya merupakan seorang muslim.6
Polemik selanjutnya datang dari pemuka agama yakni Paus Katolik
Roma yang saat ini tengah melobi pemerintah internasional

(Altough

International Parish of Hagia Sophia Association) untuk menengahi politik
egois Erdogan, karena pada ajaran mereka Ortodox Patriarch menjauhkan diri
dari setiap dan semua diskusi mengenai kembalinya Hagia Sophia ke tempat
ibadah Kristen bahkan menghargai negara dan dunia untuk dijadikan sebagai
museum. Disisi lain dia takut bahwa dengan keterlibatan dirinya dalam
percakapan kontroversial ini akan menyebabkan posisinya disingkirkan oleh
pemerintah, yang akan berdampak signifikan terhadap umat Kristen Ortodoks
di seluruh dunia. Kristen Ortodoks telah mengajukan gugatan ke Pengadilan
Internasional Hak Asasi Manusia. Tujuan dari gugatan ini adalah untuk
menentang pendirian hukum pemerintah Turki bahwa shalat tidak
diperbolehkan di dalam Hagia Sophia.7
Meskipun banyak kecaman dari luar dan dalam Erdogan juga mendapat
dukungan dari berbagai kalangan pemimpin muslim diantaranya, Shaqir

6

Umi Qodarsasi, and Melina Nurul Khofifah. "Hagia Sophia dan Kebangkitan Politik
Islam di Turki." Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam 3.2 (2020).
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Fetahu, wakil ketua Persatuan Agama Islam Republik Makedonia, dengan
mengirim suratnya bahwa kepemimpinan Erdogan adalah bintang yang
sedang naik daun dan sumber harapan bagi umat Islam dan mereka yang
tertindas, Allahshukur Pashadeh yang merupakan Ketua Dewan

Agama

Kaukasus dengan memberi selamat atas konversi Hagia Sophia, sementara
Rateb Jneid Kepala Federasi Dewan Islam Australia juga menyampaikan
dukungannya atas keputusan yang diambil oleh Turki. Dalam surat atas nama
Dewan Komunitas Agama Muslim Lithuania, Mufti Aleksandras Beganskas
Lithuania menyampaikan pihaknya percaya bahwa Hagia Sophia akan
menjadi simbol monoteisme yang akan merangkul semua umat manusia tanpa
memandang agama, bahasa, ras, dan sekte dibawah dewan presidensi urusan
agama Turki.8
Dalam pengumuman keputusan PTUN pada 10 Juli 2020 membuka
jalan untuk mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid,
Erdogan menyatakan bahwa rekonstruksi gedung akan mencerminkan
"semangat penaklukan". sultan Ottoman yang merebut Konstantinopel dari
Bizantium pada 1453 yaitu sultan mehmet II. Dari beberapa partai pendukung
AKP menuturkan pula bahwa penaklukan Turki dengan corak pemerintahan
Islam yang telah berlangsung selama 567 tahun (ottoman) kini memasuki fase
baru”. Hal ini menjadi polemik dan memicu demonstrasi warga Israel di
depan kantor konsulat Turki di yerusalem yang tergabung dalam kelompok
jerusalem initiative yang beranggotakan umat Kristen dan Yahudi, mereka
8
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menganggap bahwa konversi Hagia Sophia merupakan penghinaan bagi umat
Kristen dan melukai keberagaman agama minoritas di Turki.9 Hal ini akan
berdampak pada konflik internal rakyat Yahudi dan Kristen minoritas yang
ada disana.
Tidak hanya disitu ambisi penaklukan konversi museum lainnya juga
dilakukan oleh Erdogan ketika Pengadilan administrasi tertinggi Turki
menyetujui konversi Museum Kariye menjadi masjid pada November 2019,
sebuah museum yang sama pentingnya bagi umat Kristen. Kebijakan Hagia
Sophia pemerintah Erdogan tidak hanya mengintimidasi dan meminggirkan
terhadap

agama

minoritas

Turki

dan

pro-sekuler,

tetapi

juga

mengkonsolidasikan dan memperkuat basis pendukung Islam Presiden
Erdogan yang cenderung mayoritas di Turki. Islam berkembang di negeri itu.
Segera setelah rekonstruksi Hagia Sophia, sebuah surat kabar Islam mingguan
yang dimiliki oleh media pro-pemerintah menyerukan pemulihan Khilafah,
yang dihapuskan pada tahun 1924 oleh Atatürk. Hal itu memperkuat tuduhan
lama oposisi pro-sekuler tentang agenda tersembunyi Erdogan untuk
mengembalikan Kesultanan Ottoman, yang kemudian mendapat respon
ambisius dari Erdogan dengan mengatakan akan membebaskan masjid AlAqso dari tangan penjajah Israel sebagai target penaklukannya.10
Paham tentang lahirnya dunia ottoman atau Turki baru ini semakin

9

CNN Indonesia, “Protes Hagia Sophia Jadi Masjid, Warga Israel Kecam Turki. (2020),”
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200714164706-120-524613., (Di Akses : 8
September 2020).
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mencuat dikalangan masyarakat Turki dan dunia Islam terlebih kebijakan luar
negeri Turki yang semakin memihak terhadap negara-negara muslim akan
tetapi Turki masih tidak bisa terlepas dengan Eropa terutama dIbidang
tertentu seperti ekonomi dan militernya. Turki baru yang muncul di bawah
pemerintahan Erdogan telah mengidealkan masa lalu Utsmaniyah sebagai
kontra narasi ideologi sekuler republik barat, yaitu paham Kemalisme.
Tanpa langsung menyerang Mustafa kemal Atatrurk, masa lalu
Ottoman disajikan sebagai era yang harus ditiru dan memuji Kekaisaran
Ottoman sebagai negara adidaya. Menariknya, lebih banyak penekanan
ditempatkan pada Abdulhamid meskipun pemerintahannya merupakan masa
penurunan ketika sejumlah besar wilayah hilang serta polemik diskriminasi
idiologi. Anehnya, politisi konservatif tertentu bahkan menyangkal fakta
dasar sejarah ini. Dalam masa keemasan Ottoman kaum konservatif merusak
waktu dan memperlakukan sejarah seolah-olah baru terjadi kemarin dalam
waktu singkat seolah perpindahan sistem khilafah diganti secara kejam oleh
pemerintahan sekuler kemal Atatürk.11
Pandangan kaum muda Turki terhadap identitas Turki baru atau lebih
tepatnya kembali ke masa lalunya yang gemilang tanpa keinginan nyata untuk
memulihkan dinasti Ottoman. Dalam bentuk identitas baru ini, Islam dan
Kekaisaran Ottoman menjadi dua faktor kunci dimana Abdulhamid II
disajikan sebagai pahlawan tandingan untuk Atatürk dan Turki direduksi
menjadi hanya satu etnis sebagai sub-identitas antara lain seperti Kurdi,
11

Uzer, Umut. "Conservative narrative: contemporary neo-Ottomanist
approaches in Turkish politics." Middle East Critique 29.3 (2020), 275-290.
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Sirkasia, Laz, Georgia, dan Albania. Identitas Muslim-Utsmaniyah yang baru
ini tanpa memperhatikan non-Muslim seperti Armenia, Yunani atau Yahudi
yang bersinggungan dengan negara Turki itu sendiri. Pada beberapa
pemberitaan yang lalu presiden Erdogan dia berkata: “Kami tidak
mengatakan Turki. Kami tidak menyebut Kurdi. Kami juga tidak menyebut
Laz, Bosniak atau Roman. Kami hanya mengatakan satu bangsa.”12 Dengan
kata lain, meski tidak merinci nama bangsa, terbukti bahwa persepsinya
didasarkan pada bangsa Islam yang hidup di Turki tanpa memandang latar
belakang etnisnya.
Dengan latar belakang diatas maka permasalahan ini layak untuk dikaji
kedalam suatu tulisan penelitian berbasis politik sebab pengubahan monumen
yang merupakan warisan dunia bahkan tercatat pada Unesco sebagai simbol
multi kultural ini dilakukan Erdogan sebagai manuver politiknya ketika
elektabilitas partai berkurang menjelang pemilu, faktor ekonomi juga
berpengaruh terhadap keputusan konversi ini dimana upaya Erdogan untuk
menggalang pendukungnya yang lebih konservatif dan nasionalis pada saat
Turki mengalami periode baru inflasi dan ketidAKPastian ekonomi yang
disebabkan oleh pandemi COVID-19. Maka hal ini menurut penulis sebagai
acuan awal yang layak untuk di teliti dengan tema “Politik Identitas Turki di
Bawah Kepemimpinan Erdogan Studi Kasus Konversi Hagia Sophia”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan di atas, maka untuk lebih terstruktur dan
sistematisnya sebuah penelitian. Peneliti memberikan batasan-batasan dalam
penulisan karya ilmiah ini sebagai fokus dari penelitian yang akan dielaborasi
lebih jauh oleh peneliti. Adapun yang menjadi rumusan maslah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Corak Kepemimpinan Erdogan dan Manuver Politik
Identitas Studi Kasus Konversi Hagia Sophia?
2. Bagaimanakah Dampak Pesan Kebangkitan Islam Turki dengan Simbol
Penaklukan Masjid Konversi Hagia Sophia Terhadap Geopolitik di Timur
Tengah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan politik identitas Turki yang di
tandai dengan adanya kebijakan kontrofersial konversi Hagia Shopia. Serta
mengungkap

sosok

kepemimpinan

Erdogan

dalam

sepakterjang

perpolitikan yang berdampak pada posisi geopolitik Turki di timur tengah.
Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengungkap pesan dan menjelaskan secara mendalam
mengenai corak kepemimpinan Erdogan jika disandingkan dengan
pesan (Post-Ottoman) politik identitas studi kasus konversi Hagia
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Sophia serta akibat yang timbul dari kebijakan islamisme Turki
terhadap respon dunia Internasional atas kontroversi kebijakan
pemerintah Turki dalam mengkonversi Hagia Sophia dan gerejagereja yang lain.
b. Untuk mengetahui, menganalisa dampak pesan kebangkitan Islam
Turki dengan simbol penaklukan masjid konversi Hagia Sophia
terhadap geopolitik di Timur Tengah.
2. Manfaat penelitian
c. Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi
penelitian selanjutnya terutama dalam ranah kajian politik keagamaan.
d. Diharapkan Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan
pengetahuan bagi penulis dan pembaca.
e. Diharapkan penelitian ini berguna untuk salah satu syarat ujian
pascasarjana program magister pada program studi Interdiciplinary
Islamic Studies konsentrasi Kajian Timur Tengah di Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga
D. Kajian Pustaka
Penelitian ini mengambil referensi dari berbagai sumber seperti skripsi,
jurnal, tesis dan penelitian terdahulu sebagai rujukan yang berkaitan dengan
tema diatas, Penulisan teori dan konsep dalam penelitian ini menggunakan
berbagai macam referensi baik dari buku, jurnal, dokumen internet, dan hasil
penelitian terdahulu. Rujukan utama penulis untuk memahami dan
menjelaskan konsep Post-ottoman, Hagia Sophia serta dinamika politik antara
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lain:
Penelitian yang ditulis oleh Mustafa Türkeş berjudul Decomposing
Neo-Ottoman Hegemony tulisan dari Journal of Balkan Ini menjelaskan
bagaimana hegemoni partai keadilan dan pembangunan (JDP) melibatkan
perpaduan kekuatan eksternal dan domestik ke dalam blok bersejarah. Ia
berpendapat bahwa JDP berusaha untuk mengubah Turki dari aktor biasa
berukuran sedang menjadi kekuatan kekaisaran regional, tetapi gagal.
Dalam artikel tersebut juga di jelaskan tentang Upaya JDP untuk
menerapkan Post-ottoman di Balkan yang tidak efektif serta upayanya di
Timur Tengah dalam menghasilkan keseimbangan di wilayah tersebut akan
tetapi upaya-upayanya tersebut mengalami kebuntuan, bahkan lebih buruk
lagi, mereka bahkan berkontribusi pada percepatan kekacauan di Suriah.
Dengan makalah ini penulis dapat mempelajari bagaimana pengaruh partai
keadilan dan pembangunan sebagai pengusung dari presiden Erdogan juga
memiliki peran aktif dalam hegemoni neo ottoman meskipun dari tahun ke
tahun masih belum menemukan kemenangan atas tujuannya tersebut. Posisi
jurnal tersebut dijadikan sebagai dasar pembentukan pemikiran politik
Erdogan sehingga sangat penting untuk dijadikan landasan politik bagi
penulis.13
Selanjutnya penelitian yang di tulis oleh Svante E. Cornell Jurnal
Erbakan, Kisakurek And The Mainstreaming Of Extremism In Turkey,
didalam penelitian ini menjelaskan bahwa Turki berlanjut ke fungsi sebagai
13
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anggota NATO dan secara nominal bercita-cita menjadi anggota uni Eropa,
tetapi untuk semua tujuan praktis Turki sendiri memposisikan dirinya sebagai
oposisi terhadap barat.
Dalam penelitian ini pula dijelaskan tentang retorika kepemimpinan
Turki yang semakin mirip dengan musuh Amerika yang jarang menjadi mitra
dan sekutu. Pada tulisan ini akan mengungkapkan penyebab kesenjangan
antara Turki dan barat. Artikel ini mengusulkan untuk menggali lebih dalam
untuk melihat elemen-elemen kunci dan sejauh mana kebijakan Turki saat ini
merupakan cerminannya. Ini menghubungkan kebangkitan Tayyip Erdogan
dengan pendahulunya sebagai pemimpin Islamisme Turki, Necmettin
Erbakan, dan ideolog Islam yang lebih tanpa kompromi.
Jurnal ini menyimpulkan bahwa generasi Islamis dan nasionalis Turki
telah sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia yang sangat anti-barat dan
anti-semit, didasarkan pada pendekatan yang menyesatkan dan sangat
konspiratorial terhadap urusan dunia, dan semakin tersebar luas di masyarakat
Turki. Jurnal tersebut dijadikan penulis sebagai pembanding peta politik
ottomanisme atau Islamisme sehingga kebijakan Erdogan yang dalam
keadaan tertentu tidak selalu memihak negara Islam bahkan memihak negara
rivalnya dan hal tersebut yang menjadikan penelitian ini semakin menarik.14
Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Lorenzo C. B. Gontijo
dengan judul Erdogan’s Pragmatism And The Ascension Of AKP In Turkey:
Islam And Neo‐Ottomanism. artikel ini menganalisis tentang kebangkitan
14
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partai keadilan dan pembangunan di Turki dan langkah-langkah politiknya
terkait dengan Islam dan masa lalu utsmaniyah, untuk memahami peran partai
dalam potensi pergeseran nasional Turki. Identitas dan hubungan Turki
dengan timur tengah. Artikel ini melakukan analisis konten keputusan,
undang-undang, dan tindakan lain yang diambil oleh AKP yang menekankan
kebijakan budaya dan agama, serta meninjau kembali literatur yang
diproduksi tentang subjek tersebut.
Dalam penelitian ini dijelaskan juga tentang analisisnya mengenai
pemerintahan Recep Tayyip Erdogan selama menjabat sebagai perdana
menteri (2003-2014), dua fitur penting terungkap: pengaruh Islam dan apa
yang disebut pandangan neo-ottomanist. Namun, artikel ini berpendapat
bahwa selain motivasi berbasis identitas dan ideologi, AKP memiliki niat
pragmatis dalam mengadopsi pendekatan tersebut, yang bertujuan untuk
menghimpun dukungan baik dalam negeri maupun regional. Tulisan ini
dirasa akan cocok jika dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian.15
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ziad Jamaleddine yang
berjudul Hagia Sophia Past And Future, jurnal ini berisi tentang Hagia Sophia
dulu dan masa depan, pengumuman baru-baru ini oleh presiden Turki Recep
Tayyip Erdogan bahwa Hagia Sophia "diubah" dari museum menjadi masjid
segera diikuti dengan curahan kekecewaan dan antusiasme yang meningkat.
Ternyata, respon yang terpisah ini dengan sempurna menangkap stereotip

15

Gontijo, Lorenzo CB, and Roberson S. Barbosa. "Erdoğan’s pragmatism and the
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yang sekarang membentuk pemahaman yang berlaku tentang sejarah Islam,
dan esensialisasi sejarah kompleks arsitektur Islam dan dalam hal ini
arsitektur Kristen timur.
Peneliti di atas menerangkan terhadap dampak kebijakan tersebut yang
secara tatanan politik akan itu dihitung secara politis oportunistik yang
menggarisbawahi ambisi negara untuk memainkan peran geopolitik sentral di
timur tengah. Karena telah ditolak keanggotaannya di uni Eropa selama
beberapa dekade, Turki malah beralih ke timur. Dalam hal ini, reklamasi
Hagia Sophia sebagai masjid agung Hagia Sophia setelah lebih dari delapan
dekade sebagai museum yang dijalankan oleh negara dapat dilihat sebagai
langkah menuju pembangunan hegemoni Islam Turki dengan pengaruh
regional yang semakin meningkat dan juga menuju persatuan populis baru di
dunia Islam yang terfragmentasi.16
Selain keempat penelitan di atas, peneliti juga telah mengkaji beberapa
penelitian lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, seperti
diantaranya: penelitian jurnal yang disusun oleh Abdul Rahman A. Ghani
yang

merupakan

Profesor

Evaluasi

Pendidikan

di

Universitas

Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta, Indonesia, dkk. Yang berjudul
Indonesian Perspective On Hagia Sophia memaparkan teori-teori yang
berhadapan langsung atas konversi Hagia Sophia yaitu empat aspek teori
dalam penelitian adalah aspek modernisme, warisan budaya (museum),
sekularisme serta Historiografi. Tulisan jurnal tersebut menjadi catatan
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penting bagi penulis untuk di kembangkan terhadap penelitian.17 Kemudian
tulisan, Frederick F Anscombe yang berjudul State, faith, and nation in
Ottoman and Post-Ottoman lands. Cambridge University Press, pada tahun
2014. Penelitian yang dilakukan oleh Ercel, Erkan. "Psychonalysis, Fantasy,
Postcoloniality: Derivative Nationalism and Historiography in Post-Ottoman
Turkey." (2014). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Haryanto, Agus,
Saras Ikhtia Maulida, and Arief Bakhtiar Darmawan. Dengan judul "The
Influence of AKP Party on Turkey’s State Identity during Erdogan
Administration." Global Strategis.
Dari beberapa penelitian di atas yang sudah di telusuri oleh penulis,
sampai saat ini penulis belum menemukan satupun penelitian yang sama atau
mengarah terhadap penelitian yang diteliti oleh penulis. Adapun penelitian
diatas, beberapa memiliki kesamaan secara signifikanian terhadap penelitian
penulis akan tetapi, memiliki banyak perbedaan

baik secara teori yang

digunakan maupun objek penelitian dan lain sebagainya.
Dalam penelitian di atas banyak penulis Politik Identitas Turki, dengan
teori Islamisme dengan objek yang berbeda. Namun dalam penelitian ini
penulis mencoba membahas tentang politik identitas Turki di bawah
kepemimpinan Erdogan dengan studi kasus konversi Hagia Sophia. Penelitian
ini penulis mencoba memasukan teori politik profetik kedalam permasalahan
dimana politik agama atau kenabian tersebut memiliki akar sejarah yang
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panjang, teori tersebut juga belum ada yang menggunakan kedalam
permasalahan Turki sekarang.
Makna profetik jika dikaitkan dengan politik, maka politik profetik
bukan sekedar kekuasaan semata melainkan sesuatu yang transendental
karena berkaitan dengan nilai-nilai keluhuran kenabian. Turki dengan
kepemimpinan Erdogan menampilkan kebijakan yang banyak menonjolkan
ke-Islaman sebagai langkah-langkah politiknya di negara sekuler, bahkan
beberapa

penelitian

sebelumnya

mengatakan

bahwa

Turki

akan

menghadirkan Ottoman baru dan Erdogan sebagai sultannya, terbukti dalam
beberapa kebijakannya yang senantisa melakukan kebijakan mendekati atau
mencontoh penaklukan pada masa kenabian atau imperium, seperti halnya
konversi Hagia Sophia. Hal ini merupakan suatu permasalahan baru yang
akan di paparkan pada bab selanjutnya. Selain itu kebijakan Turki berkaitan
pula dengan elektabilitas kepemimpinan Erdogan dan AKP hal ini
menjadikan alasan dalam kebijakan Erdogan untuk meraih suara rakyat
mayoritas muslim disana demi pemenangannya kembali sebagai pemimpin
Turki, dibalik menurunnya perekonomian.
Selain kedua permasalahan di atas, peneliti juga menganalisa mengenai
pengaruh dan peranan Turki terhadap beberapa Negara Islam di Timur tengah
atas kebijakan-kebijakan kontrofersi pemerintahan Turki baik dalam ataupun
luar negri yang berkaitan dengan politik identitasnya. Tentu hal ini akan
mendapati permasalahan dann respon-respon yang akan memengaruhi
geopolitik Turki dimata Negara Islam.
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Maka dari itu, peneliti meyakini bahwa penelitian ini sangat layak
untuk diteliti dengan harapan dapat memberikan perspektif baru dan dapat
memberikan kontribusi terhadap keilmuan, khususnya mengenai politik Turki
serta orang yang memimpinnya serta mengenai telaah kempemimpinan
dengan corak identitas keagamaan.
E. Kerangka Teoritis
Dalam suatu karya tulis ilmiah, keterlibatan teori sangatlah
fundamental, mengingat teori dalam suatu penelitian adalah sebuah alat yang
nantinya digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang
diteliti. Adapun sebagai acuan atau landasan teoritis dalam penelitian ini,
berikut dijelaskan teori yang di gunakan dalam penelitian ini :
1. Politik Profetik
Pada penelitian ini penulis mencoba memasukan teori politik
profetik yang merupakan

hal yang masih baru dikalangan para ahli.

Alasan mengapa penulis mencoba memasukan teori tersebut karena
melihat serangkaian kebijakan Erdogan yang mencoba membandingkan
kepemimpinan

sekuler

Turki

dibawah

kepemimpinannya

dengan

pemimpin Islam terdahulu dalam beberapa pidatonya seringkali Erdogan
bercerita kisah dan sejarah kegemilangan pemimpin Islam. Meskipun
apabila ditinjau dari arti perkata maka kita akan bisa memahaminya
menjadi dua kata yang terpisah yaitu politik dan profetik. Mengenai
maksud dari politik profetik disini yaitu sebuah serangkaian konsep yang
dipergunakan dalam penelitian ini. Politik sendiri sebenarnya mempunyai
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beragam arti dan pemaknaan yang beragam yang identik dengan konotasi
yang buruk, kotor, picik dan lain sebagainya sebab politik sering
digunakan oleh oknum tertentu yang berkepentingan. Aristoteles
mendefinisikan politik adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan
bersama. Karena manusia Merupakan zoon politicon. Selain itu, beberapa
pendapat ahli lainya mempunyai arti yang berbeda pula mengenai politik.
“Menurut ramlan surbakti dalam bukunya “memahami ilmu
politik” dari berbagai kepustakaan ilmu politik, disimpulkan ada tiga cara
yang pernah digunakan untuk menjelaskan pengertian politik, yaitu yang
pertama dengan identifikasi kategori Kategori kegiatan yang merupakan
politik Dalam hal ini, Paul Conn menulis rumusan untuk merangkum
semua konten yang dapat diklasifikasikan sebagai politik, sehingga
memperlakukan konflik sebagai esensi politik dalam kaitan ini, Harok
Lasswell merumuskan politik sebagai “ siapa mendapat apa, kapan, dan
bagaimana dan terakhir menusun daftar pertanyaan yang harus di jawab
untuk memahami politik dengan pertanyaan pokok, itu di harapkan dapat
memberi jawaban dengan gambaran yang setepatnya mengenai politik.18”
Konsep politik terbagi dalam beberapa antara lain, golongan
tradisional, behavioral, dan golongan post behavioral. Sedangkan Robert
Dahl melihat dari sisi yang lain politik dipahami sebagai proses pemutusan
keputusan dan kebijakan. Sedangkan David Easton menjelaskan politik
sebagai tindakan dengan pembagian nilai secara otoritatif dalam

18

Surbakti, Ramlan. Memahami ilmu politik. Grasindo, (1992),23.
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masyarakat.19 Hannah Arendt mendefinisikan politik sebagai seni untuk
mengabadikan diri manusia. Mengabadikan diri merupakan seni untuk
dikenang dalam catatan sejarah negara karena upaya yang diakukan untuk
melakukan perbaikan dan mewujudkan kesejahteraan bersama.20
Dari beberapa pendapat mengenai politik baik yang sama maupun
berlainan. semuanya mempunyai sudut pandang yang berbeda melihat
politik. Namun pada dasarnya, politik adalah upaya untuk mencapai tujuan
tertentu baik untuk dirinya ataupun untuk kepentingan bersama, hanya saja
dengan cara yang berbeda-beda. Kini berlanjut pada pembahasan
mengenai profetik. Ahimsa mendalami kata prhopetic dengan cara mencari
akar kata tersebut. Kata profetik berasal dari bahasa Inggris prophet, yang
berarti nabi. Menurut Oxford Dictionary, prophetic adalah of, pertaining or
a poper to a a prophet or prophecy”; “having the character or function of a
prohpet”; charachterized by, containing, or of the nature of prophecy
predictive. Sehingga, makna profetik mempunyai sifat yang berkaitan
dengan nabi.21
Dalam

ilmu

sosial

maupun

filsafat

Terminologi

profetik

sebenarnya sudah lama dipergunakan. Erich from yang merupakan umat
kristiani mengatakan bahwa

profetik mempunyai konsep perdamaian

berbasis Kristen dan perdamian mesianistik. Erich Form juga menjelaskan
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Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar ilmu politik (Jakarta Gramedia pustaka utama, 2003),
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Haryatmoko, Johannes. Etika politik dan kekuasaan. (Kompas, 2016).

11-12.
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Heddy Shri Ahimsa Putra, Paradgima Profetik Islam, (Yogyakarta: Gajah Mada
UniversityPress, 2017).
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bahwa konsep profetik juga sudah lama muncul dalam tradisi JudeoCritsiani. Robert W. Friedrichs mengunakan konsep prophetic atau
kenabian untuk membedakannya dengan konsep priest atau kependetaan.
Propehtic bertujuan mengubah struktur sosial bukan untuk kemapanan.
Sebenarnya, Profetik yang dimaksud Kuntowijoyo terilhami oleh gagasan
Roger Garaudy dan Muhammad Iqbal. Mereka berdua mempunyai
pengaruh yang besar dalam kerangka pemikiran profetik Kuntowijoyo.
Kembali

pada

politik

profetik

merupakan

derivasi

dari

Kuntowijoyo yang menulis bahwa asal usul dari pikiran tentang ilmu
sosial profetik itu dapat ditemukan dalam tulisan Muhammad Iqbal dan
Roger Garaudy. Kuntowijoyo banyak mengambil gagasan dua pemikir
tersebut untuk membangun sistem pengetahuannya sendiri sebagai ilmu–
ilmu profetik. Politik profetik merupakan teori alternatif yaitu teori politik
dengan formulasi serta elaborasi yang mengkritik ilmu politik modern.
Tersusun dari tiga landasan yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi
yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Dalam hal ini penulis mencoba
memakai teori politik profetik karena memiliki kesamaan dengan corak
kepemimpinan Turki.22
F. Metode Penelitian
Dalam peneliitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian
kualitatif yang mana dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk
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Mochamad, Syafiudin. Politik Profetik dalam Gerakan Bangbang Wetan Surabaya.
Diss. (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 34.
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menganalisa sesuai dengan fakta yang terjadi dalam mengambil suatu hasil
kesimpulan atau pembahasan.
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian
pustaka (library research) dengan mengumpulkan data-data yang
diperlukan mengenai permasalahan yang terjadi untuk dijadikan bahan
analisa dengan merujuk kepada beberapa referensi, baik berupa buku,
artikel jurnal, skripsi, tesis, web dan lain sebagainya.
2. Teknik Analisa Data
Pada penulisan ini, peneliti menganalisa data yang dikumpulkan dan
diolah menggunakan teknik deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data melalui tiga tahapan.
Tahap pertama, tahapan kategorisasi data dimana data yang di kumpulkan di
klasifikasikan sesuai dengan pemasalahan. Tahap selanjutnya yaitu tahap
analisis data-data yang telah diperoleh sebelumnya yang telah dikategorisasi.
Dan Tahap ketiga, adalah tahap penarikan kesimpulan dari data-data yang
telah dianalisis untuk memberikan jawaban dari setiap permasalahan yang
diangkat di dalam penelitian ini.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam penyusunan tesis yang berjudul Politik Identitas Turki pada Masa
Pemerintahan Erdogan Studi Kasus Konversi Hagia Sophia, sistmetika
pembahasan dalam tesis ini tersusun dalam lima bab yang terdiri dari:
Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan
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masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, landasan teoritis,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab II :

Merupakan

bab

pembahasan

yang

menjelaskan

teori

kepemimpinan profetik, serta teori politik Islamisme yang berkaitan dengan
Politik Identitas Turki pada Masa Pemerintahan Erdogan Studi Kasus Konversi
Hagia Sophia.
Bab III : Merupakan bab pembahasan yang menjelaskan tentang corak
kepemimpinan Erdogan, perjalanan politik Erdogan beserta kejadian-kejadian
besar yang mengriringi kesuksesannya, serta kontroversi dari konversi Hagia
Sophia sebagai puncak dari “Politik Masjid” Erdogan.
Bab IV : Merupakan bab yang akan membahas dampak pesan kebangkitan
Islam Turki dengan simbol penaklukan masjid konversi Hagia Sophia terhadap
geopolitik di Timur Tengah.
Bab V : Merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran
dari tesis.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumya, maka
penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
Pertama, corak kepemimpinan Erdogan dipengaruhi oleh latar belakang
pendidikan dan riwayat pejalanan karir perpolitikan. konversi Hagia Sophia yang
dilakukan pemerintah Turki dibawah kepemimpinan Presiden Erdogan pada 2020
lalu merupakan serangkaian manuver politik identitas Erdogan yang masuk
kedalam bagian dari politik masjid. Meskipun sering dikaitkan dengan dunia
ottoman baru, pemerintahan Turki membantah atas tuduhan tersebut, namun disisi
lain justru Erdogan

memainkan perannya sebagai aktor

yang pandai

memanfaatkan situasi dibalik krisis ekonomi demi mengambil suara dan hati
rakyat muslim konservatif Turki.
Kedua, politik identitas Erdogan dengan pesan kebangkitan islam di Turki
yang di tandai dengan konversi Hagia Sophia berdampak terhadap sirkulasi
perpolitikan Turki. Pada satu sisi menguntungkan pihak pemerintahan, disisi lain
mematahkan kepercayaan serta mencedrai unsur politik yang demokratis. Bahkan
jauh dari itu, beberapa negara memutuskan kesepakatan-kesepakatan yang sudah
terjalin disebabkan konversi tersebut.
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B. Saran
Penelitian ini tentunya masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak
kekurangan karena berbagai keterbatasan. Dan berdasarkan pada pembahasan
yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran kepada para
pembaca sebagai berikut.
Pertama konversi Hagia Sophia adalah simbol kebangkitan bagi Islam
namun bukan sebagai simbol permusuhan ataupun peperangan, sehingga kita
perlu menyikapi fenomena ini dengan bijak dan tenang. Esensi dari konversi ini
bukan hanya soal hegemoninya semata, melainkan yang terpenting adalah
bagaimana kita menindaklanjutinya dengan meningkatkan keimanan dan
ketakwaan.
Kedua Setiap komentar penulis dalam penelitian ini adalah hasil
pengembangan dari sudut pandangan penulis terhadap permasalahan dalam
penelitian ini tanpa bermaksud untuk memancing perdebatan. Penulis terbuka
untuk menerima setiap kritik dan saran demi peningkatan penelitian ini di masa
mendatang.
Ketiga penelitian ini masih memerlukan berbagai pengembangan sehingga
penelitian berikutnya tentang topik yang sama agar dapat menggali lebih banyak
sumber dan dengan pendekatan yang berbeda untuk dapat lebih jauh mengetahui
dampak dari Konversi Hagia Sophia bagi Dunia Islam dan Perjuangan Islam
secara lebih dalam.
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