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ABSTRAK 

 Penelitian ini berusaha untuk meneliti fenomena berubahnya orientasi politik luar negeri 

Turki dari Barat ke Timur Tengah dalam kurun waktu 2007 hingga sampai 2011, yang 

melibatkan serangkaian perubahan yang kontradiktif dalam pelaksanaanya. Keanggotaan Uni 

Eropa yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama politik luar negeri Turki dan sebagai 

manifestasi ide politik identitas Turki sebagai negara Eropa, tidak terdengar lagi tindak 
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tanduknya setelah stagnasi negosiasi di tahun 2008. Sebaliknya, Turki secara terbuka 

mengembangkan peran politik luar negerinya dalam dinamika politik regional, khususnya Timur 

Tengah. Perubahan yang terjadi pada politik luar negeri Turki ini memiliki skala yang tertinggi 

dalam klasifikasi perubahan politik luar negeri milik Hermann, sehinggamenjadi menarik 

kemudian untuk mencari apa faktor utama yang menyebabkan perubahan politik luar negeri 

Turki ini. 

 Menggunakan pendekatan two level games, penyebab perubahan orientasi politik luar 

negeri Turki kemudian dibagi menjadi domestik dan internasional. Keduanya diukur melalui 

mekanisme teori preferensi negara dengan menggunakan polar internal dan polar eksternal. 

Tingkat tinggi atau tidaknya sentralitas polar ini kemudian akan mengindikasikan distribusi 

kekuatan dalam lingkungan eksternal maupun internal, semakin tinggi tingkat sentralitasnya 

maka semakin terpusatnya suatu kekuatan dalam lingkungan tersebut, mengakibatkan rendahnya 

perhatian aktor pembuat kebijakan terhadap lingkungan tersebut. Begitupun juga sebaliknya, 

semakin rendah tingkat sentralitas polarnya, semakin merata distribusi kekuatannya, 

mengakibatkan lingkungan tersebut lebih menjadi perhatian bagi aktor pembuat kebijakan. 

 Dalam kasus keterlibatan Turki di Arab Spring, ditemukan bahwa faktor pengaruh 

eksternal tidak mempunyai signifikansi yang berarti bila dibandingkan faktor pengaruh internal. 

Hal ini tampak dari tidak adanya alat kontrol dari aktor-aktor negara Barat sebagai faktor 

eksternal, untuk mempengaruhi secara efektif politik luar negeri Turki. Di sisi lain, dinamika 

politik domestik dalam negeri Turki , seperti munculnya signifikansi opini publik dan 

menurunnya dominasi militer, memiliki akibat secara langsung dalam pelaksanaan politik luar 

negeri Turki.  
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Kata Kunci: Perubahan Politik Luar Negeri Turki, Faktor Eksternal dan Internal, Arab Spring 
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