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KATA PENGANTAR
Dr. Surwandono

Pakar Kajian Politik Islam dan Direktur MPHI UMY

Perkembangan politik Islam di Eropa, tidak dapat dilepaskan 
dari Turki. Turki memiliki situs yang sangat bersejarah terkait 
dengan interaksi antara rasionalitas politik sebagai bagian dari 

karakter peradaban Barat dengan apresiasi norma agama dalam ke-
hidupan politik sebagai karakter dari peradaban Arab maupun Asia. 
Yang darinya, para penstudi dan praktisi politik Islam dapat mengam-
bil cermin terbaik.

Pada kurun waktu tertentu, Turki menjadi Negara dengan watak 
Islamis di mana Turki tampil dalam sosok sebagai barometer kekuatan 
politik Islam di era Khilafah Utsmani pada abad 18. Namun di kurun 
waktu awal abad ke 20, Turki menjadi Negara yang paling sekuler di 
dunia Islam dengan terjadinya revolusi konstitusi di tahun 1924, di 
mana Konstitusi sebagai produk hukum positif untuk pertamakalinya 
di dunia Islam diterapkan untuk mengantikan produk hukum yang ber-
basis Shariah.

Memasuki abad ke 21, muncul fenomena di mana tradisi Islamis 
bersintesa dengan tradisi sekularis. Sebuah eksperimen politik yang 
sangat baru, di mana kelompok Islamis bersedia untuk membangun 
kesepahaman politik dengan tradisi sekularis, sebuah tradisi di mana 
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kelompok Islamis bersedia untuk melakukan adaptasi dalam politik 
demokrasi. AKP, Partai Pembangunan dan Keadilan, yang secara in-
digenous sebagai partai yang berkarakter eksklusif Islam sekaligus me-
miliki habitus sebagai partai yang berkarakter inklusif. Dalam konteks 
inilah, saudara Ahlul Amalsyah hendak memotret dinamika politik Is-
lam di Turki.

Ahlul Amalsyah secara sistematis memotret dinamika AKP den-
gan beragam sudut pandang, baik dari dinamika internal Turki, beru-
pa pergumulan tradisi politik Islam dengan tradisi Kemalisme yang 
sangat kuat. Maupun dinamika pergumulan politik Islam di eksternal 
Turki yakni interaksi Turki dengan komunitas Eropa, yang juga me-
miliki sejarah panjang. Dalam analisisnya, keberhasilan AKP dalam 
menempatkan diri secara proporsional dalam dinamika internal dan 
eksternal, baik dalam dataran konseptual maupun praktikal menjadi 
jawaban utama mengapa AKP mampu bertahan dalam kurun waktu 
yang sangat lama.

Ketekunan dan passion dari Ahlul Amalsyah untuk menulis se-
bagai media untuk menggambar peradaban menjadi kata kunci yang 
pantas diapresiasi dari karya awal ini. Besar harapan kami, produkti-
vitas menulis dari Ahlul Amalsyah tidak berhenti dalam karya ini, na-
mun karya ini menjadi titik tolak (inthilaq) bagi lahirnya karya berikut-
nya yang lebih komprehensif. Baik dalam bentuk artikel Jurnal, artikel 
popular maupun buku yang bertemakan dengan dinamika politik di 
dunia Islam. Sekali lagi kami ucapakan selamat, dan terus berkarya.
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