BAB 5
KEISIMPULAN

Langkah yang di ambil Turki merupakan karena tekanan dari berbagai macam pihak,
selagi Turki sendiri berusaha sebisa mungkin tidak tergerus habis dengan tekanan tersebut,
karena jika begitu caranya impian untuk turki kembali Berjaya seperti era kerajaan Ottoman
hanya akan menjadi isapan Jempol belaka
Kiprah Erdogan bersama partai AKP dalam pemerintahan 2011 tergolong berhasil,
karena kebijakannya komprehensif(Tidak Terdiktonomi Oleh Polarisasi global) dan lebih
menekan soft power dalam pembangunan Ekonomi dan Budaya.
Double Gravity State yang dikemukakan oleh Philips Robin atau Geopolitik, artinya
Turki bisa menjalin dua hubungan disaat bersamaan, saat disatu sisi Turki merupakan bagian
dari komunitas eropa, turki juga bisa menjadi bagian dari komunitas Liga kebangsaan timur
tengah dan dari hal ini lah Davutoglu mengembangkan Langkah terusan dalam geopolitic ini,
yaitu Strategic Depth
Salah satu poin penting dalam doktrin Strategic Depth adalah gagasan
meminimalisir atau menghilangkan sama sekali masalah dengan tetangga (zero problems
with neighbors policy). Menurut Davutoglu, kepentingan strategis Turki terletak pada
perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan dan sekitarnya, jugaa perlu
dingatbahwa turki merupakan anggota NATO yang posisinya paling dekat dengan timur

tengah menjadikan Turki sebagai mempunyai posisi Strategis Sebagai mediator untuk kedua
kubu.
Aspek lain seperti pengaruh masa lalu juga digunakan dalam kancah internasional
dengan membuat rangkaian kebijakan yang berdampak positif bagi perkembangan ekonomi
Turki
Itulah sebabnya jika melihat keadaan dekat perbatasan suriah sekarang sangatlah
jauh dari apa yang dikatakan, Jika keseluruhan negara Arab dikuasai amerika maka Turki
akan kehilangan tempat dalam permainan Internasional yang selama ini mereka mainkan
yaitu dengan menjadi Mediator atara barat dan timur, belum lagi perekonmian Turki juga
bergantung dari sana
Mengingat Turki memiiki lokasi strategis Turki bisa menjadi penghubung jalur pipa
Gas dan minyak dari Eropa ke Timur Tengah, hal ini akan memberi Turki posisi bargain
lebih kuat di UE, sebenarnya khusus Gas Rusia mengendalikan pasokannya di Eropa
sementara Turki baru menanamkan benih pengaruhnya, maka dari itu intervensi yang terjadi
disuriah sekarang ini bukan hanya perlahan merusak hubungan Turki dengan Timur tengah
tapi juga merusak jalannya rencana yang sedang berlangsung, maka dari itu pemerintahan
Turki memprioritaskan kepentingan nasionalnya.
Bukti kekacauan demonstran yang sedang terjadi di Turki hanya memberikan
sedikit tekanan dalam pemerintah menuntujkan bahwa pemeirntah menggunakan seluruh
sumber daya yang ada untuk menekan situasi agar tidak meluas

