
BAB III

DIPLOMASI KEBUDAYAAN TURKI MELALUI PERAN PACIFIC

COUNTRIES SOCIAL AND ECONOMIC SOLIDARITY ASSOCIATION

(PASIAD) DI INDONESIA

Dalam hubungan antar Negara, diplomasi sering kali menjadi cara yang

efektif  untuk  mencapai  kepentingan  nasional.  Ada  banyak  jenis  cara

pengaplikasian diplomasi didunia internasional. Baik itu melalui jalan politik,

ekonomi,  militer  ataupun  social  budaya.  Salah  satu  diplomasi  yang  sangat

sering digunakan dan efektif  dalam melakukan penyebaran identitas Negara

yaitu dengan diplomasi  kebudayaan.  Diplomasi  kebudayaan adalah kegiatan

untuk lebih memperkenalkan Tanah Air melalui kebudayaan bangsa. Dengan

demikian diplomasi kebudayaan mempunyai tujuan utama yaitu membangun

citra Negara di luar negeri (Indonesia, 2004). Hal ini sangat membantu Negara

dalam  memperkenalkan  identitasnya  agar  dikenal  di  dunia  internasional.  

Diplomasi  kebudayaan  Turki  di  Indonesia  melalui  PASIAD  dilakukan

dalam beberapa bentuk. Bentuk-bentuk tersebut seperti yang telah disebutkan

pada bab I yaitu eksibisi, kompetisi dan pertukaran misi. Kemudian didukung

dengan  sarana  pendidikan,  dan  kesenian  yang  membantu  PASIAD  dalam

mengembangkan budaya Turki di Indonesia. 

Bab III  ini  menjelaskan mengenai  diplomasi  kebudayaan Turki  melalui

peran  PASIAD  di  Indonesia,  antara  lain  yaitu  pendidikan  sebagai  sarana

diplomasi  Turki  di  Indonesia,  budaya  sebagai  sarana  diplomasi  Turki  di

1



Indonesia  dan  kegiatan  sosial  sebagai  sarana  diplomasi  Turki  dalam

mempererat hubungan masyarakat Turki dan Indonesia. 

1. Pendidikan Sebagai Sarana Diplomasi Turki di Indonesia

Pengembangan citra Indonesia yang positif diluar negeri menjadi

salah satu  usaha bagi tercapainya tujuan politik luar negeri Indonesia yang

lebih luas (Tulus Warsito, Wahyuni Kartikasari, 2007). Begitu juga dengan

Turki, dengan adanya pengembangan citra yang positif, maka pencapaian

tujuan akan mudah dan luas. 

Dalam pembentukan citra bangsa, Turki memiliki beberapa usaha

melalui  pendidikan,  kebudayaan  dan  kegiatan  social  lainnya.  Adapun

melalui jalan pendidikan antara lain yaitu sebagai berikut:

A. Sekolah-Sekolah  Kerjasama  Pacific  Countries  Social  and  Economic

Solidarity Association (PASIAD) 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, PASIAD

memiliki  banyak  kerjasama  pendidikan  dengan  berbagai  lembaga

pendidikan, social  dan kebudayaan di Indonesia.  Dengan kerjasama ini,

PASIAD diharapkan dapat membantu membangun pendidikan Indonesia

menjadi pendidikan yang berstandar internasional dan melahirkan lulusan

yang  berkompeten  serta  mampu  bersaing  baik  di  dalam  maupun  luar

negeri.
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Selama masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono,

dalam kurun waktu dari tahun 2004-2014, PASIAD telah menyebar dan

berkembang lebih luas di Indonesia. Terdapat enam sekolah yang kembali

menjadi mitra PASIAD di Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut antara lain

yaitu:

Table 3.1 Sekolah-Sekolah Kerjasama PASIAD Pada Masa Kepemimpinan

SBY tahun 2004-2014

Sekolah Kota Tahun
Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School (TK,
SD, SMP, SMA)

Tangerang 2004

Fatih Putra Bilingual School (SMP, SMA) Banda Aceh 2005
Sragen  Bilingual  Boarding  School  (SD,  SMP,
SMA)

Sragen 2008

Teuku  Nyak  Arief  Fatih  Bilingual  Boarding
School (SD, SMP, SMA)

Banda Aceh 2009

Kesatuan  Bangsa  Bilingual  Boarding  School
(SMP, SMA)

Yogyakarta 2011

Banua Bilingual Boarding School (SMA) Kalimantan
Selatan

2012

 

Dari  sekolah-sekolah  yang  berstandar  internasional  tersebut,

PASIAD  melakukan  pengembangan  pendidikan  yang  sangat  kompetitif

sehingga  melahirkan  siswa-siswi  yang  berprestasi  dan  unggul  dalam

berbagai jenis bidang ilmu pengetahuan.

Pengembangan kemampuan siswa-siswi ini, menghasilkan banyak

prestasi  baik itu  dari  nasional  maupun internasional.  Adapun hasil-hasil

prestasi beberapa tahun terakhir yaitu sebagai berikut:
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Table 3.2 Perolehan Medali Nasional SMA Mitra Kerja PASIAD

Tahun
Medali

JumlahEmas Perak Perunggu

2010 4 9 6 19
2011 2 10 14 26
2012 10 11 13 34
2013 6 15 15 36
2014 9 15 19 43

Daftar prestasi  diatas merupakan prestasi-prestasi yang diperoleh

beberapa  tahun  terakhir  dari  seluruh  sekolah-sekolah  PASIAD.  Setiap

tahun, sekolah-sekolah PASIAD mengirim perwakilan-perwakilan sekolah

yang sudah terlatih untuk mengikuti ajang olimpiade nasional. Pada tahun

2010, PASIAD berhasil  meraih 19 medali  yaitu  4 emas,  9 perak dan 6

perunggu ditingkat nasional. Pada tahun 2011, total medali yang diperoleh

sebanyak  26,  dengan  2  emas,  10  perak  dan  14  perunggu.  Pada  tahun

selanjutnya, PASIAD memperoleh 34 medali nasional yaitu 10 emas, 11

perak dam 13 perunggu. Tahun 2013, perolehan medali kembali meningkat

yaitu 36 medali dengan perolehan emas sebanyak 6 medali, 15 perak dan

15  perunggu.  Tahun  2014  sendiri,  PASIAD  berhasil  memperoleh  43

medali, dengan 9 emas, 15 perak dan 19 perunggu. Perolehan terbanyak

yaitu  pada  tahun  2014,  selain  itu  setiap  tahun  prestasi  sekolah-sekolah

PASIAD  meningkat  jika  dilihat  dari  hasil  perolehan  ditingkat  nasional
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tersebut.  Perbandingan  perolehan  medali  nasional  in  dapat  dilihat

berdasarkan grafik berikut:

Grafik 3.1 Perbandingan Perolehan Medali Nasional Sekolah-Sekolah

PASIAD

Dari  grafik  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  dalam  lima  tahun

terakhir,  perolehan  medali  emas  terbanyak  yaitu  pada  tahun  2012,

sedangkan  perak  pada  tahun  2013  dan  2014.  Perolehan  perunggu

terbanyak yaitu pada tahun 2014. Dari keseluruhan prestasi tersebut, tahun

2014 merupakan the golden era bagi PASIAD di tingkat nasional.

Selain prestasi nasional, sekolah-sekolah PASIAD juga sangat aktif

dalam  ajang  olimpiade  internasional.  Adapun  prestasi  Internasional

sekolah-sekolah PASIAD seluruh Indonesia antara lain:

Table 3.3 Perolehan Medali Olimpiade Internasional Sekolah Mitra Kerja

PASIAD

Tahun
Medali

JumlahEmas Perak Perunggu

2009 5 15 9 29
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2010 7 12 4 23
2011 5 14 13 32
2012 2 10 8 20
2013 5 9 5 19

Daftar prestasi  diatas merupakan prestasi-prestasi yang diperoleh

beberapa tahun terakhir dari seluruh sekolah-sekolah PASIAD di tingkat

Internasional. Pada tahun 2009, PASIAD berhasil memperoleh 29 medali

dengan 5 emas, 15 perak dan 9 perunggu. Pada tahun 2010, terdapat 23

medali yang diperoleh diantaranya yaitu 7 emas, 12 perak dan 4 perunggu.

Tahun 2011, terdapat 32 medali dengan 5 emas, 14 perak dan 13 perunggu.

Tahun 2012, PASIAD memperoleh 20 medali dengan 2 emas, 10 perak dan

8  perunggu.  Tahun  2013  terjadi  penurunan,  namun  perolehan  emas

meningkat yaitu 5 emas, 9 perak dan 5 perunggu. Perbandingan perolehan

medali internasional tersebut dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:

Grafik 3.2 Perbandingan Perolehan Medali Internasional Sekolah-

Sekolah PASIAD

Grafik diatas menunjukkan bahwa perolehan medali emas tingkat

internasional  terbanyak  yaitu  pada  tahun  2010.  Sedangkan  perak  pada
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tahun 2009 dan perunggu pada tahun 2011. Dari keseluruhan perolehan

medali,  pada  tahun  2011 merupakan  tahun  terbanyak  perolehan  medali

ditingkat internasional oleh siswa-siswi PASIAD.

Penjelasan  table  dan grafik  diatas  menunjukkan bahwa sekolah-

sekolah PASIAD setiap tahunnya mencetak prestasi-prestasi unggul baik

itu  dari  dalam  negeri  (prestasi  nasional)  maupun  luar  negeri  (prestasi

internasional).   

Dengan  berbagai  prestasi  yang  sudah  dicapai  tersebut,  sekolah

PASIAD  dapat  diakui  sebagai  sekolah  yang  bergengsi  dan  memiliki

kualitas yang baik bagi pendidikan Indonesia. Hal inilah yang membuat

masyarakat  tertarik  untuk  mendaftarkan  anaknya  ke  sekolah-sekolah

PASIAD, selain itu dari prestasi tersebut, masyarakat juga percaya bahwa

pendidikan Turki dapat jadi panutan untuk system pendidikan di Indonesia.

Sehingga  dari  hal  tersebut  citra  pendidikan  Turki  dikenal  positif  oleh

masyarakat Indonesia.

Karena  keberhasilan  tersebut  juga,  pada  tahun  2013  PASIAD

kembali  dipercaya  untuk bekerjasama dalam bidang pendidikan dengan

pemerintah provinsi Banten. Pada waktu itu sekolah yang menjadi sasaran

mitra PASIAD yaitu SMA Cahaya Madani Banten Boarding School (SMA

CMBBS)  yang  terdapat  di  kabupaten  Pendeglang.  Kerjasama  ini

merupakan hasil pertemuan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dengan

7



ketua PASIAD Indonesia,  Ahmed Cicek,  yang pada saat  itu  melakukan

kunjungan kerja ke Provinsi Banten pada tanggal 24 april 2013.

Ditahun yang sama, PASIAD juga melakukan pertemuan dengan

bupati  Kutai  Kartanegara  yang  difasilitasi  oleh  Dewan  Riset  Daerah

(DRD)  serta  Dinas  Pendidikan  Kutai  Kartanegara.  Pertemuan  ini

membahas mengenai  program kerja yang telah dilakukan oleh PASIAD

dalam pengembangan sekolah unggulan yang bertaraf internasional seperti

sekolah-sekolah yang sudah terbentuk sebelumnya.

Kerjasama  mitra  PASIAD  ini  terus  berlanjut  karena  citra  yang

dibentuk  PASIAD  di  Indonesia  bersifat  positif  dan  menarik  berbagai

lembaga  terutama lembaga  pendidikan  untuk bekerjasama dan  bertukar

informasi mengenai pendidikan Turki tersebut.

B. Pertukaran Pelajar Turki-Indonesia

Pertukaran  pelajar  ini  menjadi  salah  satu  program  rutin  yang

dilaksanakan PASIAD di bidang pendidikan untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan dan wawasan.  Telah banyak pelajar yang difasilitasi  untuk

menempuh pendidikannya baik dari Indonesia ke Turki maupun Turki ke

Indonesia. Program ini dilaksanakan untuk tingkat pendidikan tinggi dari

strata 1 (S1) sampai strata 2 (S2).
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Selain itu, PASIAD juga berperan aktif dalam memberikan serta

mengembangkan kemampuan penginformasian dan ilmu pengetahuan bagi

guru-guru  Indonesia  (S1/S2).  Hal  ini  dilakukan  guna  untuk

mempersiapkan  pengajar  yang  berkualitas  di  sekolah  PASIAD.  Dalam

pertukaran  pelajar  ini,  setiap  pelajar  baik  itu  dari  kalangan  mahasiswa

maupun  guru  akan  mempelajari  budaya  Negara  yang  akan  dituju

(Turki/Indonesia). Hal ini menunjukkan peran PASIAD dalam membantu

penyebaran budaya dan bahasa Turki  di  Indonesia.  Karena para pelajar

diharuskan untuk dapat memahami bahasa dan budaya Negara yang dituju

agar  mereka  dapat  berkomunikasi  lebih  baik  dengan  penduduk  lokal.

Begitu juga sebaliknya pelajar Turki yang ada di Indonesia.

C. Studi Banding Pendidikan dan Pelatihan Guru

Pengadaan studi banding pendidikan dan pelatihan guru dilakukan

guna saling tukar informasi dan kerjasama dalam peningkatan mutu dan

pengembangan  pendidikan  di  Indonesia,  PASIAD  Indonesia,  baik  para

pengurus,  general  manager  sekolah  maupun  kepala  sekolahnya,  aktif

mengadakan kegiatan studi banding ke lembaga pendidikan yang ada di

Indonesia  dan  sekolah-sekolah  PASIAD  di  beberapa  Negara  lainnya.

PASIAD  Indonesia  juga  memfasilitasi  praktisi  pendidikan  Indonesia,

seperti para rector perguruan tinggi negeri dan swasta serta para pejabat
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pemerintah untuk studi banding ke sekolah-sekolah mitra kerja PASIAD

yang  ada  di  Turki  seperti  Fatih  Koleji  dan  Fatih  University,  maupun

Negara lainnya seperti di kawasan Asia yaitu Vietnam, Kamboja, Thailand

dan Filipina  serta  Australia  (PASIAD,  Mengenal  Lebih  Dekat  PASIAD

Indonesia , 2008). Hal ini agar pengajar-pengajar Indonesia dan pengajar

dari  mitra  PASIAD  dapat  saling  bertukar  informasi  dan  juga  system

pendidikan yang digunakan.

Studi banding dan pelatihan guru ini adalah salah satu diplomasi

yang kebudayaan dalam bentuk pertukaran ahli yang merupakan salah satu

hasil dari negosiasi. Pertukaran ahli tersebut mencakup masalah kerjasama

pertukaran kebudayaan secara luas yakni dari kerjasama beasiswa seperti

yang telah dijelaskan di point pertukaran pelajar, sampai ke pertukaran ahli

dalam bidang tertentu.

Dalam kaitannya dengan diplomasi kebudayaan, calon expert yang

mengikuti studi banding diharapkan tidak saja mempelajari disiplin ilmu

yang  ditekuninya,  melainkan  juga  aspirasi  social,  ekonomi  dan  politik

masyarakatnya.  Sehingga  pada  gilirannya  nanti,  pakar  tersebut  dapat

menginformasikan kepada masyarakat di negeri asalnya.

Dalam  PASIAD  sendiri,  pelatihan  guru  tidak  hanya  dilakukan

didalam  negeri,  melainkan  juga  di  luar  negeri.  Guru-guru  yang  telah

dilatih  oleh PASIAD secara  keseluruhan dapat  menguasai  bahasa  Turki

dengan baik.
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D. Pengiriman Duta Olimpiade

Untuk melatih para siswa berkompetisi secara sehat, sekolah mitra

PASIAD  Indonesia  memberikan  sarana  berupa  pengiriman  duta  ke

berbagai  kompetisi  atau  olimpiade  baik  dalam  skala  local,  nasional,

bahkan internasional. Melalui kegiatan ini,  sekolah mitra kerja PASIAD

Indonesia turut berpartisipasi aktif memajukan dunia pendidikan Indonesia

dan  mewadahi  potensi  siswa dalam bidang akademis-praktis (PASIAD,

2008).  Seperti  contohnya yaitu  pengiriman duta olimpiade  dalam ajang

ISPO, ISPro, OSEBI dan lain sebagainya yang terdapat diberbagai Negara

termasuk Turki dan di Indonesia sendiri.

Berdasarkan  uraian  diatas  maka  kegiatan  pengiriman  duta

olimpiade  dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  eksibisi  yang  dilakukan

PASIAD dalam menampilkan identitas Turki di Indonesia. Dalam hal ini,

eksibisi  dapat  dilakukan  di  luar  negeri  maupun  di  dalam  negeri,  baik

secara  sendirian  (satu  negara)  maupun  secara  multinasional  (Tulus

Warsito,  Wahyuni  Kartikasari,  2007).  Melalui  hal-hal  tersebut  dapat

membuktikan  bahwa  dengan  melakukan  eksibisi,  Negara  dapat

memperoleh kepentingan nasionalnya  dan pengakuan identitas  baik itu

melalui  pendidikan,  kesenian  dan  kegiatan  lainnya  yang  berhubungan

dengan Negara. Pengiriman duta olimpiade ini juga mempunyai manfaat

dalam  memperkenalkan  budaya  Turki  dan  Indonesia  pada  event
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International  melalui  stand  perwakilan  Negara,  selain  itu  adanya

pertukaran informasi antar partisipan dan pengunjung sehingga terbentuk

satu  hubungan  antar  masyarakat  yang  saling  memberi  informasi.

Mempromosikan kepariwisataan Negara di forum International, khususnya

masyarakat internasional,  serta ikut pula berperan dalam usaha promosi

kepariwisataan  Turki,  guna  memperkokoh  posisi  Turki  sebagai  daerah

tujuan pariwisata budaya. 

2. Budaya Sebagai Sarana Diplomasi Turki di Indonesia

Pada  tahun  2007,  PASIAD  mengadakan  Pertukaran  Budaya

Indonesia-Turki yang bertemakan Tari Sema. Sema merupakan salah satu

inspirasi yang diwariskan oleh Maulana Jalaluddin Rumi (1207-1273) dan

merupakan paduan warna dari  tradisi,  sejarah,  kepercayaan dan budaya

Turki.  Tujuan  adanya  pertukaran  tersebut  yaitu  agar  terwujudnya  rasa

saling  percaya,  saling  menghargai  antar  budaya  bangsa,  sehingga

persahabatan dan peningkatan hubungan kedua Negara baik pendidikan,

social  dan  budaya  serta  ekonomi  dapat  ditingkatkan.  Dari  Indonesia

sendiri  menampilkan  seni  tari  dari  Aceh  yaitu  sedati  dan  tari  Saman.

Pementasan ini  dilaksanakan dibeberapa daerah yaitu Bandung,  Jakarta,

Semarang dan Banda Aceh.

Selain  Sema,  ada  juga  kesenian  lain  yaitu  Pentas  Mehter  yang

merupakan seni music tradisional tentara Ottoman. Pentas ini diadakan di
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Indonesia yang diwakili oleh 40 seniman Mehter dari Turki. Kegiatan ini

dilakukan guna mendekatkan budaya Turki ke masyarakat Indonesia.

Dari  banyaknya  kesenian  yang  diselenggarakan,  ada  satu  acara

kebudayaan yang sangat menarik yaitu Turce OlimpiyatlarI. 

A. Türkçe  OlimpiyatlarI

Türkçe  olimpiyatlari  merupakan  sebuah  kompetisi  olimpiade

budaya  Turki  yang  telah  diadakan  di  lebih  dari  150  negara.  Türkçe

olimpiyatlari ini  memiliki  tujuan  yaitu  menyatukan  seluruh  bangsa  di

dunia agar kedamaian tercipta antar masyarakat dunia. Dengan kata lain

yaitu apabila seluruh bangsa  yang  berbeda  ras,  agama,  budaya  dan

suku  di  dunia  saling berpegangan  tangan, maka di dunia ini tidak  akan

ada  perselisihan  diantara umat manusia. Olimpiade budaya Turki ini pun

telah berjalan selama lebih dari 11 tahun, sehingga acara ini selalu berjalan

dengan lancar dan sukses dalam setiap penyelenggaraannya.

Türkçe  olimpiyatlari pada   awalnya   adalah   suatu  event  yang

memberikan  penghargaan  kepada  peserta  didik  terbaik  di  Turki  pada

tahun 2002. Pada tahun 2003, dibawah nama türkçe olimpiyatlari menjadi

sebuah  ajang  internasional  yang  diikuti  oleh  banyak  negara  di  seluruh

belahan dunia.  Türkçe olimpiyatlari ini telah berubah menjadi salah satu

ajang olimpiade terbesar di dunia. Di Indonesia olimpiade bahasa Turki ini
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telah dilaksanakan  dari  tahun  2002 hingga  sekarang  yang  telah  diikuti

oleh   sekolah-sekolah   mitra  pasiad  yaitu  Kesatuan  Bangsa  Bilingual

Boarding School,  Sragen Bilingual  Boarding School,  Kharisma Bangsa

Bilingual Boarding School,  Pribadi Bandung Bilingual Boarding School,

Pribadi  Depok Bilingual  Boarding School,  Semesta  Bilingual  Boarding

School   Semarang,  Banua  Bilingual  Boarding  School,  Fatih  Bilingual

Boarding  School  dan   Fatih  Bilingual  Boarding  School  di   Aceh  dan

sekolah-sekolah  lainnya.  Sekolah-sekolah  mitra  pasiad  ini  akan

berkompetisi untuk memperebutkan juara pada final  türkçe olimpiyatlari

di Jakarta.  Pada  Olimpiade budaya  Turki  ini  sekolah-sekolah  mitra

pasiad  memperebutkan juara  pada  beberapa  kategori  yaitu  şarki  (lagu),

şiir (puisi),  konuşma (bercakap-cakap),  halk  oyunlari (tarian),  kisa film

(film pendek), özel  yetenek (keterampilan  mandiri)  dan ana  dili (bahasa

ibu). Sebelum mereka  bersaing  pada  final  di  Jakarta  mereka  akan

diseleksi  oleh sekolah  mitra  pasiad  dan  akan  diambil  juara  1  untuk

maju  ke  final  di Jakarta. Setelah  itu  mereka  akan  menghadapi  tes

tertulis,   wawancara  dan performa sehingga akan diambil yang terbaik

dari  setiap  kategori  untuk  maju  mewakili  Indonesia  di  ajang  türkçe

olimpiyatlari internasional di Turki (Sang Pembuka Cakrawala , 2014).

Sekolah-sekolah  Turki  yang  didirikan  di  seluruh  belahan  dunia

membuat persaudaraan Turki dan negara-negara lain menjadi  lebih  kuat,

seperti   yang  terjadi  di  Indonesia.  Orang-orang  Turki  dipandang  baik

karena  banyak  memberi  bantuan  kepada  rakyat  Indonesia  melalui
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organisasi Pasiad seperti kurban, bantuan musibah Tsunami di Aceh dan

Gempa  Bumi  di  Jogja.  Maka  dari  itu,  Turki  menyelenggarakan  türkçe

olimpiyatlari untuk  memperkuat  persaudaraan  bangsa-bangsa  di  dunia.

Türkçe olimpiyatlari ini diharapkan bisa membawa siswa-siswa di seluruh

dunia  agar  bisa  berbahasa  Turki  dengan  baik  sehingga  bahasa  ini  bisa

berguna bagi seluruh dunia (Sang Pembuka Cakrawala , 2014).

Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  türkçe  olimpiyatlari dapat

dikategorikan  kedalam  bentuk  diplomasi  kebudayaan  yaitu  kompetisi.

Baik  sebagai  sebuah  pertandingan  maupun  persaingan  antar  Negara

bangsa, yang di dalamnya terlibat system nilai yang paling esensial dalam

me-manage kekuatan nasional masing-masing Negara yang bersangkutan

dalam rangka mengungguli bangsa lain. Esensi dari management kekuatan

nasional ini tidak lain adalah pemanfaatan dimensi kebudayaan (makro)

dalam diplomasi (Tulus Warsito, Wahyuni Kartikasari,  2007). Selain itu

hal  ini  juga  berguna  dalam  menduniakan  bahasa  dan  budaya  Turki

sehingga terbentuknya citra bangsa dan identitas Turki yang diakui oleh

masyarakat internasional.

3. Kegiatan Sosial Sebagai Alat Diplomasi Turki di Indonesia

PASIAD merupakan salah satu organisasi yang mempunyai tingkat

toleransi kemanusiaan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa

kegiatan social yang dilakukan dalam bentuk kepedulian terhadap isu-isu

kemanusiaan  seperti  program  bantuan  korban  bencana  alam.  PASIAD
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dalam hal ini melakukan terjun langsung untuk survei dan observasi guna

mengetahui program apa yang sesuai untuk penanganan bencana tersebut.

Adapun partisispasi PASIAD dalam program bantuan bencana alam yang

sudah pernah dilakukan yaitu  di Aceh,  Jember,  Yogyakarta,  Sragen dan

Bengkulu.  Bantuan  diberikan  dalam beberapa  bentuk  diantaranya  yaitu

bantuan tenaga, pikiran, dan materi untuk meringankan beban korban.

Dalam  kegiatan  social  yang  pernah  dilakukan  di  Aceh,  ada

beberapa  organisasi  dari  Turki  yang  ikut  digandeng  PASIAD  untuk

membantu.  Organisasi-organisasi  tersebut  yaitu:  KiMSE  YOKMU,

KIZILAY, DENiZ FENERi, Walikota Istanbul dan juga Walikota Konya.

PASIAD  membuka  posko  kemanusiaan  di  Banda  Aceh  dan  kota

disekitarnya  guna  memberikan  bantuan  berupa  sandang,  pangan,  dan

papan, serta PASIAD berperan dalm penyaluran bantuan walikota Istanbul

berupa:  Pembuatan  asrama  mahasiswa  di  Universitas  Syiah  Kuala  dan

pembuatan  pabrik  roti  yang mampu memproduksi  10.000 biji  per  hari,

menjadi  penerjemah,  memberikan  bantuan  hewan  kurban  melalui

kemeterian  koordinator  kesejahteraan  rakyat  republik  Indonesia,

memberikan bantuan makanan siap saji untuk 2000 orang/hari, buka puasa

bersama di masjid Baiturrahaman Banda aceh sebanyak 2000 orang/hari,

bantuan  computer,  bantuan  obat-obatan,  bantuan  sarana  air  bersih,

pembangunan rumah, 2000 penerbitan buku tentang aceh, bantuan daging

dari  Australia  sebanyak  44,9  ton  dan  bantuan  financial  untuk  korban

bencana  tsunami (PASIAD,  2008).  Selain  bantuan-bantuan  tersebut,
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PASIAD juga membantu dalam mendirikan klinik umum, lokakarya untuk

rekonstruksi  dan rehabilitas  pasca bencana tsunami dan gempa bumi di

Aceh, pemberian mobil ambulance dan pengiriman dokter.

 Pada  awal  januari  2006,  PASIAD  juga  bekerjasama  dengan

KiMSE  YOKMU  dalam  memberikan  bantuan  berupa  sembako  dan

keperluan  rumah  tangga  bagi  korban  bencana  alam  tanah  longsor  di

Jember.  Kemudian PASIAD juga melakukan pembukaan tenda darurat di

Plered, Bantul dan Prambanan pasca bencana gempa di Yogyakarta. Selain

itu, pada tahun 2007, PASIAD juga ikut memberikan bantuan bagi korban

bencana  gemba  di  Bengkulu.  Pada  tahun  2008,  PASIAD  kembali

membantu  korban  bencana  banjir  di  Jawa  Tengah  meliputi  Solo  dan

Sragen. Dari  beberapa kegiatan tersebut masih banyak kegiatan social lain

yang  dilakukan  PASIAD  dalam  bidang  social  terhadap  masyarakat

Indonesia terutama yang terkena bencana.

Selain  bencana  alam,  PASIAD  juga  ikut  berpartisipasi  dalam

program pemotongan  hewan  kurban.  Bantuan-bantuan  ini  didanai  oleh

masyarakat-masyarakat Turki yang bermukim di sejumlah Negara seperti

Jerman, Amerika, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Australia dan

lain sebagainya.  Penyaluran hewan kurban ini  melalui  berbagai  elemen

masyarakat seperti: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Yayasan,

pondok pesantren, masjid, Lembaga Pemerintahan, yaitu piatu dan kaum
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dhuafa yang ada di Indonesia. Kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan rutin

yang dilakukan PASIAD setiap tahunnya sebagai sebuah bentuk solidaritas

social PASIAD terhadap sesama manusia (PASIAD, 2008). Pemotongan

hewan  kurban  tersebut  dilaksanakan  disekolah-sekolah  mitra  kerja

PASIAD  di  Indonesia  yang  dihadiri  oleh  pejabat  setempat  seperti

gubernur,  walikota,  bupati,  camat,  lurah,  ketua RW dan RT serta  kaum

duafa  dan  yatim  piatu.  Sekitar  106.200  (Seratus  enam ribu  dua  ratus)

orang  duafa  dari  masyarakat  Indonesia  telah  memperoleh  pembagian

daging kurban dari tahun 2005-2007 (PASIAD, 2008). 

Selama bulan  ramadhan,  PASIAD juga  mengadakan  acara  buka

bersama dengan kaum duafa dan anak yatim yang ada di Indonesia. Kota-

kota  tersebut  yaitu  kota  yang  berlokasi  di  daerah  sekolah-sekolah

PASIAD.  Acara  buka  bersama  juga  dilakukan  di  masjid-masjid  seperti

masjid  Istiklal,  Baiturrahman  dan  juga  masih  banyak  lainnya  seperti

pondok pesantren, panti jompo dan panti asuhan. Selain itu, PASIAD juga

mengundang para relasi  untuk melakukan buka bersama seperti  pejabat

pemerintah, perwakilan kedutaan besar,  anggota MPR, DPR, akademisi,

rector dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. 

Dari  berbagai  kegiatan  tersebut,  solidaritas  antar  masyarakat  akan

terbentuk dengan sendirinya. Secara tidak langsung, citra Turki dikalangan

masyarakat Indonesia terbentuk positif,  sehingga masyarakat Turki akan

diterima kehadirannya dilingkunga
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