
BAB IV

KESIMPULAN

Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association  (PASIAD)

merupakan sebuah non governmental organization (NGO) milik Turki yang focus

dibidang pendidikan.  PASIAD terbentuk karena  terinspirasi  dari  seorang filsuf

Turki yang terkenal dengan pengetahuam agama islamnya dan motivasi-motivasi

kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi yaitu Fetullah Gulen. Fethullah Gulen

bukan nama yang asing di kalangan pergerakan Islam modern. Ketokohan Gulen,

bukan hanya dihormati oleh mayoritas Muslim di dunia, tapi juga dihormati oleh

kalangan non-Muslim,  termasuk  komunitas  Yahudi.  Sosoknya  bisa  diterima  di

berbagai  lapisan  masyarakat  dan  agama  karena  pemikiran-pemikirannya  yang

moderat. Ia merupakan pelopot terbentuknya salah satu gerakan besar di Turki,

gerakan  tersebut  adalah  Gerakan  Fetullah  Gulen  atau  Gerakan  Gulen  (Gulen

Movement). Gerakan ini merupakan gerakan yang mempromosikan layanan untuk

kebaikan  bersama.  Layanan  ini  merupakan  salah  satu  program  yang  disebut

Hizmet (layanan suka rela).

Perkembangan sekolah PASIAD di Indonesia dan persebaran budaya Turki

dalam  kurun  waktu  selama  masa  kepemimpinan  presiden  susilo  Bambang

Yudhoyono  yaitu  tahun  2004-2014  mendapat  respon  positif  dari  masyarakat

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa PASIAD sebagai sebuah perantara antara

Turki  dan  Indonesia  mempunyai  peran  yang  sangat  berpengaruh  atas

perkembangan budaya Turki di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa
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hal  yang  telah  dilakukan  PASIAD baik  itu  dalam bidang  pendidikan,  budaya

maupun social.

Adapun peran  PASIAD sebagai instrumen dalam diplomasi kebudayaan

Turki  di  Indonesia  dari  bidang  pendidikan,  budaya  dan  social  yaitu  sebagai

berikut:

1. PASIAD berperan dalam diplomasi kebudayaan melalui bidang pedidikan

dengan cara membuka kerjasama antara PASIAD dan lembaga-lembaga

pendidikan  yang  ada  di  Indonesia  serta  yayasan-yayasan  yang

berhubungan  dengan  pendidikan.  Dari  kerjasama  tersebut,  PASIAD

mendirikan sekolah yang bertaraf internasional dan dengan sistem yang

professional.  Sehingga  melahirkan  murid-murid  yang  berprestasi  dan

mengharumkan  nama Indonesia  dan PASIAD baik  di  nasional  maupun

internasional. Kemudian PASIAD juga mempunyai program tahunan yaitu

pertukaran  pelajar  Turki-Indonesia,  studi  banding  pendidikan  dan

pelatihan  guru  serta  pengiriman  duta  olimpiade.  Hal  ini  kemudian

membuat citra baik sekolah-sekolah Turki di Indonesia, sehingga membuat

banyak lembaga pendidikan dari kota lain untuk ikut mengajak PASIAD

bekerjasama dalam mengembangkan pendidikan di kota mereka. Selain itu

dari  prestasi  dan  keberhasilan  PASIAD tersebut,  Turki  menjadi  Negara

yang dikenal  sebagai  Negara dengan system pendidikan yang baik  dan

bermoral.
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2. Dibidang  kebudayaan,  PASIAD memiliki  salah  satu  ajang  yang  sangat

berpengaruh  dalam  diplomasi  kebudayaan  Turki  yaitu  Türkçe

OlimpiyatlarI. Melalui ajang ini budaya-budaya Turki dipelajari oleh siswa

Indonesia sehingga persebaran budaya dan bahasa Turki semakin luas dan

menjadi satu identitas yang diakui dunia.

3. PASIAD menjadi salah satu sarana untuk memperkuat hubungan people to

people  antara  Turki  dan  Indonesia  melalui  bidang  social  yaitu  dengan

beberapa  kegiatan  yang  telah  dilakukannya  seperti  bantuan  korban

bencana alam, bantuan untuk anak yatim piatu, pembagian sembako untuk

kaum duafa, pemotongan hewan kurban, dan termasuk khitanan massal.

Dari  program-program  tersebut,  PASIAD  terlihat  sangat  aktif  dalam

membantu  Indonesia  dari  berbagai  bidang.  konstribusi  PASIAD  ini  jelas

menunjukkan bahwa PASIAD memiliki peran yang besar dalam perluasan dan

penyebaran budaya Turki  di  Indonesia.  Selain itu,  PASIAD juga membantu

mengembangnkan  budaya  Indonesia  di  Turki.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa

PASIAD telah  berhasil  menyatukan  antara  masyarakat  Turki  dan  Indonesia

untuk  saling  memahami  dan  mempelajari  budaya  satu  sama  lain.  Peran

PASIAD dalam memperkuat  hubungan  masyarakat  dengan  masyarakat  pun

jelas terlihat dalam berbagai kegiatan social budaya yang telah dilakukannya

terlebih  dikegiatan  social  dalam  memberikan  bantuan  dan  kegiatan  amal

lainnya. 
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