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BAB V 

KESIMPULAN 
 

Latar belakang kesepakatan Amerika Serikat dalam 

meningkatkan bantuan militernya di Turki didasari dengan 

adanya faktor keuntungan yang didapat Amerika Serikat. 

Sejak tahun 2001 paska pengeboman gedung WTC (World 

Trade Center) milik Amerika Serikat, isu terorisme menjadi 

topik utama permasalahan dunia. Adanya perbedaan kebijakan 

Amerika Serikat khususnya didalam pertahanan paska 

pengeboman, menunjukan sikap Amerika Serikat yang serius 

dalam memerangi terorisme diseluruh dunia. Kawasan Timur 

Tengah sendiri menjadi salah satu pusat perhatian kepentingan 

politik luar negeri Amerika Serikat, hal ini dikarenakan negara 

di kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang rawan 

akan konflik dalam negeri yang berimbas pada stabilitas 

kawasan regional.  

Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap keamanan 

kawasan Timur Tengah terjawab, dengan adanya isu terorisme 

dinegara Suriah pada tahun 2011 membuat Amerika Serikat 

lebih mengutamakan keamanan negara disekitar Suriah. Letak 

geografis Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah 

menjadi perhatian khusus dari Amerika Serikat dengan 

meningkatkan bantuan militernya kepada Turki. Kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat yang telah dibuat karena adanya 

beberapa faktor tentang terorisme dan arti penting Timur 

Tengah berupa faktor pertimbangan ekonomi. Sebagai negara 

super power, Amerika Serikat telah menjadi polisi keamanan 

dunia khususnya dalam memberantas kasus terorisme. Dalam 

masalah ini Amerika Serikat membutuhkan Turki untuk 

memerangi kasus Terorisme di Suriah, mengingat buruknya 

hubungan dari negara super power ini dengan Suriah. 

Peningkatan bantuan militer ini juga memberikan 

keuntungan bagi Amerika Serikat. Disamping dengan 

terciptanya kebijakan luar negeri Amerika Serikat, disisi lain 
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peningkatan bantuan militer yang diberikan kepada Turki 

merupakan bentuk dari keamanan kolektif sesama anggota 

NATO, bertujuan untuk menjaga hegemoni Amerika Serikat 

di NATO maupun dikawasan Timur Tengah. Peningkatan 

bantuan militer Amerika Serikat yang diberikan terhadap 

Turki juga untuk mengamankan jalur minyak di negara-
negara Timur Tengah yang akan diekspor ke Amerika Serikat.  

Dalam studi Hubungan Internasional, skripsi ini 

melibatkan lebih dari dua negara dan membahas tentang 

keamanan serta ekonomi. Strategi yang dilakukan oleh suatu 

negara dalam melangsungkan kepentingan nasionalnya 

ternyata tidak hanya dilihat dari kerjasama bilateral saja. 

Namun disini penyusun menemukan bahwa keterlibatan suatu 

negara dalam sebuah konflik dinegara lain juga bisa dapat 

melancarkan kepentingan nasional suatu negara. Kedua negara 

tersebut seringkali mengalami hubungan yang pasang surut, 

terkadang hubungan ini harmonis dan juga memanas. Dengan 

adanya peningkatan bantuan militer Amerika Serikat terhadap 

Turki, penyusun menemukan adanya kemajuan hubungan 

yang baik antara kedua negara tersebut diera presiden Obama, 

khusunya untuk memberantas kasus terorisme dinegara 

Suriah. Bantuan militer yang diberikan Amerika Serikat 

terhadap Turki juga memberikan dampak yang sangat baik 

bagi kepentingan Amerika Serikat untuk mengontrol 

kawasam Timur Tengah, mengingat banyaknya paham anti 
Amerika diwilayah tersebut. 

Harapan penyusun dari penelitian skripsi ini tentunya 

dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya 

bermanfaat bagi jurusan Ilmu Hubungan Internasional. 

 


