


PENDAHULUAN
Turki memiliki sejarahpanjangmenjadi bangsayang 
cukupdisegani sejakdahulu. Turki mulai dikenal
sejakkesultananseljukkemudiankesultanan
Ottoman yang menguasai wilayah EropaTenggara, 
Asia Barat dan Afrika Utara. Oleh karenaitubanyak
situs peninggalansejarahyang monumental.

• BudayaTurki dikenal di banyakwilayahtermasuk
wilayahbekaskekuasaankesultananottoman.

• BangsaTurki adalahbangsayang sangat bangga
terhadapkebudayaannya. 

• Turki memiliki diaspora yang besardan terkoneksi
dari sisi budaya

Turki merupakansalah 
satuanggotaG-20 
(organisasi 20 negara 
denganPDB tertinggi)

BUDAYA

EKONOMI

Turki memainkanperan
politikdi percaturandunia 

secarakuat

POLITIK



MAKSUD
DAN TUJUAN

• Maksud: Eksplorasi data dan kebijakan
kebudayaanTurki dalammemperkuat
integrasi bangsaTurki sertamengenali
keunggulandan best practice

• Tujuannya: mendapatkanlesson learns 
yang dapatditerapkandalam
merumuskanstrategi kebudayaandalam
memperkuat integrasi bangsa.



1. Mengkapitalisasi semuajenispeninggalanperadabandan kebudayaan
baikAnatolia, Hellenistik, Kristen dan Islam

2. Sangat aktif mendaftarkansitus-situs bersejarahdi Turki kedalam
daftar UNESCO World Heritage Sites

3. Antisipasi pengaruhnegatif kebudayaanbaikdari internal maupun
eksternal, denganmengontrol tayangandi media mainstream                  
dan media sosial.

4. Untukmembangunintegrasi bangsa, menjadikanpraktek
budaya lokal yang memiliki nilai jualdan dikenal menjadi
budayanasional sertadipromosikandi kancah
internasional

5. Internalisasi budayaterkait ekonomi yaitudengan
memanfaatkanrasa kebangganbangsaTurki dan                                   
keloyalanterhadapbudayanya. 

6. Internalisasi budayamelalui Pendidikan keluarga
dan formal.  DalamPendidikan formal kurikulum
pendidikandibuat agar adaaktifitassiswadalam
pengenalandan pemahamanbudaya

BeberapaKebijakanPemerintahTurki
Terkait Kebudayaan

NEGARA DAN INSTITUSI YANG DIKUNJUNGI



LESSON-LEARNED DAN IMPLEMENTASI DI ORGANISASI
Lesson learned yang diperoleh dari kegiatan virtual benchmarking ke Negara Turki adalah:

1. Meski kebaragaman budayanya terbatas, Turki mengelola
kebudayaan dengan baik sehingga mampu menjadikan
kebudayaan sebagai produk pariwisata penghasil devisa
negara selain kuliner. Kapitalisasi budaya dilakukan dengan
melestarikan peninggalan budayanya, terutama man made
tourism serta aktif mendaftarkan situs arkeologinya ke
UNESCOWorldHeritage.

2. Pendidikan menjadi prioritas utama dalam memberikan
pemahamandanpengetahuantentangbudayaTurki.

3. Pemerintah Turki mampu menginternalisasi nilai-nilai
budaya luhur bangsa sehingga membangkitkan rasa
kebanggan menjadi bangsa Turki. salah satu strategi yaitu
penentuan akreditasi perguruan tinggi dinilai dari berapa
hak cipta yang dihasilkan, ini akan membangkitkan
kreatifitasdaninovasi untukselaluberkarya.



4. Untuk memproteksi dampak negative budaya baik
internal maupuneksternal, dilakukan:
• Kontrol tayangan di media mainstreamdan media

sosial termasuk strat-up melalui regulasi dan
intervensihukum.

• PenggunaanBahasaTurki yangmassif
5. Konsep nation building tidak bisa dibangun di atas

dasarprimacyetnikTurki terhadapetniklainnya.
6. Untuk memperluas dan merangkul kebudayaan Turki

agar lebih dikenal di seluruh dunia, Pemerintah Turki
mengambil kebijakan Turk nation dan strategi
Ottomanism (wilayah bekas kesultanan ottoman
merupakanspareof influencedari kebudayaanTurki).

LESSON-LEARNED DAN IMPLEMENTASI DI ORGANISASI
Lesson learned yang diperoleh dari kegiatan virtual benchmarking 

ke Negara Turki adalah:



7. Lembaga stakeholder budaya dan pariwisata : kementerian
Kebudayaan dan pariwisata, Yunus Emre Institute dan YTB. YTB
bertugasmembangunkonektivitaskebudayaanantaraTurki modern
dan bangsa-bangsa yg berada di bawah kesultanan ottoman. YTB
juga melakukan pembinaan dan berbagai kegiatan untuk
menciptakan ikatan nasional dengan orang-orang di luar negeri
yang masih memiliki garis keturunan dan budaya yang sama
denganTurki (diaspora).

8. Pemerintah Turki sangat memperhatikan tentang kekayaan
intelektual, penghargaan itunampak di dalamsistemPendidikan
Tinggi dimana Akreditasi pada universitas dilihat berapa banyak
jumlah Paten yang dihasilkan dan mendaftarkan warisan
peradabansejarahyangmerekamiliki.

LESSON-LEARNED DAN IMPLEMENTASI DI ORGANISASI
Lesson learned yang diperoleh dari kegiatan virtual benchmarking ke Negara Turki adalah:



9. Turki mampu menjembatani dalam
mengembangkandanmempromosikanbudaya
yang bersumber 3 agama samawi meski
mayoritaspendudukTurki adalahmuslim.

10. Penggunaan identitas-identitas lokal dan
tagline kota atau daerah dapat digunakan
untuk lebih menguatkan identitas daerah.
Pengembangan budaya, pariwisata dan SDM
disesuaikandengan identitasdan taglinekota
tersebut.

LESSON-LEARNED DAN 
IMPLEMENTASI DI ORGANISASI

Lesson learned yang diperoleh dari kegiatan virtual 
benchmarking ke Negara Turki adalah:



PENUTUP

1. Optimalisasi konsep Nation Branding dengan penguatan
semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai alat penguatan
integrasi bangsaIndonesiamaupunkeuntunganekonomi.

2. Melakukan kontrol budaya negatif dari luar dan dalam
melalui teknologi IT dengan penguatan regulasi dan
pengendalian yangefektif baik media mainstreammaupun
sosial sertastrat-up

3. PemerintahIndonesiaharusmemberi perhatiankhususdan
berperan dominan dalampengelolaan dan pengembangan
kebudayaan, terutamakebudayaanyangkhasdandijadikan
sebagai ciri budayaIndonesiasertamendorongpendaftaran
Hak Kekayaan Intelektual berupa hak cipta, paten dan
merekataskaryaciptamasyarakat.



PENUTUP
4. Pemerintah mengoptimalkan data hasil

identifikasi budaya dan objek wisata
sebagai destinasi pariwisata budaya
yang dapat dilindungi dan 
dikembangkan dengan mengandeng
semua stakeholder termasuk swasta

5. Pemerintah wajib menginternalisasi
nilai-nilai budaya luhur melalui
pendidikan formal dan non formal 
dengan membuat kurikulum yang 
sesuai, sehingga tertanam pada 
seluruh siswa rasa kebanggaan menjadi
bangsa Indonesia serta mampu
memahami nilai-nilai luhur Pancasila 
dan mengimplementasikannya dalam
kehidupan sehari-hari.



Sekian & Terima Kasih 
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