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Medan - Konsul Jenderal Kehormatan Turki untuk Pulau Sumatera, DR H Rahmat Shah 

mengikuti rangkaian kegiatan kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Turki baru-baru ini. 

Keikutsertaan Rahmat Shah dalam kunjungan Presiden dan rombongan mengingat volume 

eskpor dan impor Indonesia dan Turki, khususnya dari wilayah Pulau Sumatera, relatif 

meningkat. 

"Kunjungan kenegaraan selama tiga hari tersebut, benar-benar dimanfaatkan oleh Presiden SBY 

untuk meningkatkan jalinan kerjasama yang kuat antara Indonesia dan Turki, terutama dalam 

bidang ekonomi. Apalagi sudah 25 tahun Kepala Negara belum pernah berkunjung ke Turki, 

sehingga momen ini benar-benar dimanfaatkan," ujar Rahmat Shah, di Medan, Rabu (14/7). 

Ia menjelaskan, Presiden RI dan Presiden Turki Abdullah Gul menyaksikan penandatanganan 

delapan MoU dan agreement dibidang Perundistrian, Pertahanan dan Industri Kecil menengah 

(IKM). 

Selain itu, MoU juga meliputi bidang transportasi laut, pengembangan tenaga kerja, pertukaran 

program budaya dan pariwisata. Sementara, dua lainnya berupa kerjasama di bidang investasi 

dan penyiaran, khususnya TVRI dengan RTR Turki. 

Sebagaimana diketahui, hubungan antara RI dan Turki sudah berlangsung sejak abad ke 16 dan 

berlangsung harmonis. Misalnya ketika terjadi Tsunami di Aceh, dari banyaknya bantuan luar 

negeri, bantuan dari Turki yang terbanyak dan terbaik, kemudian kegiatan sosial oleh pihak 

Pasiad Turki melalui pembangunan sekaligus pengelolaan sekolah bertaraf Internasional di 

Banda Aceh serta beberap provinsi lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain-lain. 

Dari sisi perekonomian, kata Rahmat, penandatanganan kerjasama hubungan ekonomi ini 

semakin memberikan peluang investasi masuk ke Indonesia. 

"Hubungan dagang ini akan semakin lancar jika sistem dan infrastruktur kita sudah semakin 

baik. 

Ini tantangan bagi kita semua, khususnya kepala daerah harus memersiapkan perangkat dan 

kemudahannya," papar Rahmat Shah.  

Ia mengakui, Presiden SBY sangat berharap agar semua pihak dapat menindaklanjuti dengan 

baik dan seksama hasil kunjungan kenegaraan beliau. 

"Jika tidak terealisasi dengan baik sebagaimana yang diharapkan, maka yang rugi adalah bangsa 

kita sendiri. Lagi pula, untuk mengambil kesempatan seperti ini membutuhkan waktu yang 

lama,” sebutnya. 

 


