
BAB II  

 

ORGANISASI KERJASAMA ISLAM 

 

Dalam Bab 2 ini akan membahas tentang oraganisasi OKI (Organisasi Kerjasama Islam) 

yang melingkupi latar belakanng dibentuknya oraganisasi OKI (Organisasi Kerjasama Islam), 

tujuan dan prinsip, amandemen piagam oraganisasi OKI (Organisasi Kerjasama Islam), struktur 

organisasi, peranan serta negara anggota oraganisasi OKI (Organisasi Kerjasama Islam). 

 

A. Latar Belakang Dibentuknya OKI1 

OKI (Organisasi Kerjasama Islam) merupakan organisasi internasional ke-2 terbesar setelah 

UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana anggota OKI sendiri mempunyai anggota 

yang tersebar di seluruh benua dan memiliki keanggotaan 57 Negara. Organisasi ini mempunyai 

tujuan untuk mewujudkan kepentingan umat Islam agar menjamin keamanan kepentingan umat 

islam dan menyatukan pemikiran serta menegakan perdamaian dan keharmonisan antara 

manusia. 

Organisasi ini didirikan pada keputusan konferensi tingkat tinggi yang berlangsung di Rabat, 

Kerajaan Maroko pada kalender islam 12 Rajab 1389 Hijriah atau pada tanggtal 25 September 

1969, salah satu akibat dari pembakaran Masjid Al Aqsa di Yerusalem sehingga didirikan 

organisasi OKI. Dalam hasil konferensi tingkat tinggi ini membahasa tentang keprihatinan 

negara-negara islam atas berbagai runtutan masalah yang terjadi pada umat muslim, khususnya 

pada unsur zionis yang membakar beberapa wilayah di sekitar masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 

Agustus 1969. Hal tersebut membuat beberapa negara islam berinisiasi untuk membuat suatu 
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wadah atau organisasi dan menggalang kekuatan dunia islam, untuk mencegah kedzaliman 

negara non islam.  

Dengan inisiatifnya Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko dan 

beberapa negara yang mempersiapkan berdirinya OKI hingga akhirnya terselenggarlah 

konferensi tingkat tinggi di maroko. Adapun berdirinya OKI secara singkat dari tahun ke 

tahun, sebagai berikut : 

1. 1964 : Dilaksanakan konferensi tingkat tinggi Arab di Mogadishu yang menimbukan ide 

untuk mempunyai wadah bagi NegaraIslam yaitu suatu organisasi internasional; 

2. 1965 : Dilaksanakannya sidang Liga Arab internasional yang diadakan di Jeddah Arab 

Saudi. Yang menghasilkan ide dalam hal menjadikan Islam sebagai kekuatan yang 

menonjol dan menggalang kekuatan untuk kemaslahatan umat Islam khusunya pada 

unsur zionisme yang terjadi di Palestina; 

3. 1967 : Pecahnya perang di timut tengah yang mengakibatkan semakin kuatnya rasa 

solidaritas muslim untuk memperjuangkan kemaslahatan umat muslim; 

4. 1968 : Raja Faisal dari Arab Saudi mengunjungi beberpa NegaraIslam untuk 

menggalang kekuatan agar terbentuk suatu wadah bagi umat Islam; 

5. 1969 : Terjadinya pembakaran masjid Al-Aqsa yang membuat klimaks Negara muslim 

dunia; 

6. 1970 : pertemuan pertama Konferensi Islam dari Menteri Luar Negeri (ICFM) diadakan 

di Jeddah yang memutuskan untuk mendirikan sekretariat tetap di Jeddah. 

Piagam OKI yang telah disepakati merupakan pertemuan tingkat tinggi ke 11 di Dakar pada 

tanggal 11-14 Maret 2008, yang mana telah mengelurakan komitmen, prinsip organisasi dan 

tujuan pokok berupa penguatan solidaritas antara anggota OKI. Saat ini diperkirakan terdapat 



antara 1,4 miliar umat Muslim yang tersebar di seluruh dunia. Sebagai wadah bagi kaum muslim 

OKI mendapatkan sebuah kehormatan, dimana OKI bisa menjadi wadah untuk menyatukan 

pendapat agar menjadi satu tindakan secara efektif dan aktif yang diakui oleh dunia internasional 

yang mewakili seluruh umat muslim yang ada didunia. 

OKI memiliki badan penasihat dan juga hubungan kerjasama dengan PBB dan organisasi 

internasional lainnya termasuk organisasi pemerintahan. Semua itu untuk terwujudnya 

kepentingan umat islam dan menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan kepentingan 

umat muslim. Dalam usaha ini OKI berharap mampu menyelesaikan masalah dan 

mempertahankan nilai-nilai islam dan umat islam. Organisasi ini telah mengambil langkah untuk 

melurusakan persepsi yang salah dan memiliki nilai yang kuat di mata dunia internasional yang 

membuat diskriminasi bagi umat islam dalan segala bentuk dan perwujudannya. 

Pada abad ke-21 ini OKI maupun anggotanya berhadapan dengan banyak tantangan, untuk 

membahas tantangan tersebut OKI mengadakan pertemuan luar biasa ke 3 tingkat tinggi di 

Mekkah pada tahun 2005. Pertemuan luar biasa tingkat tinggi ini menghasilkan kesepakatan 

dimana kesepakatan tersebut berjudul “OIC OIC 10-Years Program Of Actions (2005)”. OKI 

mempunyai tujuan untuk merencanakan program kerja kedepannya, secara moderenisasi, 

toleransi, moderat sesuai ajaran islam, memperbarui seluruh aspek aktivitas (sains dan teknologi 

untuk anggota dan umat muslim), meningkatkan kualitas hidup bagi umat muslim melalui 

pemerintahan yang baik seperti ajaran Islam, meningkatkan pendidikan, menjungjung tinggi hak 

asasi manusia, peningkatan perdagangan serta mengaplikasian nilai-nilai Islam. 

Piagam OKI juga bertujuan mempererat tali silahtuhrahmi ikatan persaudaraan sesama umat 

islam dan antara anggota OKI, menjaga kepentingan bersama, mendukung legitimasi anggota, 

mempersatukan usaha negara-negara dalam menghadapi tantangan dunia islam secara khusus 



dan dunia internasioanal secara umum, lalu menghargai atas hak dalam menentukan nasib sendiri 

serta tidak ikut campur dalam hal urusan domestic, kedaulatan, kemerdekaan, dan intergritas 

teritorial masing-masing anggota, kemudian berpartisipasi aktif dalam politik global, ekonomi 

dan sosial untuk mewujudkan kepentingan bersama, kemudian mendukung secara penuh OKI 

dalam hal hak asasi manusia sebagaimana di piagam PBB dan Hukum Internasional, lalu 

berpartisipasi aktif dalam ekonomi dan perdagangan secara norma islam, supaya terbentuknya 

Islamic Common Market (Pasar Islam Bersama) yang mampu menguatkan interen, 

mengembangkan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan, kemudian meningkatkan 

teknologi dan sains serta mendorong penelitian dan kerjasama antara negara-negara anggota, dan 

yang terakhir melindungi citra islam dalam penistaan islam dan menciptakan rasa damai diatara 

masyarakat (peradaban). 

Agar terjadinya hal itu semua negara-negara anggota harus menyepakati beberapa prinsip, 

yaitu Anggota OKI harus berkomitmen sesuai tujuan dan prinsip piagam PBB, Anggota OKI 

mempunyai kedaulatan, kemerdekaan, dan mempunyai hak dan kewajiban yang rata, Anggota 

OKI harus menempuh jalan damai dan tidak menggunakan kekerasan yang melanggar hak asasi 

manusia, Anggota OKI harus menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan intergritas teritorial 

masing-masing anggota, agar tidak terjadi pertentangan yang menyebabkan internal OKI dan 

Anggota OKI harus menegakan dan mempromosikan, pada level nasional maupun internasional 

dalam hal pemerintahan yang baik, asas kemerdekaan, aturan hukum dan demokrasi hak asasi 

manusia. 

 



B. Tujuan Dan Prinsip 

Secara umum tujuan didirikannya OKI adalah mengkoordinasikan atau mengumpulkan 

secara bersama sumber daya dunia islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan 

memperkuat segenap upaya umat islam untuk berbicara dalam satu pemikiran yang sama guna 

memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim. Secara khusus, OKI bertujuan pula untuk 

memperkokoh solidaritas islam diantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalam 

bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek dan dalam hal hak asasi manusia yang dimana 

menyangkut akan keamanan anggota OKI khususnya pada wilayah yang rawan akan peperangan 

seperti timur tengah. 

Pada Konferensi Tingkat Menteri ke-2, pada bulan februari 1972 telah dibuat sebuah piagam 

yang berisikan; Pertama, memperkuat atau memperkokoh silahtuhrahmi antara anggota OKI 

(solidaritas), kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, social, budaya dan iptek, serta 

memperjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya. 

Kedua, aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat islam, memberi dukungan 

atas kepentingan Palestina untuk mendapatkan hak-haknya dan kebebasan mendiami daerahnya. 

Ketiga, bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan, 

menciptakan segala bentuk suasana yang saling menguntungkan dan saling pengertian antara 

negara anggota dan negara-negara lain. 

Dalam mencapai tujuan diatas maka ditetepkanlah prinsip-prinsip, yaitu; pertama adanya 

persamaan mutlak antara negara-negara anggota, sehingga tidak adanya negara yang mempunyai 

hak Veto seperti halnya PBB. Lalu kedua menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak ikut 

campur tangan atas urusan dalam negri negara lain. Ketiga menghormati kemerdekaan, 

kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara anggota. Penyelesaian setiap sengketa yang 



mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsilasi atau arbitrasi, 

dan yang terakhir abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, 

kesatuan nasional atau kemerdekaan politik suatu negara. 

 

C. Amandemen Piagam Organisasi Kerjasama Islam 

Dalam Piagam Organisasi Kerjasama Islam mengandung prinsip-prinsip yang digunakan 

oleh organisasi ini, dimana itu semua menjadi landasan yang kuat dalam dasar-dasar 

pengembalian keputusan dalam organisasi ini. Piagam ini berikan 18 bagian (chapter) yang 

berisikan tentang tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip, keanggotaan, organ-organ, Konferensi 

Tingkat Tinggi Islam, Dewan Menteri Luar Negeri, Komite Tetap, Komite Eksekutif, Komite 

Perwakilan Permanen, Peradilan Islam Internasional, Komisi Independen Permanen HAM, 

Sekertariat Jendral, Organ Subside, Insitusi Afiliasi, Kerjasama Dengan Islam dan Organisasi 

lainnya, Penyelesaian Damai Persengketaan, Anggaran dan Keuangan, Prosedur Aturan dan 

Voting, Ketentuan Akhir (Keistimewaan dan Immunitas), Pengunduran, Amandemen, dan 

Penafsiran (Interpretation). 

Piagam ini diamandemenkan di Dakkar, Senegal, yang bertepatan tanggal 07 Rabiul Awal, 

1428 H atau 14 Maret 2008 yang menggantikan Piagam sebelumnya yaitu Piagam Organisasi 

Kerjasama Islam yang mana telah didaftarkan di PBB pada tanggal 01 Februari 1974 (lampiran 

1). 

 

D. Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan organisasi ini, OKI memiliki beberapa struktur organisasi yang 

memiliki fungsi-fungsinya. Didalam OKI struktur organisasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 



Badan-Badan Utama, Komite Tetap, Badan Subsider, dan Organ-Organ Khusus, Affiliated2. 

Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Badan-Badan Utama (Principal Organs) 

 

i. Konferensi Para Raja Dan Kepala Negara / Pemerintahan (The Conference of State 

and Government). 

                                                           
2 Organisation of Islamic Cooperation of OIC. (Diakses pada November, 2016). [http://www.oic-
oci.org/dept/?d_id=17&d_ref=3&lan=en] 

Badan – Badan Utama 

1. Konferensi Tingkat Tinggi Islam 

2. Konferensi Menteri Luar Negeri 

Islam 

3. Sekertaris Jendral 

4. Pengadilan Tinggi Islam 

Affiliated Instution 

1. The Islamic Chamber of 

Commerce and Industry 

(ICCI), Karachi and Pakistan 

2. The Organization of the 

Islamic Shipowners 

Association (OISA), Jeddah 

and Saudia Arbia 

3. The Organization of Islamic 

Capitals and Cities (OICC), 

Mecca Al Mukarramah and 

Saudia Arabia 

Specialised Institution 

1. The Islamic Development Bank 

(IDB), Jeddah an Saudia Arabia 

2. The Islamic Educational, Scientific 

and Culture Organization 

(ISESCO), Rabat and Marocco 

3. The International Islamic News 

Agency (IINA), Jeddah and Saudia 

Arabia 

4. The Islamic States Broadcasting 

Organization (ISDB), Jeddah and 

Saudia Arabia 

Subsidiary Organs 

1. The Statistical, Economic An 

Social Research And Training 

Centre for Islamic Countries 

(SESRTCIC), Ankara and 

Turkey 

2. The Reasearch Centre for 

Islamic History, Art And 

Culture (IRCICA), Instanbul 

and Turkey 

3. The Islamic University of 

Technology (IUT), Dhaka and 

Bangladesh 

4. The Islamic Centre for 

Development of Trede (ICDT), 

Cassablanca and Marocco 

5. The Islamic Fiqh Academy, 

Jeddah and Saudia Arabia 

6. Islamic University of Niger 

7. Islamic University of Uganda 



Konferensi ini adalah badan tertinggi dalam organisasi OKI (KTT), karena 

dibahas secara langsung oleh setingkat kepala negara anggota OKI. Pada mulanya, 

badan ini melakukan siding langsung bilamana hal menyangkut kepentingan islam 

secara global, dimana memerlukan koordinasi langsung kepada setiap kepala negara 

yang termasuk OKI. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa langsung 

dikoordinasikan dan dikaji. 

Berikut 10 KTT yang diselenggarakan oleh OKI yaitu KTT I (Rabat, Maroko, 22-

24 September 1969), KTT II (Lahore, Pakistan, 22-24 Februari 1974), KTT III 

(Mekkah, Saudia Arabia, 25-28 Januari 1981), KTT IV (Casablanca, Maroko, 16-19 

Januari 1984), KTT V (Kuawait, 26-19 Januari 1987), KTT VI (Dakkar, Senegal, 9-11 

Desember 1991), KTT VII (Casablanca, Maroko 13-15 Desember 1994), KTT VIII 

(Taheran, iran, 9-11 Desember 1997), KTT IX (Doha, Qatar, 11-13 November 2000), 

KTT X (Kuala Lumpur, Malaysia, 16-17 2003) 

ii. Konferensi Para Menteri Luar Negeri (The Islamic Conference of Minister of Foreign 

Affairs) 

Konferensi Para Menteri Luar Negeri (KTM), diadakan sekali setahun apabila 

dianggap penting maka KTM bisa dilakukan sesuai permintaan atas satu atau beberapa 

negara. Yang dimana dimaksudkan untuk memeriksa dan menguji hasil yang telah 

tercapai dai implementasi atas keputusan-keputusan yang ada dalam kebijakan yang 

diambil pada pertemuan KTT. 

Berikut KTM yang telah diselenggarakan oleh OKI yaitu KTM I (Jeddah, Saudia 

Arabia, Maret 1970), KTM II (Karachi, Pakistan, Desember 1971), KTM III (Jeddah, 

Saudia Arabia, Februari – April 1972), KTM IV (Bengazi, Libya, Maret 1973), KTM V 



(Kuala Lumpur, Malaysia, Juni 1974), KTM VI (Jeddah, Saudia Arabia, Juli 1975), 

KTM VII (Instanbul, Turkey, Mei 1976), KTM VIII (Tripoli, Libya, Mei 1977), KTM 

IX (Dakar, Senegal, April 1978), KTM X (Fez, Maroko, Mei 1979), KTM XI 

(Islambad, Pakistan, Mei 1980), KTM XII (Baghdad, Irak, Juni 1981), KTM 

XIII(Niamey, Nigeria, Agustus 1982), KTM XIV (Dhaka, Bangladesh, Desember 

1983), KTM XV (Sana’a, Yaman Utara, Desember 1984), KTM XVI (Fez, Maroko, 

Januari 1985), KTM XVII (Amman, Yordania, Maret 1986), KTM XVIII (Riyadh, 

Saudia Arabia, Maret 1988), KTM XIX (Kairo, Mesir, Juli – Agustus 1990), KTM XX 

(Instanbul, Turkey, Agustus 1991), KTM XXI (Karachi, Pakistan April 1993), KTM 

XXII (Casablanca, Maroko, Desember 1994), KTM XXIII (Conarky, Guinea, Desember 

1995), KTM XXIV (Jakarta, Indonesia, Desember 1996), KTM XXV (Doha, Qatar, 

Maret 1998), KTM XXVI (Ouagadougon, Burkish Faso, Juni – Juli 1999)KTM XXVII 

(Kuala Lumpur, Malaysia, Juni 2000), KTM XXVIII (Bamako, Mali, Juni 2001), KTM 

XXIX (Khartoum, Sudan, Juni 2002), KTM XXX (Taheran, Iran, Mei 2003). 

iii. Sekertaris Jendral (The General Secretariat)3 

Sekertariat Jendral dalam Organisasi Internasional OKI merupakan salah satu 

organ eksekutif OKI, dimana dipimpin oleh seorang Sekertaris Jendral (Sekjen) dengan 

4 wakil Sekjen.Ini didirikan oleh Konferensi Islam Pertama Menteri Luar Negeri, yang 

diadakan di Jeddah, Arab Saudi, pada Muharram 1390H atau bulan Februari 

1970.Sekretariat Jenderal terdiri dari Sekretaris Jenderal yang adalah Kepala 

Administrasi Officer Organisasi dan staf. 

                                                           
3THE GENERAL SECRETARIAT of OIC. (Diakses pada Desember 2016) [http://www.oic-
oci.org/page/?p_id=38&p_ref=14&lan=en] 

http://www.oic-oci.org/page/?p_id=38&p_ref=14&lan=en
http://www.oic-oci.org/page/?p_id=38&p_ref=14&lan=en


Sekretaris Jenderal dipilih oleh Dewan Menteri Luar Negeri untuk jangka waktu 5 

tahun sekali, dan hanya dapat diangkat lagi sebanyak 1 kali. Sekertaris Jendral (Sekjen) 

dipilih oleh seluruh anggota negara yang termasuk dalam anggota OKI sesuai dengan 

prinsip keadilan pada distribusi goegrafis, rotasi dan kesempatan yang sama untuk 

semua negara anggota dengan pertimbangan karena kompetensi, integritas dan 

pengalaman. Sekertaris Jendral (Sekjen) memiliki tugas utama sebagai perwakilan OKI 

untuk mengimplementasikan atas keputusan yang dikeluarkan dalan KTT dan KTM. 

Adapun tugas dan tanggung jawab Sekertaris Jendral (Sekjen) yaitu; pertama, 

membawa perhatian yang besar dan bekerja secara professional dalam hal yang 

berkaitan dengan OKI, opini, melayani serta melaksanakan tujuan tujuan organisasi 

(Bring to the attention of the competent organs of the Organisation matters which, in his 

opinion, may serve or impair the objectives of the Organisation). 

Lalu kedua meninandak lanjuti keputusan implementasi, resolusi, dan saran atau 

masukan dari KTT (Konferensi Tingkat Tinggi), dewan Mentri Luar Negeri dan 

pertemuan kementrian lainya (Follow-up the implementation of decisions, resolutions 

and recommendations of the Islamic Summits, and Councils of Foreign Ministers and 

other Ministerial meetings). 

Kemudian, memprasanakan negara-negara anggota dengan kerjasama bilateral 

maupun multiteral dan memoranda, dalam implementasi keputusan, resolusi dan 

rekomendasi dari KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) dan dewan Menteri Luar Negeri 

(Provide the Member States with working papers and memoranda, in implementation of 

the decisions, resolutions and recommendations of the Islamic Summits and the 

Councils of Foreign Ministers). 



Kemudian, mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan, pekerjaan pada bagian-

bagian yang relevan yang ada dalam organisasi (Coordinate and harmonize, the work of 

the relevant Organs of the Organisation) 

Lalu, mempersiapkan program dan anggaran Sekertariat Jendral (Prepare the 

programme and the budget of the General Secretariat). 

Kemudian mempromosikan komunikasi antara negara-negara anggota dan 

memfasilitasi kosultasi dan pertukaran pandangan dan menyebarkan informasi yang 

baik dan bisa menjadi suatu hal yang penting bagi negara-negara anggota (Promote 

communication among Member States and facilitate consultations and exchange of 

views as well as the dissemination of information that could be of importance to 

Member States). 

Lau melakukan sebagaimana fungsi lainnya yang dipercaya kepada Sekertariat 

Jendral oleh KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) dan Dewan Menteri Luar Negeri 

(Perform such other functions as are entrusted to him by the Islamic Summit or the 

Council of Foreign Ministers). 

Dan yang terakhir, Mengumpulkan laporan tahunan kepada dewan Menteri Luar 

Negeri pada fungsi/kerja organisasi (Submit annual reports to the Council of Foreign 

Ministers on the work of the Organisation). 

Berikut beberapa nama Sekertaris Jendral (Sekjen) OKI yang pernah menjabat 

antara lain H.R.H. Tunku Abdul Rahman (Malaysia) 1971-1973, H.E. Hassan Al-

Touhami (Egypt) 1974-1975, H.E. Dr. Amadou Karim Gaye (Senegal) 1975-1979, H.E. 

Mr. Habib Chatty (Tunisia) 1979-1984, H.E. Syed Sharifuddin Pirzada (Pakistan) 1985-

1988, H.E. Dr. Hamid Algabid (Niger) 1989-1996, H.E. Dr. Azeddine Laraki 



(Morocco) 1997-2000, H.E. Dr. Abdelouahed BELKEZIZ (Morocco) 2001-2004, 

H.E.Prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu (Turkey) 2005 – 2013, H.E. Mr. Iyad Ameen 

Madani (Saudi Arabia) 2014 – 2016, H.E. Dr. Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen (Saudi 

Arabia) 2016 

iv. Mahkamah Islam International (The International Islamic Court of Justice) 

OKI mempunyai Mahkamah Islam Internasional yang memiliki fungsi untuk 

menyelesaikan sengketa secara perdamaian antara negara anggota Organisasi 

Internasional OKI. 

2. Komite Tetap (Standing Commites)4 

 

Selain bergerak pada bidang keamanan dan perdamaian OKI juga memiliki kerjasama 

bidang politik, ekonomi, social, budaya dan iptek. Hal ini untuk memajukan dunia islam 

secara global yang mampu bersaingan dengan negara maju didunia.Berikut beberapa komite 

yang OKI telah bentuk: 

i. AL-QUDS COMMITTEE 

Pada resolusi 1/6-P yang diadakan pada KTM yang dilaksanakan di Jeddah, Arab 

Saudi pada Juli 1975. Mempunyai fungsi atau tujuan yaitu untuk mengimplementasikan 

resolusi-resolusi yang telah dibentuk dalan Konferensi Islam Tingkat Menteri (KTM) 

dan Organisasi Internasional yang selaras dengan OKI. Dalam hal ini Al-Quds 

Committee bertindak sebagai penghubung anatara negara maupun organisasi, 

menawarkan kepada negara-negara anggota sesuai dengan resolusi yang tepat dan 

mengambil langkah pada keputusan yang ada didalamnya, lalu menyelaraskan seluruh 

konflik Arab/Palestina-Israel pada relasi yang penting akan Al-Quds dan Konflik 
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Konferensi Islam Tingkat Menteri (KTM) memilih anggota untuk komite tiap 3 

tahun, berikut anggota yang terpilih Kingdom of Morocco, Kingdom of Saudi Arabia, 

Hashemite Kingdom of Jordan, Republic of Iraq, Syrian Arab Republic, State of 

Palestine, Republic of Lebanon, Islamic Republic of Mauritania, Arab Republic of 

Egypt, People's Republic of Bangladesh, Islamic Republic of Pakistan, Islamic Republic 

of Iran, Republic of Indonesia, Republic of Senegal, Republic of Niger dan yang 

terakhir Republic of Guinea. 

Pertemuan diadakan sesuai dengan pertimbangan yang berkala dan dihadiri oleh 

mayoritas anggota.Sekertaris Jendral (Sekjen) menyediakan fasilitas yang diperlukan 

untuk agenda tersebut. Komite ini diketuai oleh Raja Maroko yang berada di Rabat, 

Maroko. 

ii. BAYT MAL AL QUDS AGENCY 

Agensi ini muncul karena prakasa dari Raja Hassan II, Raja Maroko yang dimana 

mengusulkan pada saat Komite Al-Quds ke-15 di Ifrane, Maroko 1995.Dimana agensi 

ini memiliki afiliasi seperti Komite Al-Quds.dimana agensi ini telah diakui setelah 

dipersentasikan pada Konferensi Islam Tingkat Menteri ke-23 di Conarky, Republik 

Guinea Desember 1995.Setelah mendapatkan statuta atau menjadi legal secara resmi 

agensi ini beroprasi pertama kali pada 30 Juli 1998. 

Agensi ini mengadakan pertemuan pertama kalinya pada 14 Februari 2000 dalam 

wewenang Raja Muhammad VI, Raja Maroko, Ketua Al-Quds Committee dan 

Sekertaris Jendral (Sekjen).Adapun tujuannya adalah menyelamatkan situs-situs penting 

yang berada di kota Al-Quds Al-Syarif (Jerusalem), membantu Palestina dan 



institusinya dikita tersebut dan melindungi situs-situs suci yang berada di wilayah 

tersebut termasuk masjid Al-Aqsa, budaya, agama, warisan leluhur dan arsitektur kuno. 

iii. STANDING COMMITTEE FOR INFORMATION AND CULTURAL AFFAIRS 

(COMIAC) 

Komite Tetap Mengenai Informasi dan Kebudayaan ini didirikan melalui resolusi 

13/3-P (IS) yang diadopsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Islam (KTT) di Mekkah Al-

Mukarramah dan Kerajaan Taif Arab Saudi pada bulan Januari 1981. Komite ini 

bergerak dalam hal untuk menginformasikan / mengkampanyakan dan juga kebudayaan 

terhadap opini islam kepada global, khususnya dalam masalah Arab/Palestina-Israel. 

Komite ini juga menginformasikan / mengkampanyekan hal-hal yang menjelekan islam 

dan kaum muslim didunia. Kewajiban-kewajiban komite ini juga wajib 

mengimplementasikan resolusi yang telah keluat pada Konferensi Islam yang 

didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan; menemukan kerjasama antara negara 

anggotanya pada aspek informasi dan komunikasi, mempersiapkan program-program 

serta proposal-proposal yang mampu meningkatkan kemampuan negara-negara pada 

aspek tersebut. 

Tercatat sudah 5 kali pertemuan yang telah dilakukan oleh Komite ini.Pertemuan 

pada tahun 1999 dibawah kepemimpinan Presiden Senegal, Abdou Diof. Selama 

pertemuan memperlihatkan tekad yang bulat untuk memobilisasi segala sumber yang 

ada agar melindungi kesatuan umat islam dank ke-khassan budayanya. Komite ini 

bertempat di Dakkar, Senegal dan beranggota seluruh anggota OKI. 

iv. STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL 

COOPERATION (COMCEC) 



Komite Tetap Untuk Perdagangan dan Kerjasama Perdagangan ini didirikan 

berdasarkan resolusi 13/3-P (IS) yang diadopsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Islam 

(KTT) di Mekkah Al-Mukarramah dan Kerajaan Taif Arab Saudi pada bulan Januari 

1981.Dimana fungsi Komite ini adalah memaksimalkan bidang ekonomi dan 

perdagangan, melihat dari peluang dengan penguatan kerjasama antara anggota-anggota 

dan mempersiapkan program-program dan proposal-proposal yang mampu 

meningkatkan kapasitas dalam bidang-bidang ini. Komite ini dikepalai oleh H.E 

Presiden Republik Turkiyang bertempat di Ankara, Turki dan beranggotakan seluruh 

anggota OKI 

v. STANDING COMMITTEE FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 

COOPERATION (COMSTECH) 

Komite Tetap untuk Kerjasama Pengetahuan dan Teknologi didirikan berdasarkan 

resolusi 13/3-P (IS) yang diadopsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Islam (KTT) di 

Mekkah Al-Mukarramah dan Kerajaan Taif Arab Saudi pada bulan Januari 

1981.Dimana fungsi Komite ini adalah memaksimalkan bidang sains dan teknologi, 

melihat dari peluang dengan penguatan kerjasama antara anggota-anggota dan 

mempersiapkan program-program dan proposal-proposal yang mampu meningkatkan 

kapasitas dalam bidang-bidang ini. Komite ini dikepalai oleh H.E Presiden Pakistan 

yang bertempat di Islamabad, Pakistan dan beranggotakan seluruh anggota OKI 

3. Badan-Badan Subside (Subsidiary Organs)5 

 

Berdeasarkan yang telah disampaikan bahwasannya oran-organ yang didirikan oleh OKI 

merupakan hasil dari Konferensi Islam yang terselenggara mau Konferensi Tingkat Tinggi 
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(KTT) dan Konferensi Tingkat Menteri (KTM).Anggota yang termasuk dalam OKI otomatis 

menjadi anggota pada organ-organ ini dan anggaran belanja selaknya diakui oleh anggota 

dalam Konferensi Islam. Badan-badan Subside itu terdiri STATISTICAL, ECONOMIC AND 

SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTRE FOR THE ISLAMIC COUNTRIES  

(SESRIC), tujuan utama dari SESRIC sebagai pusat untuk proses latihan statistic, social dan 

ekonomi yang mampu mengembangkan dan berkerjasama antara negara-negara anggota 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan melakukan kegiatan di bidang statistik, penelitian, 

pelatihan dan kerjasama. Terletak di Ankara, Turkey. Lau RESEARCH CENTER FOR 

ISLAMIC HISTORY, ART AND CULTURE (IRCICA), tujuannya adalah untuk meneliti 

dan mengembangkan objek kajian islam terhadap peradaban islam dan budaya islam. Terletak 

di Instanbul, Turkey. Kemudian ISLAMIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (IUT), 

tujuannya adalah memperdayakan atau memaksimalkan sumber daya manusia yang termasuk 

anggota OKI dalam bidang teknik, teknologi dan pendidikan. Terletak di Bangladesh. 

Kemudian ISLAMIC CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF TRADE (ICDT), tujuannya 

adalah menghubungkan pengusaha-pengusaha antara anggota OKI sehingga terjadi proses 

kerjasama ekonomi. Terletak di Casablanca, Maroko. Lalu INTERNATIONAL ISLAMIC 

FIQH ACADEMY, tujuannya untuk mempersatukan islam dalam hal menerapkan nilai-nilai 

islam yang luhur dalam lingkup individu, social dan dunia internasional. Terletak di Jeddah, 

Arab Saudi. Dan yang terakhir ISLAMIC SOLIDARITY FUND (ISF)  AND ITS WAQF / 

ISLAMIC SOLIDARITY FUND, tujuannya untuk meningkatkan moral dan intelektualitas 

muslim didunia. Teletak di Jeddah, Arab Saudi. 

 

 



4. Organ-Oragan Khusus (Specialized Institutions and Organs)6 

 

Didirikannya organ-organ Khusus ini sesuai dengan resolusi-resolusi yang di adopsi oleh 

Konferensi Islam Tingkat Tinggi (KTT) maupun Tingkat Menteri (KTM).Anggota OKI 

berhak memilih sesuai negaranya dan anggaran ditetapkan oleh Sekertaris Jendral (Sekjen) 

dan organ-organ yang berada di OKI dan diakui oleh badan legiselatifnya organ-organ 

tersebut. 

i. Islamic Development Bank (IDB), tujuan dari Bank adalah untuk mendorong 

pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara-negara anggota dan 

Komunitas Muslim secara individu maupun secara kolektif sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Keanggotaannya tergantung pada anggota yang mampu bekerjasama 

dalam IDB. Terletak di Jeddah, Arab Saudi; 

ii. Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), tujuannya  

untuk memperkuat, mempromosikan dan mengkonsolidasikan kerjasama antar 

negara-negara anggota dan mengkonsolidasikan dalam bidang pendidikan, ilmu 

pengetahuan, budaya dan komunikasi, serta untuk mengembangkan dan 

meningkatkan bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi, dalam 

rangka peradaban dunia Islam dan nilai-nilai Islam. Terletak di Maroko; 

iii. Islamic Broadcasting Union (IBU), tujuannya adalah   Untuk menyebarkan prinsip-

prinsip Dakwah Islam, dan mengajarkan bahasa Arab, menjelaskan dan berjuang 

untuk penyebab Islam, memperkuat semangat persaudaraan di antara bangsa-bangsa 

Muslim, mengembangkan kerja sama antara organisasi Islam dan lembaga-lembaga 

dari negara-negara anggota di bidang penyiaran,  memproduksi dan radio pertukaran 
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dan program televisi untuk mempromosikan tujuan Islam. Terletak di Jeddah, Arab 

Saudi; 

iv. International Islamic News Agency (IINA), tujuannya adalah Untuk mengembangkan 

hubungan antara negara-negara anggota di bidang Informasi, mempromosikan kontak 

dan kerjasama teknis antara kantor berita negara-negara anggota, bekerja untuk 

pemahaman yang lebih baik dari masyarakat Islam dan masalah-masalah politik, 

ekonomi dan sosial mereka. Terletak di Jeddah, Arab Saudi; 

v. Islamic Committee of the International Crescent (ICIC), tujuannya adalah Untuk 

memberikan bantuan medis dan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan 

oleh bencana alam dan bencana buatan manusia, menawarkan semua bantuan yang 

diperlukan dalam kemungkinan, untuk organisasi internasional dan lokal, melayani 

kemanusiaan. Terletak di Benghazi, Libya. 

5. Affiliated 

Keanggotaan lembaga ini adalah opsional dan terbuka untuk lembaga dan organ OKI 

negara anggota. Anggarannya pun independen dari anggaran Sekretariat Jenderal 

(Sekjen) dan organ khusus.Lembaga terkait dapat diberikan kepada negara peninjau, 

berdasarkan resolusi Dewan Menteri Luar Negeri. Mereka dapat memperoleh bantuan 

sukarela dariorgan-organ dan badan-badan OKI serta dari negara-negara anggota dan 

negara peninjau atas nama kebaikan dunia. 

 



E. Peranan OKI7 

Peranan OKI dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai organisasi internasional bisa 

dilihat dalam OIC 10-Years Program Of Actions, dimana dibuat dalam upaya menghadapi 

permasalahan yang di hadapi oleh anggota OKI. 

Kaum muslim di dunia mempunyai tantangan ketertinggalan dalam segala aspek seperti 

ekonomi-sosial, politik, kebudayaan dan perkembangan sains, yang mana akan berimplikasi pada 

keamanan, perdamaian dan perkembangan negara islam. Maka dari itu OKI mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam dunia islam, negara-negara yang berada dalam organisasi OKI 

membutuhkan kerjasama yang jelas dan kuat untuk menghadapi masalah-masalah dan tantangan-

tantangan yang ada menyangkut dunia islam dan anggotanya. Agar kejayaan umat muslim 

tercapai, sebagai contoh yang baik dalam toleransi dan moderat serta mendorong perdamaian dan 

harmoni internasional. 

Dalam mencapai itu semua tentunya OKI harus mengambil langkah yang membuat 

solidaritas islam, persatuan, citra islam yang baik dan penghormatan nilai-nilai islam dengan 

melakukan pendekatan dengan OIC 10-Years Program Of Actionsyang secara jelas dan realistis 

bisa diwujudkan oleh negara-negara anggota OKI. 

Berikut adalah beberapa point penting dalam OIC 10-Years Program Of Actions (2005) 

menyangkut Palestina: 

 INTELEKTUAL DAN ISU POLITIK 

i. Will Politik (Hasrat Politik) 

ii. Solidarity and Joint Islamic Action (Solidaritas dan Aksi Bersama Islam) 

Pertama, menunjukkan komitmen yang kuat dan kredibilitas dalam aksi bersama 

dengan pelaksanaan yang efektif dari resolusi OKI, dan berfokus pada 
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pengimplementasian resolusi hingga mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, Sekretaris 

Jenderal harus memainkan perannya dalam menindaklanjuti pelaksanaan semua resolusi 

OKI. 

Kedua, berkomitmen tinggi dalam solidaritas islam untuk mempertahankan atas 

ancaman yang di hadapi atau dialami oleh islam. Dan meminta Sekretaris Jenderal 

untuk menguraikan kerangka umum, dalam konsultasi dengan anggota termasuk 

dukungan terhadap anggota yang mempunyai permasalahan. 

Ketiga, Berpartisipasi dan berkoordinasi secara efektif dalam semua forum 

regional dan internasional, untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan kolektif 

umat Islam. Termasuk pada reformasi PBB, Dewan Keamanan, dan memperluas 

dukungan yang untuk pencalonan anggota OKI terhadap pengakuan internasional dan 

organisasi regional. 

Keempat, melanjutkan dukungan terhadap isu Al Quds Al Sharif sebagai 

permasalahan utama umat muslim dan OKI.  

iii. Islam-The Religion of Moderation and Tolerance (Islam-Agama Moderat dan 

Toleransi) 

iv. Multiplicity of Islamic Jurisprudence (Keseragaman Hukum Islam) 

v. The Islamic Fiqh Academy, IFA (Akademi Fiqih Islam) 

vi. Combatting Terrorism (Memerangi terorisme) 

vii. Combatting Islamophobia (Memerangi Islamophobia) 

viii. Human Rights and Good Governance (Hak Asasi Manusia dan Good Governance) 

ix. Palestine and The Occupied Arab Territories (Palestina dan Wilayah Arab 

Pendudukan) 



Pertama, membuat semua upaya untuk mengakhiri pendudukan Israel di wilayah 

Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur, Suriah Golan 

dan penyelesaian penuh terhadap penarikan mundur Israel dari semua wilayah Lebanon 

yang tersisa, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan 425, dan memperluas dukungan 

yang efektif untuk hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri dan 

pembentukan negara merdeka mereka dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibukotanya. 

Kedua, menjaga resolusi komprehensif Palestina sesuai dengan resolusi OKI, 

resolusi PBB, termasuk Dewan Keamanan PBB Resolusi 242, 338, 1515 dan Resolusi 

194 PBB, inisiatif Perdamaian Arab, dalam koordinasi dan konsultasi dengan PBB, 

Kuartet, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk membuat penarikan penuh sebagai 

prasyarat untuk membangun hubungan normal dengan Israel. 

Ketiga, menekankan pentingnya Al-Quds untuk umat Islam, untuk mengetahui 

hak Palestina di kota tersebut, melestarikan warisan serta identitas Arab dan Islam 

sebagai simbol solidaritas dan titik pertemuan agama samawi; menggarisbawahi 

kesucian Masjid Al-Aqsa tempat terhadap pelanggaran dan kebutuhan untuk melindungi 

tempat-tempat suci Islam dan Kristen lainnya, melawan yahudisasi dari Kota Suci, dan 

mendukung upaya Al-Quds Komite di bawah pimpinan Yang Mulia Raja Mohamed VI; 

meminta dukungan untuk Baytmal Al-Quds dan Al-Aqsa Fund, mendukung ketabahan 

penduduk dan lembaga Al-Quds, dan membangun Al-Aqsa University di Al-Quds Al-

Sharif. 

Memperpanjang dukungan penuh kepada Otoritas Palestina dalam upayanya 

untuk menegosiasikan hak-hak Palestina tidak dapat dicabut dan memberikan bantuan 

yang diperlukan untuk memastikan kontrol dari semua wilayah Palestina, perlintasan 



internasional, membuka kembali bandara Gaza dan pelabuhan, dan menghubungkan 

Gaza dengan Tepi Barat untuk memastikan pergerakan bebas Palestina. 

Bekerja bersama-sama dengan masyarakat internasional untuk memaksa Israel 

untuk menghentikan dan membongkar permukiman di wilayah Palestina dan Suriah 

Golan yang diduduki; menghapus Dinding pemisah yang dibangun di dalam wilayah 

Palestina, termasuk di dalam dan sekitar kota Al-Quds, sesuai dengan resolusi PBB 

yang relevan dan Pendapat Mahkamah Internasional (ICJ). 

x. Conflict Prevention, Conflict Resolution And Post-Conflict Peace Building 

(Pencegahan Konflik, Penyelesaian Konflik dan Pasca-Konflik Pembangunan 

Perdamaian) 

Petama, memperkuat peran OKI dalam pencegahan konflik, membangun 

kepercayaan, perdamaian, resolusi konflik dan rehabilitasi pasca-konflik serta dalam 

situasi konflik yang melibatkan masyarakat muslim. 

Kedua, meningkatkan kerjasama antar negara-negara anggota OKI, antara 

organisasi OKI, internasional dan regional untuk melindungi hak-hak dan kepentingan 

negara anggota dalam pencegahan konflik, resolusi konflik, dan pasca-konflik 

perdamaian. 

xi. Reform of The OIC (Reformasi OKI) 

Pertama, reformasi OKI melalui restrukturisasi, berdasarkan pada perubahan 

namanya, meninjau Piagam dan kegiatan dan memberikan tenaga kerja yang 

berkualitas, sedemikian rupa untuk mempromosikan perannya, mengaktifkan lembaga 

dan memperkuat hubungan dengan LSM yang diakui secara resmi di internasional 

maupun di anggota OKI; memberdayakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk 



melaksanakan tugas dan memberikan fleksibilitas yang cukup dan sumber daya yang 

memungkinkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dan memperkuat 

semua organ khusus dan afiliasi OKI untuk memungkinkan mereka memainkan peran 

yang dicanangkan, dan memperkuat koordinasi dengan Sekretariat Jenderal (Sekjen), 

serta meninjau kegiatan organ-organ ini dan merekomendasikan pembubaran mereka 

yang terbukti tidak efisien. 

Kedua, menetapkan mekanisme untuk menindaklanjuti dari resolusi yang tercipta 

dari Badan Eksekutif, yang terdiri dari Konferensi Tingkat Tinggi dan Menteri, negara 

tuan rumah OKI, dan Sekretariat Jenderal. Negara Anggota yang bersangkutan harus 

diundang untuk berpartisipasi dalam musyawarah dari pertemuan ini. 

Ketiga, mandat Sekretaris Jenderal (Sekjen) dalam mempersiapkan suatu studi 

untuk memperkuat peran Solidaritas Islam dan mengembangkannya, dan menyerahkan 

hasil studi ke Konferensi Islam Menteri Luar Negeri. 

Keempat, mendesak negara anggota untuk membayar penuh dan tepat waktu 

kontribusi mereka untuk Sekretariat Jenderal dan Organ-organ, sesuai dengan resolusi 

yang relevan, untuk memungkinkan negara-negara anggota untuk mendapatkan 

fasilitas dan layanan yang ditawarkan 

 

 DEVELOPMENT, SOCIO-ECONOMIC AND SCIENTIFIC ISSUES 

i. Economic Coorperation (Kerjasama Ekonomi) 

ii. Supporting the Islamic Development Bank (Mendukung IDB) 

iii. Social Solidarity in The Face of Natural Disasters (Solidaritas Dalam Mendukung 

Bencana Alam) 



iv. Supporting Development and Poverty Alleviation in Africa (Mendukung 

Perkembangan dan Pengurangan Angka Kemiskinan Di Afrika) 

v. Higher Education, Science and Technology (Pendidikan Yang Tinggi, Sains dan 

Teknologi) 

vi. Rights of Women, Youth, Children and the Family in the Muslim World (Hak 

Perempuan, Remaja, Anak dan Keluarga Muslim Didunia) 

vii. Cultural and Information among Member State (Pertukaran Informasi dan Budaya 

antara Negara Anggota) 

  

F. Negara Anggota OKI8 

OKI (Organisasi Kerjasama Islam) didirikan pada tahun 1969 ini, memiliki 57 anggota yang 

bermayoritas muslim dan diantaranya merupakan anggota PBB. Adapun negara yaitu 

Afganistan, Aljazair, Arab Saudi, Chad, Guinea, Indonesia, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, 

Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Mesir, Niger¸ Pakistan, Palestina, Senegal, Sudan, 

Somalia, Tunisia, Turki, Yaman, Yordania, Bahrain, Oman, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab, 

Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Uganda, Burkino Faso, Kamerun, 

Irak, Komoro, Maladewa, Djibouti, Benin, Brunei Darussalam, Nigeria, Azerbaijan, Albania, 

Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambik, Kazakhstan, Uzbekistan, Suriname, Togo, 

Guyana dan Pantai Gading. Adapun negara pengamat adalah Bosnia dan Herzegovina, Central 

African Republic, Thailand, The Russian Federation dan Turkish Cypriot. 
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