
BAB III 

 

SIKAP OKI TERHADAP KONFLIK ARAB/PALESTINA-ISRAEL 

 

Pada Bab 3 ini membahas tentang sikap OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan konflik 

berkepanjangan Palestina, yang meliputi; sejarah dari Palestina, sebab terjadinya konflik 

Arab/Palestina-Israel lalu kegagalan OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dalam menangnai dan 

menyelesaikan konflik Arab/Palestina-Israel. 

 

A. Palestina 

Konflik yang sudah berlangsung lama ini hingga tidak terhitung kerugiannya, membawa 

dampak buruk bagi warga negara Palestina dan umat islam dunia sekaligus sejarah yang berada 

didaerah tersebut yang menyangkut sejarah umat islam diseluruh dunia. 

Palestina merupakan negara yang terletak di barat benua Asia, lalu bagian tenggaranya dari 

kesatuan geografis yang besar dibelahan timur wilayah Arab disebut juga negeri syam (lampiran 

3). Negeri syam terdiri dari Lebanon, Suriah,Yordania, yang awalnya mempunyai perbatasan 

yang kolektif. Karena lokasinya ditengah-tengah negara-negara Arab, Palestina membentuk 

kombinasi geografis yang natural dan humanistik. Dan adapun luasnya wilayah Palestina 

daridahulu sampai sekarang semakin kecildari tahun 1946-2000 (lampiran 4).  

Dimana lokasi negara Palestina ini sangat startegis memungkinkannya untuk menjadi faktor 

penghubung antara benua didunia. Palestina juga sejak dulu sudah menjadi penghubung bagi 

negara-negara lain yang akan masuk kedalam wilayah Arab. 



Berdirinya negara Palestina didorong ole keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina 

yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Akan tetapi berdirinya negara ini masih tidak kuat 

dikarenakan masih kurangnya dukungan Dewan Keamanan PBB sehingga masih rapuh dalam 

menjalankan pemerintahan. Walaupun Lembaga Internasional memberi dukungan yang kuat 

untuk Palestina dalam mendirikan negara, tetapi tidak dengan Amerika Serikat karena adanya 

lobi yang kuat dari negara yahudi. 

Otoritas Nasional Palestina atau Palestina berbentuk republic parlementer yang berdiri pada 

tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair.1 Kemerdekaan diperoleh saat mendapat 

konsesi politik dari negara yang menjajah, dalam hal ini eksistensi Palestina terlihat dari 

mengikat kelompok etnis yang berada disekitar wilayah Palestina menjadi satu wadah yaitu 

Otoritas Nasional Palestina. Dalam pengumuman itu wilayah Yerusalem timur akan dijadikan 

ibu kota. Adapun sumber keuangan pemerintahan saat itu berasal dari negara-negara yang ikhlas 

membantu Palestina serta tokoh dunia yang bersimpati akan perjuangan Palestina. 

Adapun kepala Negara Otoritas Palestina adalah Mahmoud Abbas hanya menguasi wilayah 

tepi barat dan wilayah Gaza dipimpin oleh Hamas dengan pimpinan Ismail Haniyeh dimana 

Hamas telah merebut wilayah ini pada tahun 2007 dari Otoritas Palestina. Kepentingan negara 

Palestina adalah dapat pengakuan didunia internasional atas negara yang mempunyai kedaulatan 

tanpa adanya intervensi dari negara lain. 

 

B. Perkembangan Konflik Arab/Palestina-Israel 

Konflik ini berlarut-larut karena Israel merupakan aktor yang kuat di kawasan timur tengah. 

Dalam sudut pandang Neo-Realisme, aktor-aktor yang rasional di dalamnya pun merasa 

                                                           
1Palestine : Government And Geography Profile (Diakses pada Januari, 2017) [http://www.cia.gov] 



memiliki keuntungan apabila mempunyai wilayah yang besar dan mempengaruhi wilayah lain di 

sekitarnya, sehingga mereka saling berkompetisi satu dengan yang lainnya. 

Konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel telah berlangsung sangat lama hingga 

mencapai korban yang sangat banyak hingga tak terhitung berapa anggota keluarga yang telah 

meninggal dan ditinggalkan. Bangsa pendatang yaitu Bangsa Yahudi mengeklaim bahwa dengan 

beralasan historis dan religious bahwa tanah Palestina merupakan tanah air mereka.2 

Berikut runtutan perang yang terjadi, yaitu ada perang 1948, 1956 (Suez), 1967 (Perang 6 

hari 5-11 Juli), 1968 (Karameh), 1973 (Ramadhan/Yon Kipur), 1970-1971 (Konflik Palestina di 

Lebanon), 1982 (Perang Arab/Palestina-Israel), 1996 (Kerusuhan terowongan Al-Aqsa). 

Puncaknya pada saat negara Israel mendeklarasikan kemerdekaannya yang spontan 

membuat perang Arab/Palestina-Israel pecah. Dimana pada tahun 1973 telah berlangsung perang 

empat kali, yakni pada tahun 1948, 1956,1967 dan 1973. Pada tiga perang pertama Israel menang 

lalu Israel berhasil merebut wilayah Mesir di Sinia, wilayah Yordania di lembah barat sungai 

Yordan dan Wilayah Suriah di daratan tinggi Golan yang dimana luasnya empat kali lebih besar 

dari Israel semula. 

Ketika perang 1948 ini dipicu oleh proklamasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948. Selain 

itu, kegagalan PBB dalam menyelesaikan sengketa Arab/Palestina-Israel Palestina melalui 

Rencana Pembagian Palestina (Palestina  Plan) tahun 1947 dan propaganda Yahudi tentang 

peristiwa Holocaust sebelum Perang Dunia II  juga menjadi penyebab utama munculnya perang 

ini. Berbagai peristiwa tersebut kemudian memunculkan reaksi dari beberapa negara tetangga 

yang juga melakukan penyerangan kepada Israel seperti Mesir, Transyordania, Irak, dan Suriah. 

                                                           
2 Konflik Palestina dan Israel (Diakses pada Januari, 2017) 
[https://scholar.google.co.id/scholar?q=konflik+Palestina+israel&btnG=&hl=id&as_sdt=0%2C5&oq=konflik+P
alestina+isr] 



Akibat dari perang ini Israel menguasai 77% wilayah Palestina termasuk menguasai teluk Aqaba 

sehingga memudahkan mengakses jalur laut. 

Sepanjang sejarahnya Masjid Al-Aqsa dan kota suci Yerusalem merupakan agenda utama 

sidang OKI dalam semua konferensi baik dalam KTT (Konfernsi Tingkat Tinggi) maupun KTM 

(Konferensi Tingkat Menteri). Mengenai Masjid Al-Aqsa dan kota suci Yerusalem selalu 

tertuang dalam bentuk dokumen, rekomendasi, dan bahkan piagam bentukan OKI. Sebenarnya 

peprangan ini sudah dilihat oleh dunia internasional sehingga banyak perundingan dan perjanjian 

yang dilakukan seperti Perjanjian Camp David I pada bulan September 1978, Konferensi 

Perdamaian di Madrid pada tahun 1991, Perundingan Oslo I pada tanggal 13 September 1993, 

Perundingan Oslo II pada tanggal 28 September 1995, Perundingan Wye River pada bulan Juli 

1999, Perjanjian Camp David II pada Juli 2000, Perundingan di Geneva Swiss pada bulan 

Agustus 2003. 

Adapun dampak dari konflik Arab/Palestina-Israel ini, sebagai berikut: 3 

1. Dampak ekonomi bagi Palestina 

Konflik yang terjadi di Palestina ini berdampak kepada menurunnya kualitas hidup 

yang disebabkan ekonomi. Kerugian ekonomi akibat konflik ini terlihat di Gaza yang 

mencapai lebih dari 2 milyar dolar US, 1.9 milyar dolar US kerugian langsung, 440 juta 

dolar US kerugian tidak langsung. Belum lagi 19 fasilitas perusahaan listrik yang rusak 

total. Sebagian laporan menunjukkan bahwa biaya rekonstruksi Jalur Gaza akan menelan 

5 milyar dolar US. Selain itu, akibat agresi ‘Israel’ ke Jalur Gaza, sebanyak 22 lembaga 

sosial rusak, 180 ribu penerima santunan, 475 ribu orang terlantar akibat kekerasan 
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[www.tempo.co/topik/masalah/132/Konflik-Palestina-Israel-Jalur-Gaza-Gaza] 



‘Israel’ dan 310 ribu orang terlantar dan terusir dari rumah mereka dan 165 ribu terusir 

karena rumah mereka hancur. 

Dampak bagi dunia internasional adalah harga minyak dan wisata religious yang 

berada di kota Yerusalem. Walaupun harga minyak masih dalam pemulihan dari resesi, 

dunia sudah khawatir akan mengurangnya pasokan minyak dari Timur Tengah. Begitu 

juga pada sektor pariwisata yang menurunya wisatawan. 

2. Pelanggaran HAM bagi Palestina 

Konflik ini membuat banyaknya kehancuran mulai gedung-gedung, masjid, sekolah, 

hingga rumah penduduk yang rata dengan tanah. Hal itu menjadi berdampak pada 

pendudk yang ada berada pada daerah konflik. Contohnya pada jalur Gaza, sekitar 50% 

penduduk Gaza adalah anak-anak dan wanita. Mulai dari Kementerian Kesehatan Gaza, 

Pusat Hak Asasi Manusia Palestina, Pasukan Pertahanan Israel, hingga organisasi 

internasional seperti United Nations OCHA, Intelligence and Terrorism Information 

Center menyerukan pengehentian serangan yang dilancarkan oleh Israel kepada Palestina 

yang berdampak bertambahnya korban terlebih korban merupakan anak-anak dan wanita. 

3. Kecaman dunia internasional 

Serangan yang dilancarkan kepada Palestina membuat dunia mengecam serangan 

yang dilakukan oleh Israel. Dari mulai pengusiran kedutaan Israel hingga organisasi 

internasional yang mengecam Israel semua telah dilakukan. Upaya tersebut dilakukan 

untuk menghentikan serangan-serangan dan Israel harus menghormati hukum 

internasional dan resolusi PBB. 

 



C. Sikap OKI Melalui OIC 10-Years Program Of Actions 

Pada dasarnya hal tersebut adalah imbas dari kegagalan sebelumnya, seperti gagalnya 

perundingan yang diprakasai oleh PBB yaitu Perjanjian Camp David I pada bulan September 

1978, Konferensi Perdamaian di Madrid pada tahun 1991, Perundingan Oslo I pada tanggal 13 

September 1993, Perundingan Oslo II pada tanggal 28 September 1995, Perundingan Wye River 

pada bulan Juli 1999, Perjanjian Camp David II pada Juli 2000, Perundingan di Geneva Swiss 

pada bulan Agustus 2003 dan setelah terjadinya perundingan dan perjanjian OKI sendiri 

melihatkan kualitas mereka sebagai Oraganisasi Internasional yang berdiri karena. 

Perjanjian Camp David pada bulan September 1978 menghasilkan satu putusan yaitu 

pengakuan Israel oleh Mesir, dan sebagai imbalannya Israel menarik pasukannya dari 

Sinai.Sayangnya perjanjian ini tidak berhasil karena perang Arab/Palestina-Israel kembali 

berkobar. 

Konferensi Perdamaian di Madrid pada tahun 1991 ini diprakarsai oleh Amerika Serikat dan 

Uni Sovyet dengan mengajak negara-negara Arab seperti Suriah, Mesir, Lebanon, Yordania dan 

pihak Palestina, namun bukan PLO (Palestine Liberation Organisation). Akibatnya perjanjian ini 

dianggap gagal karena tidak mengajak wakil sah Palestina yang diakui PBB yakni PLO 

(Palestine Liberation Organisation). 

Pada Perundingan Oslo I pada tanggal 13 September 1993 dan Perundingan Oslo II pada 

bulan 28 September 1995 diadakan di kota Taba Mesir, dimana berisikan pembebasan lahan dari 

Israel di 7 kota di wiliyah tepi barat yaitu Jenin, Tulkarem, Qalqiyah, Nablus, Bethlem, Ramallah 

dan Hebron. Namun pihak Israel mengingkari hal tersebut sehingga hal tersebut hanya 

pencitraan Israel. Lalu pada perundingan Wye River II pada bulan Juli 2000 diadakan di kota 



Sharm El Sheik Mesir dimana berisikan perundingan yang lebih tegas dari perundingan Wye 

River I. 

Perundingan Camp David II pada 11 Juli hingga 25 Juli 2000 diadakan di Mary-Land 

Amerika Serikat.masing-masing pihak diwakilkan oleh Yasser Arafat (Negarawan Palestina) dan 

Perdana Menteri Israel Ehud Barak dimana atas prakasa Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. 

Yasser Arafat memberikan statement bahwasannya Yerusalem bukan hanya kepentingan 

negaranya sendiri akan tetapi kepentingan seluruh umat muslim yang ada didunia. 

Perundingan di Geneva Swiss pada bulan Agustus 2003 diprakarsai Yossi Belilin (mantan 

menteri Israel) dan Yossi Abeed Rabbo (mantan menteri penerangan). Isi perundingan ini 

menyepakati penyerahan 25,5% pemukiman Israel untuk bangsa Palestina. Namun perjanjian ini 

pun tidak mencapai hasil karena Ariel Sharon terus melakukan tindakan penyimpangan-

penyimpangan. 

Pada akhirnya OKI menegaskan bahwa Organisasi yang berdiri dengan berlandaskan 

persatuan islam dalam menjaga keislaman dunia, dibentuklah program yaitu 10-Years Program 

Of Action (2005) di Makkah Al-Mukarramah pada 5-7 shaban 1426 H atau tanggal 9-11 

September 2005. Berdasarkan konflik yang terjadi, peperangan, perdamaian dan keamanan bagi 

umat muslim dunia itulah OKI membuat program tersebut dan bukan hanya karena itu saja 

implikasi untuk persatuan, tantangan politik, sosial-ekonomi, budaya dan ilmiah bagi umat islam 

OKI pun membuat 10-Years Program Of Action (2005). Dari disahkannya program tersebut 

setidaknya ada 3 hal yang penting perihal konflik Arab/Palestina-Israel yang ada pada OIC 10-

Years Program Of Action (2005-2015). 

Pertama, ada pada program Intelektual dan Isu Politik, perihal tentang Solidarity and Joint 

Islamic Action (Solidaritas dan Aksi Bersama Islam). Dimana pada kesimpulannya semua negara 



yang tergabung di OKI harus menunjukan komitmen dan kredibilitas untuk melaksanakan 

program-program yang di canangkan pada OIC 10-Years Program Of Actions (2005) dan 

diarahkan oleh sekertaris jendral.4  

Kedua, pada program program Intelektual dan Isu Politik didalamnya ada perihal tentang 

Palestine and The Occupied Arab Territories (Palestina dan wilayah Arab yang diduduki) yang 

mana isinya membuat semua upaya perjanjian, perundingan, resolusi PBB, inisiatif perdamaian 

Arab/Palestina-Israel, koordinasi yang telah dilakukan dalam upaya mengakhiri konflik, kuartet 

dan pemangku kepentingan lainya tercapai sehingga permasalah utama OKI terselesaikan.5 

Lalu masih pada program program Intelektual dan Isu Politik pada program ini didalamnya 

ada perihal tentang Conflict Prevention, Conflict Resolution And Post-Conflict Peace Building 

(Pencegahan Konflik, Resolusi Konflik dan Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik) yang 

mana isinya memperkuat peranan OKI sebagai pencegah terjadinya konflik yang di alami oleh 

negara anggota dan konflik yang menyangkut umat islam.6 

Itulah sikap OKI dalam  menangani konflik Palestina. Terlihat dalam OIC 10-Years Program Of 

Actions (2005) OKI sangat serius untuk menangani konflik Palestina. Akan tetapi itu semua 

tidak akan terlaksana bilamana OIC 10-Years Program Of Actions (2005) hanya sebatas upaya 

tanpa adanya pengaplikasian atau ada beberapa faktor yang membuat menangani konflik 

Palestina tidak bisa tercapai. 
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