
BAB IV 

 

KEGAGALAN OKI DALAM MENANGANI KONFLIK ARAB/PALESTINA-ISRAEL 

 

Dalam Bab 4 ini akan membahas tentang Kegagalan OKI (Organisasi Kerjasama Islam) 

sebagai Organisasi Internasional dalam menangani konflik berkepanjangan Arab/Palestina–

Israel, melingkupi; tidak adanya mekanisme sanksi yang mengikat untuk anggota OKI bila tidak 

menjalankan kebijakan atau program OKI, konflik Arab/Palestina-Israel mempunyai tingkat 

permasalahan yang sulit untuk diselesaikan atau bersifat malignancy (kompleks/rumit), dan yang 

terakhir upaya yang kurang maksimal dalam melaksanakan kesepakatan atau OIC 10-Years 

Program Of Actions (2005). 

 

A. Tidak Adanya Mekanisme Sanksi Yang Mengikat  

OKI mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap sebuah kesepakatan-kesepakatan 

yang dihasilkan, termasuk dalam prinsip OKI yang mengutamakan kedamaian secara mediasi 

seperti halnya konflik di Arab/Palestina-Israel. Setting institusional atau aturan-aturan 

institusional (Institutional Arrangments) yang kondusif, jelas, tegas dan menjamin untuk 

melakukan kesepakatan tersebut, seperti yang dijelaskan oleh teori Arlid Underdal. Undardal 

menyatakan bahwasannya harus ada 3 faktor utama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, 

yaitu Pengaturan Kelembagaan (Peraturan), Distribusi Kekuasaan (Power) dan Keterampilan dan 

Energi yang terjadi untuk memecahkan masalah yang ada. 

Dalam Pengaturan Kelembagaan (Peraturan) OKI sudah memiliki program yang baik untuk 

memperjuangakan kepentingan Plaestina, yaitu dengan OIC 10-Years Program Of Actions 



(2005). Akan tetapi dalam melaksanakan program tersebut OKI masih mempunyai kekurangan 

untuk menekan anggotanya dalam melaksanakan program tersebut. Dimana seharusnya anggota 

OKI tidak hanya menjadi actor pasif atau hanya menyepakati OIC 10-Years Program Of Actions 

(2005) tetapi tidak melaksanakan OIC 10-Years Program Of Actions (2005). Bila dalam hal ini 

OKI mempunyai sanksi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan embargo ekonomi, 

politiknya dan lain-lain, maka anggota OKI akan melaksanakan OIC 10-Years Program Of 

Actions (2005) tersebut. Dimana fungsi dari sanksi ini sebagai senjata untuk anggota OKI yang 

tidak melaksanakan program OKI. 

Distibusi kekuatan (Power) menyangkut pembagian kekuasaan yang adil dalam sebuah 

rezim (OKI) dimana pasti ada pihak yang dominan yang dapat bertindak seperti kepala atau 

leader, namun tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan, dan juga ada pihak minoritas yang 

cukup untuk mengontrol pihak dominan, dan yang terjadi akan menjadi terlembaga. Pada OKI 

ada negara yang tidak bisa membuat pengaruh terhadap OKI atau sebagai leader untuk 

menggerakan organisasi OKI. Padahal negara tersebut pencetus OKI (founding), tidak sepeti 

halnya negara  yang berada dalam PBB, yang mampu mengeluarkan hak veto. Dalam hal ini 

Arab Saudi sebagai pencetus OKI (founding) sekaligus negara yang mempunyai nama di dunia 

internasional tidak mampu memberikan pengaruh kepada anggota OKI1. Terbukti dengan adanya 

KTT OKI ke 6 yang diadakan di Dakkar, Segnal, walaupun tanpa hadirnya negara tersebut dan 

11 kepala Negara/pemerintahan Arab lainya dalam hal protes kehadiran Jordania dan organisasi 

Palestina yang berada di pihak Baghdad dalam perang teluk 1991 pasca invasi Irak ke Kwait 

tahun 1990 tetap berlangsung.2  

                                                           
1 Obit. Menakar Efektivitas Rezim OKI Dalam Perlindungan Al Aqsha (Diakses pada Desember, 2016) 
[http://obit.staff.umm.ac.id/efektivitas-oki] 
2 Kliping. KTT Ke-10 OKI di Putrajaya, Malaysia Tantangan Memulihkan Citra Umat Islam. (Diakses pada 
Desember, 2016) [http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=2950&coid=1&caid=24] 



Keterampilan dan Energy yang tersedia pada suatu rezim (OKI) untuk memecahkan masalah 

yang ada. Setidaknya ada 2 tolak ukur yang melihat seberapa rezim tersebut mempunyai 

keterampilan dan energy. Pertama, seberapa baik suatu praturan dan implementasi dalam 

mengahadapi sebuah masalah, lalu kedua sejauh mana keterampilan dan usaha untuk melakukan 

perubahan yang signifikan terhadap permasalahan. Ke-2 factor tersebutlah menjadi sebuah 

indicator untuk sebuah rezim (OKI) yang efektif. Dalam faktor yang pertama, peraturan yang ada 

pada OKI sudah baik akan tetapi tidak adanya sanksi yang membuat implementasi program 

tersebut menjadi lemah. Lalu pada faktor kedua, keterampilan dan usaha OKI masih 

mengandalkan solidaritas islam yang cenderung menggunakan dorongan emosional dari pada 

dorongan yang dilandasi kekuatan intelektual. Hal ini juga menjadi salah satu faktor dalam 

kegagalan OKI dalam menangani konflik. Ini semua telah diakui oleh mantan Sekretaris Jendral 

OKI, Ekmeleddin İhsanoğlu, bahwasannya kelemahan OKI selama ini yang hanya bertumpu 

pada solidaritas dunia islam semata. Pada masa jabatannya dahulu, dengan menggunakan moto 

“modernisasi dan moderasi”, ia menyerukan perlunya introspeksi massal atau konsolidasi 

internal guna memastikan kembali peran dan langkah OKI. Selain itu pada OIC 10-Years 

Program Of Action 2005, hal tersebut ada pada prihal Intelektual dan Isu Politik pada point 

Reform of The OIC (Reformasi OKI) yang mengharuskan OKI mempunyai kredibilitas yang 

baik3. Itulah sebabnya OKI tidak mampu menyelesaikan konflik ini dan tidak mampu bersaing 

dengan organisasi internasional lainya. 

 

B. Tingkat Permasalahan Yang Sulit Untuk Diselesaikan 

Problem Malignancy membicarakan tentang keefektifan sebuah rezim dimana ditentukan 

oleh seberapa permasalahan yang dihadpi oleh rezim tersebut. Ketika rezim tersebut mempunyai 

                                                           
3 Halaman 50. 



permasalahan yang bersifat malignancy (kompleks/rumit) maka bisa disimpulkan oleh Arild 

Underdal kemungkinan penyelesaian masalah dan terciptanya kerjasama secara efektif akan 

semakin kecil. 

Konflik Arab/Palestina-Israel bersifat malignancy (kompleks/rumit). Keinginan Palestina 

adalah membutuhkan pengakuan negara lain dalam identitas Palestina sendiri. Palestina 

berdiplomasi dengan OKI dan negara-negara PBB sebagai kebijakan luar negeri atau langkah 

keputusannya. Hal tersebut semakin berat untuk OKI memperjuangakan kepentingan nasional 

Palestina dalam meredam atau mengakhiri konflik Arab/Palestina-Israel, karena adanya 

kepentingan negara asing terutama dalam hal kerjasama antara Israel dan negara lain seperti 

halnya Amerika Serikat. Bukan hanya negara Amerika Serikat saja yang memiliki kepentingan, 

dalam kutipan laporan Aman Palestina, tentang berita “Israel”, Haaretz, pada senin 25 agustus 

2015 menerbitkan daftar singkat nama-nama negara pemasok senjata bagi Israel yaitu Ukraina, 

Bulgaria, Jerman, Inggris, Spanyol, Italia, Republik Ceko. 

Israel sebagai negara yang sangat sulit diimbangi oleh actor atau negara lain yang berada di 

kawasan timur tengah. Hal tersebut dikarenakan komitmen Amerika Serikat terhadap Israel juga 

dapat dilihat dari awal mula berdirinya negara Israel. Pada tanggal 11 Mei 1942, konferensi 

Zionis Internasional di New York mengenai keputusan bersama untuk merubah negara Palestina 

sebagai negara Yahudi, dan mengusir warga negara Arab didalamnya, terlebih bila mereka 

menolak maka harus diatasi dengan kekuatan militer. Semua itu karena lobi yahudi dan bangsa 

yahudi yang mempunyai sifat nasionalisme yang tinggi, sehingga walaupun tidak mempunyai 

wilayah atau negara, bangsa yahudi tetap berteguh pada wilayah berkembanganya agama yahudi 

yaitu Israel. 



Israel bertambah kuat karena hubungannya dengan negara lain terjalin dengan baik seperti, 

Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Roosevelt, langsung memberikan 

dukungan atas hasil konferensi tersebut. Pada masa kerja kepresidennan George Walker Bush, ia 

telah mengeluarkan 150 kebijakan politik khususnya dalam negeri untuk menanggulangi krisis 

ekonomi, salah satunya bekerjasama dengan Israel. 150 resolusi itulah yang mengakibatkan hak-

hak rakyat Palestina terhadap tanahnya dikesampingkan. Amerika juga terus mengecam aksi 

perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel terutama aksi bom. Amerika berdalih itu sebagai 

tindakan terorisme, sehingga memasukkan daftar pergerakan perlawanan sebagai teroris dan 

akan diperangi oleh Amerika. Kemudian Israel juga banyak dibantu Amerika Serikat dalam hal 

kemiliterannya. Dalam hubungannya ini, hampir semua senjata Israel dipasok oleh Amerika 

Seperti pesawat F-16, helicopter Apache, rudal dan senjata canggih lainnya. 

Lalu OIC 10-Years Program Of Actions (2005) bersifat incongruity, dimana tidak semua 

anggota OKI merasakan dampak apa yang terjadi di Arab/Palestina-Israel. Dalam segi geografis 

OKI sendiri adalah organisasi yang mempunyai anggota yang tersebar diseluruh dunia yang 

beragama islam seperti halnya Malaysia. Dimana malaysia tidak mempunyai kerjasama yang 

tergantung pada kerjasama terhadap Palestina maupun Israel. Dan dalam segi kerjasama anggota 

OKI dengan negara yang bekerjasama dengan Israel, contohnya Malaysia dengan Amerika 

Serikat terutama dalam sector tenaga, elektronik dan pembuatannya. Hingga menggaji 200,000 

rakyat Malaysia. Sehingga tidak etis bila negara yang mempunyai kerjasama dengan negara yang 

bekerjasama dengan Israel, akan tetapi mengutuk Israel terhadap apa yang dilakukan kepada 

Palestina. 

Kedua point diatas dapat dipatikan lagi bahwa OKI gagal dalam menangani konflik yang 

berkaitan tentang anggotanya dengan Level Of Collaboration. Level Of Collaboration pada OKI 



bisa dianalisis dengan cara rumus Er = (Sr.Cr) + Br, dimana Er merupakan Efetivitas rezim, Sr 

(stringency) merupakan kekuatan aturan, Cr (compliance) merupakan ketaatan anggota terhadap 

rezim dan Br merupakn efek yang dihasilkan oleh rezim tersebut. Menurut Arild Underdal titik 

awal untuk menemukan hasil dari Level Of Collaboration ini harus mencari Output (keluaran), 

Outcome (hasil) dan Impact (dampak) sebagai mana dijelaskan pada teori. 

Ouput (keluaran) OKI dapat diambil dari OKI adalah program yang dibuat oleh OKI untuk 

menangani masalah yang di hadapi Palestina yaitu, 10-Years Program Of Actions. Lalu pada 

Outcome (hasil[implementasi rezim]) dimana anggota OKI masih mengabaikan 10-Years 

Program Of Actions tersebut karena beberapa hal yang telah dijelaskan pada point diatas dan 

hanya menjadi actor pasif dalam pengambilan suara namun tidak menerapkan program tersebut. 

Dan terakhir adalah Impact (dampak) dimana seharusnya bila program berjalan dan di terapkan 

oleh anggota, kemungkinan besar konflik yang terjadi dapat diredam bahkan dapat di hentikan, 

sehingga palestina dapat menjalanka pemerintahan yang di impikan. Akan tetapi dampanya 

adalah konflik terus bergulir dan korban jiwa terus bertambah. 

Sehingga dapat di simpulkan Sr yang merupakan kekuatan aturan masih kurang dalam OKI, Cr 

yang merupakan ketaatan anggota dimana anggota OKI masih belum menaati program yang 

telah dibuat namun tidak diterapkan sehingga Br (efek samping) masih bergulirnya konflik 

Arab/Palestina-Iarael. Sehingga menurut analisis Arild Underdal OKI berada dalam skala ordinal 

adalah 0 (nol), yang berarti terdapat pada Point (0) “Deliberation But No Action” dimana 

bermusyawarah akan tetapi tidak ada tindakan dari anggota musyawarah tersebut. 


