
BAB V 

 

KESIMPULAN 

 

OKI atau Organisasi Kerjasama Islam ini sejak awal berdirinya sudah mempunyai 

kelemahan yang mendasar. Pertama, OKI sudah memiliki program yaitu OIC 10-Years Program 

Of Actions (2005) yang baik untuk menyelesaikan konflik Palestina dengan Israel. Organisasi ini 

sebenarnya sudah membantu umat islam menjadi satu wadah untuk mengkoordinasikan segala 

bidang yang bertujuan mempertahankan nilai-nilai agama islam. Terlebih pada Charter of the 

Organisation of the Islamic Conference terdapat point “To safeguard and protect the common 

interests and support the legitimate causes of the Member States and coordinate and unify the 

efforts of the Member States in view of the challenges faced by the Islamic world in Particular 

and the international community in general” 

Namun OKI dalam menyelesaikan konflik Palestina tersendat akan rintangan-rintangan yang 

di hadapi. Sehingga sangat sulit untuk OKI dalam menyelesaikan Palestina. Alhasil banyak 

kerugian dari konflik Arab/Palestina-Israel ini. Seperti halnya kerusakan, kehancuran, 

pelanggaran hak asasi manusia, jatuhnya korban tewas, hingga hilangnya wilayah Palestina. Ada 

beberapa faktor mengapa OKI gagal atau tidak mampu menyelesaikan konflik Palestina, dimana 

sesuai dengan Charter of the Organisation of the Islamic Conference dan OIC 10-Years 

Programs Of Actions, OKI seharusnya dapat melindungi dan menjaga kepentingan bersama dan 

mendukung legitimasi negara anggota dan serta mempersatukan usaha-usaha anggota dalam 

menghadapi tantangan dunia islam.  



Pertama, tidak adanya sanksi yang mengikat membuat para anggotanya tidak melaksanakan 

OIC 10-Years Program Of Actions (2005) yang telah disepakati. Terlebih pencetus OKI yang 

mempunyai nama besar di dunia internasional Arab Saudi tidak mampu mendorong anggotanya 

untuk melaksanakan OIC 10-Years Program Of Actions (2005) dan juga OKI masih 

mengandalkan solidaritas sesama agama tanpa diimbangi dengan kekuatan intelektual yang 

mumpuni. 

Kedua, OKI mempunyai permasalahan yang bersifat Malignancy atau kompleks. 

Kekompleksan tersebut didukung dengan adanya intervensi negara asing yang mempunyai 

kepentingan dengan negara Israel sehingga membuat negara Palestina sulit untuk melaksanakan 

kepentingan Palestina. Terlebih Israel merupakan negara yang mempunyai kekuatan yang baik di 

dunia dikarenakan adanya kerjasama dengan negara lain dan bangsa yahudi yang tersebar di 

dunia akan tetapi mempunyai nasionalisme yang tinggi walaupun bangsa yahudi tidak 

mempunyai wilayah mereka akan tetapi mereka berpegang teguh pada wilayah berkembangnya 

agama yahudi yaitu Israel. Kemudian OIC 10-Years Program Of Actions (2005) bersifat 

incongruity, dengan kata lain program tersebut tidak secara langsung beimbas pada negara yang 

jauh dari konflik Arab/Palestina-Israel terlebih kerjasama yang menyangkut anggota OKI dan 

negara yang bekerjasama dengan negara Israel saling bersangkutan. 

Terakhir dalam menangani konflik Palestina, OKI sejatinya masih kurang memaksimalkan 

upaya dan program yang ada. Terlihat dari analisis Arild Underdal dimana OIC 10-Years 

Program Of Actions (2005) 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 tersebut1. Itulah yang mebuat OKI tidak mampu untuk memperjuangankan 

kepentingan Palestina. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam studi Ilmu Hubungan Internasional 

dan semoga data-data yang ada dalam skripsi ini bisa dimanfaatkan. Segala kekurangan hanyalah 

milik penulis dan kesempurnaan hanya milik Allah swt. 
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