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BAB III 

NEGARA PALESTINA DAN ISU – ISU YANG TERJADI 

Palestina merupakan salah satu negara yang kaya akan sejarah mengenai budaya 

dan agama. Palestina belakangan menjadi negara yang lumayan terkenal terkait 

dengan beberapa isu yang membawa nama Palestina di kancah internasional. Isu 

ini jadi terlihat menarik sebab dari salah satu isu yang membawa nama Palestina 

merupakan konflik yang telah terjadi atau berlangsung dalam kurun waktu yang 

lama yang sampai sekarang pun belum menemukan titik terang atau penyelesaian 

yang pasti terhadap isu tersebut. Selain mengenai isu yang merupakan konflik yang 

belum menemukan penyelesaiannya, Palestina masih diberikan isu isu lain yang 

menyangkut namanya. Status negara masih menjadi pertanyaan dalam diri Palestina, 

meskipun sebagian negara didunia telah menyatakan bahwa mereka mengakui 

Palestina sebagai sebuah negara yang sah, namun beberapa negara belum bahkan 

salah satu negara yang belum mengakui tersebut merupakan negara yang bisa 

dikatakan negara terkuat didunia saat ini, yaitu Amerika Serikat. Oleh karena itu 

dalam bab ini, penulis akan mencoba memaparkan mengenai deskripsi negara 

Palestina dan beberapa isu yang membawa Palestina dimata dunia. 

A. Negara Palestina 

Sebagian besar penduduk Palestina terdiri dari bangsa Arab dan munggunakan 

Bahasa Arab sebagai bahasa resmi dari negara tersebut. Palestina terletak di Timur 

Tengah Antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Palestina berbentuk Republik 

Parlementer dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahannya. Sistem 
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pemerintahannya berbentuk Parlementer dan pemerintahan tersebut dijalankan oleh 

seorang Perdana Menteri. Palestina merupakan kawasan yang status nya masih 

belum jelas di mata dunia, apakah merupakan sebuah Negara atau masih sebuah 

wilayah yang memiliki penduduk. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua 

entitas yaitu Wilayah Pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Didalam 

Palestina terdapat dua partai politik yang cukup kuat yaitu Al-Fattah dan Hamas 

yang sebelumnya merupakan organisasi pejuang Palestina.  

Sebelum konflik antara Palestina dan Israel dimulai, pergolakan dan perjuangan 

diwilayah ini sudah berlangsung sejak jaman dahulu kala. Kala itu Khalifah Umar 

bin Khatab telah menaklukkan Palestina pada tahun 15 Hijriah dan menerima 

kuncinya dari Uskup Agung Saphranius. Mereka menyepakati perjanjian al-

Umariyah yang diantaranya atas permintaan orang-orang Nasrani, yang tidak 

diperbolehkan untuk tinggal disana ialah orang-orang Yahudi. Mereka tidak 

diperbolehkan untuk tinggal di Palestina kala itu. Konflik berupa perang sebenarnya 

telah terjadi juga kala itu yaitu perang antara pasukan Muslim dengan tentara Salib 

pada perang Hiththin (583-1187 M) dan pasukan Muslim dengan Tatar pada perang 

Ain Jalut (658 – 1260 M). Dan sekarang perang melawan Israel yang sampai 

sekarang masih ramai diperbincangkan dan belum menemukan titik penyelesaian 

antar kedua belah pihak. 

A. 1 Organisasi di Palestina 

Selama konflik antara Israel dan Palestina, banyak jalan yang telah ditempuh guna 

menemukan titik penyelesaian yang pas antara kedua belah pihak. Berbagai jalan 

ini ditempuh Palestina dengan berbagai gerakan dan organisasi. Gerakan yang 
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menempuh jalur diplomasi yang ada di Palestina ialah gerakan PLO (Palestine 

Liberation Organization) meski didalam PLO juga terdapat sayap militer yang 

mengiringi gerakan mereka. Namun selain PLO masih ada lagi organisasi yang 

berjuang dengan mengatas namakan perlawanan Palestina salah dua diantaranya 

Brigade Izzudin Al-Qasam dan Brigade Martir Al-Aqsha, namun kedua organisasi 

ini bersifat keras, mereka lebih mengutamakan senjata dalam melakukan 

perlawanan. Berikut akan dijabarkan mengenai organisasi yang ikut serta dalam 

membantu pergerakan perlawanan Palestina: 

- Palestine Liberation Organization (PLO) 

Palestine Liberation Organization atau yang lebih disingkat dengan PLO 

merupakan salah satu organisasi yang terkenal di dunia karena pergerakannya 

dalam mendukung Palestina dalam konflik Israel dan Palestina yang terjadi hingga 

sekarang. Organisasi ini merupakan bentuk dari organisasi politik dan paramiliter 

yang telah diakui oleh Liga Arab sebagai perwakilan resmi Palestina sejak Oktober 

1974. Organisasi ini awalnya dibentuk oleh Liga Arab pada tahun 1964 (?) pada 

Mei 1964 dengan tujuan awalnya membebaskan Palestina melalui perlawanan 

senjata1. PLO merupakan organisasi yang dijadikan paying oleh rata-rata organisasi 

yang ada di Palestina dengan tujuan yang sama. Tahun 1968 – 1969, PLO 

mengasopsi tujuan negara demokrasi sekuler di seluruh wilayah Palestina dan 

Yasser Arafat diangkat menjadi Presiden PLO2. 

                                                           
1 Pasal 1,2, dan 3 Kovenan Nasional Palestina. 
2 Deborah J. Gerner. Kilas Balik Sejarah Palestina – Israel. Khilafah Magazine No.11/Tahun I. 

Agustus 2006. 
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Selain diakui oleh Liga Arab, PLO juga mendapat pengakuan sebagai perwakilan 

resmi bangsa Palestina dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1969 

(sumbernya). Dan pada 22 November 1974, PLO juga diakui oleh PBB. Didalam 

PLO terdapat berbagai gerakan atau fraksi, diantaranya (sumber): 

1. Fatah. Merupakan faksi terbesar yang bercorak social-demokratik 

nasionalis. Didirikan pada tahun 1958 atau 1959. 

2. The Popular Front for The Liberation of Palestine (PFLP). Merupakan faksi 

terbesar kedua yang bercorak komunis. Didirikan pada tahun 1967. 

3. The Democratic Front for The Liberation of Palestine (DFLP). Merupakan 

faksi terbesar ketiga yang bercorak komunis. 

4. The Palestinian People’s Party (PPP). Merupakan faksi yang bekas 

komunis dan bersifat tidak militan. 

5. The Palestine Liberation Front (PLF).  

6. The Arab Liberation Front (ALF). Merupakan faksi yang terkait dengan 

partai Ba’ath Irak. 

7. As-Sa’iqa. Merupakan faksi Ba’ath yang berpusat di Suriah. 

8. The Palestine Democratic Union. Merupakan faksi sayap kiri yang bersifat 

tidak militan. 

9. The Palestinian Popular Struggle Front (PPSF) . 

10. The Popular Front for The Liberation of Palestine – General Command 

(PFLP – GC). 

11. Fatah Uprising atau Faksi Abu Musa. 
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- Fatah 

Fatah atau juga dapat disebut dengan Harakat at-Tahrir al-Wathani al-Filasthini 

didirikan pada tahun 1958 oleh sekelompok warga Palestina yang menempuh 

pendidikan di Kairo, Mesir. Setelah Perang Enam Hari yang terjadi pada tahun 1967, 

Fatah muncul sebagai kekuatan yang dominan dalam dunia politik di Palestina. 

Pada akhir tahun 1960-an, Fatah bergabung dengan PLO dan pada tahun 1969 

menjadi bagian terbesar dalam PLO. Yasser Arafat yang merupakan pimpinan dari 

PLO juga memimpin Fatah hingga akhir hayat beliau. Ketika Yasser Arafat 

meninggal pada tahun 2004, kursi pemimpin yang ada di Fatah digantikan oleh 

Mahmud Abbas. Fatah terlibat konflik dengan kelompok Hamas setelah terjadinya 

Pemilu Parlemen pada tahun 2006 di Palestina, pada waktu itu Hamas 

memenangkan Pemilu Parlemen. Organisasi ini berhaluan nasionalis-sekuler dan 

banyak berjuang dengan cara-cara persuasif. Hal ini ditandai dengan bersedianya 

Fatah menjalin komunikasi dan berdamai serta mengakui Israel, hal ini dilansir 

dalam pernyataan Abbas yaitu "Saya mengakui keberadaan Israel dan pemerintahan 

(bersatu) akan mengakui Israel. Saya menolak segala bentuk kekerasan dan 

terorisme,"3. 

- Harakah Al-Muqawannah Al-Islamiyah (Hamas) 

Harakah Al-Muqawannah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam atau yang 

lebih dikenal lagi sebagai Hamas merupakan gerakan perlawanan rakyat nasional 

yang bergerak demi menciptakan situasi yang kondusif untuk merealisasikan 

                                                           
3http://internasional.kompas.com/read/2014/04/27/0212372/Abbas.Pemerintahan.Bersama.Palestin

a.Akui.Israel, diakses pada 15 September 2015 

http://internasional.kompas.com/read/2014/04/27/0212372/Abbas.Pemerintahan.Bersama.Palestina.Akui.Israel
http://internasional.kompas.com/read/2014/04/27/0212372/Abbas.Pemerintahan.Bersama.Palestina.Akui.Israel
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kemerdekaan rakyat Palestina, membebaskan mereka dari penganiayaan, 

membebaskan Palestina dari penjajah Israel serta untuk menghadang proyek 

Zionisme. Hamas didirikan pada tahun 1987 oleh Syaikh Ahmad Yassin dan enam 

orang sahabat yang juga merupakan murid-muridnya. Mereka diantaranya adalah 

Dr. Ibrahim al-Bazuri, Muhammad Syam’ah, Abdul Fatah Dakhan, Dr. Abdul Aziz 

Ar-Rantisi, Isa An-Nasyar dan Shalah Syahadah4. Hamas merupakan salah satu 

organisasi di Palestina yang mendapat kritikan bahkan dari kebanyakan masyarakat 

di Palestina sendiri karena mereka telah dianggap melenceng dari nilai – nilai 

perjuangan Islam dengan turut andil dalam demokrasi5. 

- Brigade Izzudin Al-Qassam 

Brigade Izzudin Al-Qassam merupakan kekuatan militer yang sangat ditakuti oleh 

Israel. Kelompok ini pada Desember tahun 1992 menculik dan mengeksekusi 

seorang komandan militer Israerl yang bernama Sersan Mayor Nissim Toledano. 

Pada awalnya Al-Qassam hanya menjadikan Sersan Mayor Nissim Toledano 

sebagai tawanan dengan syarat akan dilepaskan apabila Israel membebaskan Syekh 

Ahmad Yassin yang ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Israel sejak 

tahun 1989. Brigade Izzudin Al-Qassam didirikan sebagai bagian dari realisasi 

program Hamas dalam melakukan perlawanan militer ke Israel. Pasukan ini 

akhirnya menjadi organisasi yang mandiri yang aktivitasnya terpisah dari kegiatan 

Hamas. Brigade Izzudin Al-Qassam muncul ke public secara terang – terangan pada 

awal Januari 1992. Pada agresi militer Israel ke Gaza pada tahun 2009, gerakan ini 

                                                           
4 http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/mengenal-faksi-faksi-pejuang-palestina.htm, 

diakses pada 15 September 2015. 
5 Ibid. 

http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/mengenal-faksi-faksi-pejuang-palestina.htm
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berhasil membunuh 80 orang tentara zionis Israel serta melukai ratusan orang dan 

berhasil menghancurkan 47 tank merkava, serta menjatuhkan 4 helikopter dan satu 

pesawat pengintai dan berhasil menembakkan ratusan roket Al-Qassam ke Israel. 

Hal ini dilansir oleh situs resmi mereka pada tanggal 19 Januari 20096. 

- Islamic Jihad Movement (IJM) 

Gerakan Jihad Islam ini merupakan organisasi perlawanan dan perjuangan rakyat 

Palestina terhadap pendudukan Zionis Israel di Palestina. Organisasi ini merupakan 

faksi pecahan dari Ikhwanul Muslimin Palestina yang mulai memisahkan diri sejak 

tahun 1960. Organisasi ini dipimpin oleh Abdul Aziz Audah, seorang dosen di 

Universitas Islam Gaza. Gerakan ini memiliki kesamaan dengan Hamas dalam 

menyikapi bahwa pemilu di Palestina dianggap tidak sah selama tanah Palestina 

masih diduduki oleh Israel. Pada tahun 1996, kedua organisasi ini memboikot 

pemilu yang pada waktu itu dilakukan pertama kali setelah terbentuknya Presiden 

Otoritas Palestina berdasarkan Perjanjian Oslo I (1993) dan Oslo II (1995) dimana 

perjanjian tersebut ditandatangani oleh Yasser Arafat, Perdana Menteri Israel 

Yitzhak Rabin dan Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton. Gerakan ini 

dikecam sebagai gerakan teroris oleh Amerika Serikat. 

- Popular Front for The Liberation Palestine (PFLP) 

Organisasi ini didirikan oleh George Habash pada tahun 1967. Organisasi ini 

menggabungkan ide Marxist-Leninisme dan Nasionalisme Palestina. Organisasi ini 

berafiliasi ke PLO pada tahun 1968 dan beberapa tahun setelahnya melakukan aksi 

                                                           
6 Ibid. 
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yang terbilang menggemparkan yaitu pembajakan pesawat. Organisasi ini juga ikut 

aktida sakam intifada kedua pada tahun 2000. Organisasi ini memiliki fokus di 

wilayah West Bank, Gaza, Israel, Syria dan Lebanon. 

B. Isu – Isu Yang Terjadi Di Palestina 

Deklarasi kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljiir oleh 

Dewan Nasional (PNC) Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) 7 . Palestina 

merupakan subjek internasional yang dewasa ini ramai dibicarakan kalangan 

internasional. Bukan karena Palestina merupakan Negara besar yang penuh sensasi, 

namun karena konflik Palestina dengan rival nya Israel. Konflik dengan Israel 

merupakan salah satu isu Palestina yang bisa dikatakan paling awet karena konflik 

ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, dan sampai sekarang belum menemukan 

titik terang. Selain itu, konflik ini juga sudah memakan banyak korban manusia dan 

kerugian lainnya seperti finansial.  

B.  1 Konflik Palestina dan Israel 

Sebenarnya konflik antara kedua Negara ini sudah dimulai sejak tahun 19678, pada 

saat itu Israel menyerang Mesir, Yordania dan Syria dan berhasil merebut Sinai dan 

jalur Gaza, dataran tinggi Golan, Tepi Barat dan Yerussalem. Meski konflik sudah 

dimulai pada masa ini namun dalam konflik ini masih melibatkan banyak pihak 

selain Israel dan Palestina. Pada awalnya ketika Israel pertama kali berdiri pada 

tahun 1948 mulai menduduki jalur gaza, mereka seperti memerangkap masyarakat 

                                                           
7 Baroud in Page, 2004, hal. 161. 
8 http://simomot.com/2014/07/14/sejarah-dan-latar-belakang-konflik-israel-palestina-dari-2000sm-

sampai-sekarang/, diakses pada 25 Agustus 2015 

http://simomot.com/2014/07/14/sejarah-dan-latar-belakang-konflik-israel-palestina-dari-2000sm-sampai-sekarang/
http://simomot.com/2014/07/14/sejarah-dan-latar-belakang-konflik-israel-palestina-dari-2000sm-sampai-sekarang/
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yang pada saat itu bermukim di Palestina. Alhasil masyarakat yang bermukim di 

Palestina yang berbatasan dengan laut tengah, Israel serta Mesir sangat susah untuk 

keluar masuk wilayah Palestina. Penduduk jalur Gaza hanya bisa keluar untuk 

mendapatkan berbagai kebutuhan hidup melalui Kota Rafah yang dijaga ketat oleh 

pasukan Israel dan Mesir9.  

Lalu 5 Juni tahun 196710 terjadilah pertempuran selama enam hari antara pasukan 

Israel melawan pasukan koalisi Negara Arab yang terdiri dari Mesir, Yordania, 

Suriah, Irak, serta Libanon di Timur Tengah. Pada waktu itu Israel menyerang 

Mesir dan Suriah sebagai respons atas penutupan Selat Tiran oleh Mesir yang 

dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasser, hal ini dilakukan karena Nasser pada 

saat itu menerima laporan bahwa Israel sedang mengumpulkan pasukannya di 

perbatasan Suriah, hal ini juga membuat Yordania yang memiliki perjanjian 

pertahanan dengan Mesir ikut bergabung dalam perang. Namun meski memiliki 

banyak pasukan dari berbagai Negara, koalisi Arab tetap tidak dapat mengalahkan 

pasukan Israel dan akhirnya dari perang ini berhasil menghadiahkan Israel beberapa 

daerah tambahan baru seperti Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Dataran Tinggi 

Golan, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, serta beberapa daerah yang sebelumnya 

berada dibawah kekuasaan Mesir, Suriah dan Yordania. Namun setelah perang 

yang terjadi selama 6 hari ini tetap tidak membawa perdamaian terhadap apapun. 

Pihak Israel dan Arab tetap berselisih terutama terhadap wilayah wilayah yang 

                                                           
9 http://news.liputan6.com/read/2078375/awal-mula-gejolak-konflik-israel-palestina, diakses pada 

25 Agustus 2015. 

10 http://news.okezone.com/read/2015/06/04/18/1160396/perang-enam-hari-1967-israel-kalahkan-

negara-arab, diakses pada 26 Agustus 2015. 

http://news.liputan6.com/read/2078375/awal-mula-gejolak-konflik-israel-palestina
http://news.okezone.com/read/2015/06/04/18/1160396/perang-enam-hari-1967-israel-kalahkan-negara-arab
http://news.okezone.com/read/2015/06/04/18/1160396/perang-enam-hari-1967-israel-kalahkan-negara-arab
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diperebutkan. Perselisihan tidak hanya ditunjukkan oleh sifat mereka yang saling 

tidak ingin mengakui namun juga dari perang – perang yang dilakukan. Warna lain 

pun ditambahkan dalam konflik Arab – Israel tidak hanya perselisihan banyak jalan 

perdamaian dilakukan, namun tetap berakhir pada kegagalan. Kurang berhasil 

karena kadang ada salah satu pihak yang melanggar janji atau kesepakatan dalam 

perdamaian tersebut. Salah satu proses perdamaian yang cukup signifikan adalah 

perjanjian Camp David pada 17 September 194811. Dinamakan Camp David karena 

pada saat itu, perjanjian damai ini digelar dan disepakati di rumah peristirahatan 

Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Camp David. Perdamaian ini 

ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel 

Menachem Begin. Berdasarkan perjanjian ini Israel mengembalikan Semenanjung 

Sinal kepada Mesir dimana wilayah tersebut direbut oleh Israel pasca Perang Enam 

Hari pada tahun 1967, dan kedua belah pihak juga menandatangani pakta 

perdamaian pada Maret 1979. Antara Presiden Sadat dan PM Begin ditengahi oleh 

Presiden Carter melakukan perundungan yang menghasilkan kesepakatan berupa12: 

- Kesepakatan yang disebut “Sebuah Rencana Kerja untuk Perdamaian di 

Timur Tengah. Isinya berupa kedua belah pihak meletakkan dasar-dasar dan 

prinsip perdamaian, memperluas resolusi DK PBB nomor 242 yang 

menyerukan agar Israel menarik mundur militernya dari semua wilayah 

yang didudukinya setelah perang enam hari yaitu Semenanjung Sinai dan 

                                                           
11http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/0645155/Dari.Camp.David.hingga.Perjanjian.

Oslo, diakses pada 26 Agustus 2015. 

12http://internasional.kompas.com/read/2014/07/14/20015201/Perjanjian.Camp.David.Perdamaian.

Dingin.Israel-Mesir, diakses pada 3 September 2015. 

http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/0645155/Dari.Camp.David.hingga.Perjanjian.Oslo
http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/0645155/Dari.Camp.David.hingga.Perjanjian.Oslo
http://internasional.kompas.com/read/2014/07/14/20015201/Perjanjian.Camp.David.Perdamaian.Dingin.Israel-Mesir
http://internasional.kompas.com/read/2014/07/14/20015201/Perjanjian.Camp.David.Perdamaian.Dingin.Israel-Mesir
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Dataran Tinggi Golan, menyelesaikan apa yang disebut sebagai “Masalah 

Palestina”, menyetujui perdamaian Mesir-Israel, serta perdamaian antara 

Israel dan negeri-negeri tetangganya yang lain. 

- Kedua ialah “Kerangka Kerja Camp David untuk Perjanjian Damai Israel-

Mesir”. Kerangka kerja ini kemudian diwujudkan dengan penarikan mundur 

pasukan Israel dari Sinai pada 1979. Perjanjian ini merupakan pengakuan 

pertama dari sebuah negara Arab utama terhadap eksistensi Israel. 

Perundingan Camp David ini dianggap menjadi salah satu yang tersukses 

dalam seluruh rangkaian perjanjian damai Timur Tengah. 

Namun, hingga saat ini isi perjanjian Camp David yang menyatakan akan 

menyelesaikan apa yang disebut dengan “Masalah Palestina” terkesan seperti 

wacana saja, nyatanya hingga saat ini masalah yang ada di Palestina bahkan belum 

menemukan titik terang. Pada saat itu Palestina didukung oleh PLO, PLO 

merupakan organisasi pembebasan Palestina yang dimana pada saat itu memiliki 

fokus terhadap Palestina yang dimana saat itu menjadi salah satu wilayah yang 

diincar oleh Israel. PLO dan Israel menunjukkan sifat bagai minyak dan air, sulit 

disatukan banyak perjanjian yang dibentuk guna menyelesaikan konflik yang ada 

namun keberhasilan yang didapat tidak 100% sehingga konflik tetap berlanjut 

hingga sekarang. Israel menolak melakukan negosiasi dengan PLO, padahal PLO 

telah diakui oleh PBB sebagai sebuah organisasi perwakilan bangsa Palestina pada 

tahun 1974 dengan status sebagai pengamat di PBB.  

Hal ini berujung pada kebuntuan yang membawa hasil terhadap berbagai kekerasan, 

hingga pada tahun 1982 terjadilah Perang Lebanon dan pembantaian si tempat 
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pengungsian Sabra dan Shatila pada 16-18 September 1982. Pada 9 Desember 

198713 terjadilah sesuatu yang disebut Intifada yang pertama. Intifada merupakan 

perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di Jalur Gaza, Tepi Barat 

dan Jerusalem Timur. Perlawanan yang dimaksudkan ialah untuk pertama kalinya 

rakyat Palestina menggunakan kekerasan dalam melakukan perlawanan ke Israel. 

Intifada berlangsung hingga tahun 1993, saat perjanjian Oslo ditandatangani. 

Awalnya pada 9 September 1993, pemimpin PLO yaitu Yasser Arafat mengirim 

surat kepada Perdana Menteri Israel Yithzak Rabin yang menyatakan bahwa 

Palestina mengakui hak hidup Israel dan secara resmi meninggalkan cara cara 

perjuangan bersenjata. Hingga pada 13 September 1993, kedua belah pihak 

menandatangani perjanjian di Washington DC yang dimana menjadi dasar untuk 

melakukan negosiasi yang berlangsung di Oslo, Norwegia. Pada akhirnya 

terbentuklah sebuah kesepakatan bernama Perjanjian Oslo yang dibentuk pada 

tanggal 20 September 1993.  

Berdasarkan Perjanjian Oslo yang dibentuk, Israel harus mundur dari wilayah 

pendudukan Palestina dari garis perbatasan tahun 1967 selama lima tahun dan 

negara merdeka Palestina akan dibentuk secara bertahap pada mei 199614. Selain 

menarik pasukannya, Israel akan memberikan kesempatan kepada Palestina 

terutama kepada Presiden Arafat untuk menjalankan sebuah lembaga”semiotonom” 

yang bisa memerintah di wilayah tersebut. Namun sejatinya perjanjian ini seperti 

menjadi wacana saja, karena sampai sekarang pun kita masih dapat melihat bahwa 

                                                           
13 Lockman, Zachary and Joel Beinin. Intifada – The Palestinian Uprising Against Israeli 

Occupation. I.B. Tauris Publishers. London – New York. 
14 http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/31078-Ancaman_Israel_Batalkan_Perjanjian _Oslo, 

diakses pada 3 September 2015 
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konflik yang ada antara Israel dan Palestina tetap berlangsung dan alasan dari 

konflik ini masihlah sama yaitu mengenai wilayah. Pada September 1996 terjadilah 

kerusuhan di terowongan Al-Aqsa, pihak Israel dikatakan membuka terowongan 

menuju Masjidil Aqsa untuk memikat para turis, namun hal tersebut dilihat 

membahayakan fondasi dari masjid tersebut. Beberapa timeline hubungan yang 

terjadi antara Palestina dan Israel menuju tahun 2000 seperti berkut. 18 Januari 

1997 Israel bersedia menarik pasukannya dari Hebron, Tepi Barat. Lalu tahun 1998 

terjadilah perjanjian Wye River pada oktober 1998 berisi penarikan Israel dan 

dilepaskannya tahanan politik dan kesediaan Palestina untuk menerapkan butir-

butir perjanjian Oslo, dan akhirnya pada mei 1999, pemimpin partai Buruh Ehud 

Barak terpilih sebagai Perdana Menteri yang berjanji akan mempercepat proses 

perdamaian.  Hingga akhirnya meletus kembali intifada yang kedua pada tahun 

200015. 

Intifada yang kedua disebut sebagai Intifada Al-Aqsa. Bermula pada September 

2000, kunjungan yang dilakukan oleh politisi Israel yang kontroversial Ariel 

Shanon ke Masjid Al-Aqsa memicu kerusuhan. Hingga hal ini menimbulkan 

intifada kedua. Intifada ini menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak 

baik dari pihak Israel atau juga pihak Palestina, bahkan warga asing pun juga masuk 

kedalam daftar korban dari intifada kedua ini16. Pada akhirnya initifada kedua ini 

berakhir pada tahun 8 Februari 200517. Banyak hal yang terjadi didalam intifada 

                                                           
15 http://www.dw.com/id/25-tahun-lalu-pecah-intifada-palestina/a-16436540, diakses pada 3 

September 2015. 
16 http://www.amazine.co/25146/apa-itu-intifada-fakta-sejarah-informasi-lainnya/, diakses pada 4 

September 2015. 
17 http://global-intifada.blogspot.co.id/2012/10/intifada.html?m=1, diakses pada 4 September 

2015. 

http://www.dw.com/id/25-tahun-lalu-pecah-intifada-palestina/a-16436540
http://www.amazine.co/25146/apa-itu-intifada-fakta-sejarah-informasi-lainnya/
http://global-intifada.blogspot.co.id/2012/10/intifada.html?m=1
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kedua, berbagai tindakan dilakukan baik hal tersebut berupa konflik pertikaian 

hingga usaha perdamaian. Berikut ini akan dijabarkan timeline yang terjadi didalam 

Palestina hingga tahun 200818: 

- Maret – April 2002 Israel membangun Tembok Pertahanan di Tepi Barat 

dan diiringi rangkaian serangan bunuh diri Palestina. 

- Juli 2004 Mahkamah Internasional menetapkan pembangunan batas 

pertahanan menyalahi hokum internasional dan Israel harus 

merobohkannya. 

- 9 Januari 2005 Mahmud Abbas, dari Fatah, terpilih sebagai Presiden 

Otoritas Palestina. Ia menggantikan Yasser Arafat yang wafat pada 11 

November 2004. 

- Peta menuju perdamaian. 

- Juni 2005 Mahmud Abbas dan Ariel Sharon bertemu di Yerusalem. Abbas 

mengulur jadwal pemilu karena khawatir Hamas akan menang. 

- Agusus 2005 Israel hengkang dari permukiman Gaza dan empat wilayah 

pemukiman di Tepi Barat. 

- Januari 2006 Hamas memenangkan kursi Dewan Legislatif, menyudahi 

dominasi Fatah selama 40 tahun. 

- Januari – Juli 2008, ketegangan meningkat di Gaza. Israel memutus suplai 

listrik dan gas. Dunia menuding Hamas tidak berhasil mengendalikan tindak 

kekerasan. PM Palestina Ismail Haniyeh berkeras pihaknya tak akan tunduk. 

                                                           
18 http://www.wikiwand.com/id/Konflik_Israel_dan_Palestina, diakses pada 4 September 2015. 

http://www.wikiwand.com/id/Konflik_Israel_dan_Palestina
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- November 2008, Hamas batal ikut serta dalam pertemuan unifikasi 

Palestina yang diadakan di Kairo, Mesir. Serangan roket kecil berjatuhan di 

wilayah Israel.  

- Serangan Israel ke Gaza dimulai 26 Desember 2008. Israel melancarkan 

Operasi Oferet Yetsuka, yang dilanjutkan dengan serangan udara ke pusat-

pusat operasi Hamas. Korban dari warga sipil berjatuhan19. 

- Mei 2010, Israel mem-blokade seluruh bantuan menuju Palestina. 

- 30 Mei 2010, Tentara Israel menembaki kapal bantuan Mavi Marvara yang 

membawa ratusan relawan dan belasan ton bantuan Palestina. 

Konflik Palestina dan Israel tahun 2008 merupakan awal dari konflik yang besar, 

karena tidak hanya bermain lempar-lemparan batu, namun kedua belah pihak juga 

sudah bisa menggunakan persenjataan yang canggih seperti menggunakan misil. 

Konflik pada tahun ini juga mulai menjadi pusat perhatian dunia dimana pada 

pertikaian kali ini memakan banyak korban antar kedua belah pihak. Padahal 

banyak jalan yang sudah diusahakan agar konflik ini mereda atau dengan harapan 

yang lebih tinggi lagi berhasil diselesaikan. Dan pada akhirnya konflik ini mereda 

kembali, kedua belah pihak dan juga dunia aman dari berita tentang konflik yang 

sudah memakan banyak korban. 

Tetapi pada tahun 2015, konflik antara pihak Israel dan Palestina kembali 

memuncak, bermulanya pertikaian ini diduga karena tewasnya 3 remaja Yahudi 

yang menurut mereka karena ulah Palestina, maka terjadilah serangan dari Israel20. 

                                                           
19 Tahun-tahun Bersimbah Darah, Tempo. 
20 https://www.islampos.com/latar-belakang-konflik-israel-palestina-di-gaza-dari-tahun-2002-

sampai-sekarang-122383/, diakses pada 4 September 2015. 

https://www.islampos.com/latar-belakang-konflik-israel-palestina-di-gaza-dari-tahun-2002-sampai-sekarang-122383/
https://www.islampos.com/latar-belakang-konflik-israel-palestina-di-gaza-dari-tahun-2002-sampai-sekarang-122383/
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Dari sumber yang sama juga menyebutkan bahwa wafatnya pejuang Palestina yang 

berusia 16 tahun ditangan Israel menyebabkan kemarahan yang amat luar biasa 

dikalangan masyarakat Gaza. Konflik ini merupakan konflik yang terbesar selama 

Israel dan Palestina berkonflik. Karena selain kedua belah pihak berperang secara 

habis-habisan, konflik ini paling banyak menjadi sorotan dunia dan memakan 

banyak korban antara kedua belah pihak. "Jumlah warga Palestina tewas pada 2014 

itu tertinggi sejak tahun 1967. Kehidupan warga Palestina, keselamatan dan 

kebebasannya kerap mengalami ancaman. Penderitaan 1,8 juta penduduk Palestina 

di Jalur Gaza meningkat dan mengalami keadaan terburuk sejak 1967. Lebih dari 

1.500 warga Palestina tewas pada 2014, 550 di antaranya adalah anak-anak, lebih 

dari 11.000 cedera dan sekitar 100.000 orang kehilangan tempat tinggal," kata 

Kantor PBB untuk Koordinasi urusan Kemanusiaan (OCHA)21.  

Selama 31 tahun, konflik yang terjadi pada tahun 2014 ini yang paling banyak 

menuai korban atas konflik Palestina dan Israel. Sedangkan dari pihak Israel sendiri 

OCHA juga mencatat beberapa korban tewas di pihak Israel. "Lima warga sipil 

Israel tewas, termasuk anak-anak dan petugas keamanan," kata OCHA. Dia 

menambahkan, jumlah korban di pihak Israel mencapai total 73 orang, kebanyakan 

adalah tentara22. Palestina namun tidak menyerah dalam konflik ini, mereka terus 

berusaha menyamai Israel dalam bertindak. Seperti yang telah disampaikan bahwa 

konflik ini membawa perhatian banyak kalangan di dunia, baik itu individu maupun 

kelompok atau negara. Banyak negara yang memberikan dukungan terhadap 

                                                           
21 http://sinarharapan.co/news/read/150326075/korban-perang-israel-palestina-2014-tertinggi-

sejak-1967, diakses pada 01.51, 22 April 2015. 
22 http://sinarharapan.co/news/read/150326075/korban-perang-israel-palestina-2014-tertinggi-

sejak-1967 , diakses pada 01.51, 22 April 2015. 

http://sinarharapan.co/news/read/150326075/korban-perang-israel-palestina-2014-tertinggi-sejak-1967
http://sinarharapan.co/news/read/150326075/korban-perang-israel-palestina-2014-tertinggi-sejak-1967
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Palestina bahkan juga ada negara yang mendukung Israel bahkan dikatakan 

memberikan dukungan yang full terhadap Israel dalam konflik ini.  

B.  2 Status Palestina Di Mata Dunia 

Selain memberikan dukungan terhadap keadaan Palestina pasca konflik dengan 

Israel, dunia juga memberikan suara terhadap keadaan Palestina yang sampai 

sekarang statusnya masih dipertanyakan. Meski memiliki konflik yang termasuk 

dalam salah satu konflik terbesar di dunia. Palestina masih memiliki isu lain yang 

diperhatikan oleh kalangan internasional lainnya. Isu yang diperhatikan ialah status 

atas negara Palestina yang masih belum jelas. 

Kejelasan status Palestina yang masih terombang ambing dilatar belakangi oleh 

keputusan Majelis Umum PBB tahun 1947 untuk membagi Palestina menjadi dua 

negara satu untuk kelompok Yahudi dan lainnya untuk kelompok Arab. Israel yang 

pada waktu itu menerima langsung memutuskan untuk menjadi sebuah negara. 

Namun, Palestina yang waktu itu menolak menerima keputusan yang diberikan 

PBB tersebut akhirnya menghadapi puluhan tahun konflik yang penuh ketegangan 

dan kekerasan. Tetapi setelah mengalami sejarah yang panjang pada tanggal 29 

November 2012, lebih dari dua pertiga dari 193 negara anggota PBB mengakui 

Palestina sebagai negara berdaulat, dalam pemungutan suara yang diadakan Majelis 

Umum PBB23. Dari 193 negara anggota, 138 menyetujui peningkatan status “entitas” 

menjadi “negara pengamat non-anggota” seperti Vatikan, sembilan negara menolak 

dan 41 tidak memberikan suara.  

                                                           
23 http://ent.pens.ac.id/post/156/PBB-Akui-Palestina-Sebagai-Negara-Berdaulat-.html, diakses 

pada 4 September 2015 

http://ent.pens.ac.id/post/156/PBB-Akui-Palestina-Sebagai-Negara-Berdaulat-.html
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Pada awalnya kejelasan status Palestina dimulai dari munculnya PLO pada tahun 

1964 yang bertujuan untuk memperjuangkan hak hak rakyat Palestina yang sedang 

diselimuti konflik bersama Israel, serta menjadikan dan mengumpulkan seluruh 

pejuang Palestina dalam konflik Israel – Palestina dalam satu wadah. Hingga pada 

tahun 1974 PLO diundang untuk berbicara depan sidang umum PBB sebagai wakil 

dari rakyat Palestina yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara Palestina, hal 

ini memberikan status baru kepada Palestina yaitu status Peninjau yang dikeluarkan 

melalui Resolusi PBB pada saat itu. Pada akhirnya tahun 1976 PLO juga menjadi 

anggota penuh dari Liga Arab. Dengan berbagai dukungan yang datang, terutama 

dari negara negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab, akhirnya pada 15 

November 1988 PLO mendeklarasikan berdirinya negara Palestina dan mendapat 

pengakuan juga dari negara negara Arab. Namun, hal ini tidak memberikan 

perubahan status Palestina di majelis PBB, pada waktu deklarasi tersebut 

diumumkan, Palestina masih berstatus sebagai Pengamat hingga 29 November 

2012. 

Perjuangan Palestina disini sangatlah rumit dan panjang. Padahal menurut 

Konvensi Montevideo tahun 1933 menyatakan bahwa unsur – unsur berdirinya 

negara adalah 24  rakyat, wilayah yang permanen, penguasa yang berdaulat, 

kesanggupan berhubungan dengan negara lain, serta pengakuan. Sebagian besar 

dari syarat syarat yang ada telah terpenuhi oleh Palestina, bahkan Palestina pun 

sudah mendapat pengakuan namun perjuangannya untuk mendapat status negara di 

depan majelis umum PBB pun sangatlah susah. Status pertama yang diberikan pada 

                                                           
24 http://brainly.co.id/tugas/166794, diakses pada 5 September 2015 

http://brainly.co.id/tugas/166794
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Palestina sebagai Observer pun belum menunjukkan bahwa PBB menganggap 

Palestina sebagai negara, bisa dilihat dari status Observer yang tidak memberikan 

kata state dibelakangnya bahkan hingga sampai PLO menyatakan berdirinya negara 

Palestina pada tahun 1988. Hingga akhirnya pada tahun 2012 Palestina mendapat 

kenaikan status sebagai Non Member Observer State, yang secara tidak langsung 

telah diakui sebagai negara oleh Majelis Umum PBB. Meski hal ini merupakan 

kenaikan status namun hal ini belum sesuai harapan yang dipikirkan oleh 

pemerintah Palestina. 

Pasalnya, pada 23 September 2011 lalu, pemimpin dari PLO yaitu Mahmoud Abbas 

menyampaikan permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjadikan 

Palestina sebagai negara anggota. Namun, jika kita melihat status akhir yang 

diberikan oleh PBB kita dapat menyimpulkan bahwa PLO belum berhasil 

mendapatkan kenaikan status yang sesuai dengan mereka harapkan, hal ini juga 

mendapat campur tangan dari Amerika Serikat yang memberikan veto dalam 

pengajuan tersebut25. Padahal dalam pasal 4 Piagam PBB dijelaskan bahwa26: 

- Keanggotaan Perserikatan Bangsa Bangsa terbuka bagi semua negara yang 

cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam 

Piagam ini dan atas penilaian organisasi ini, sanggup dan bersedia 

melaksanakan kewajiban-kewajiban ini. 

                                                           
25 Quidley Palestine Statehood and International Law. Global Policy Essay, January 2013. 

http://www.globalpolicyjournal.com/sites/default/files/pdf/Quidley%20-%20Palestine%20statehoo

d%20and%20international%20law%2001.13_0.pdf, diakses pada 5 September 2015 
26 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional. 

http://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_b

ahasa.pdf, diakses pada 5 September 2015. 

http://www.globalpolicyjournal.com/sites/default/files/pdf/Quidley%20-%20Palestine%20statehood%20and%20international%20law%2001.13_0.pdf
http://www.globalpolicyjournal.com/sites/default/files/pdf/Quidley%20-%20Palestine%20statehood%20and%20international%20law%2001.13_0.pdf
http://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf
http://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf
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- Penerimaan sesuatu negara kedalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-

Bangsa dilakukan dengan keputusan Majelis Umum atas rekomendasi dari 

Dewan Keamanan. 

Dengan melihat syarat yang pertama dalam Piagam PBB pasal 4 tentulah kita dapat 

menyimpulkan bahwa memang Palestina bisa menjadi anggota tetap dari PBB. 

Tetapi pengakuan dari Dewan Keamanan lah yang sangat sulit untuk didapatkan 

oleh Palestina. Untuk menjadi anggota Palestina harus mendapatkan minimal 9 

persetujuan dari anggota dewan keamanan dan tidak ditolak dari salah satu 

pemegang hak veto yaitu Cina, Rusia, Inggris, Perancis dan Amerika Serikat. Dari 

rekomendasi tersebut dalam sidang Majelis Umum kemudian akan dilakukan vote , 

dimana dalam hal ini Palestina membutuhkan dukungan 2/3 suara dari jumlah 193 

anggota Majelis Umum. Hanya kita tahu sebelum sampai ke proses ini, proses 

meminta persetujuan lah hal yang sangat sulit didapatkan oleh Palestina. Terutama 

dari Amerika Serikat. 

 

 

 

 

 

 

 


