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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Konflik Israel-Palestina adalah perang panjang tanpa usai. Kedua negara 

melewati berbagai perang sejak abad ke 20. Konflik ini terjadi karena perebutan 

tanah pemukiman antara warga Palestina dan Isreal. Sejarah munculnya kembali 

Yahudi di Palestina adalah gerakan anti Yahudi yang muncul di Eropa pada abad 

ke 19. Bangsa Yahudi dianggap sebagai ancaman sehingga pembantaian dan 

pengusiran kaum Yahudi dari Eropa. Kondisi ini mengakibatkan kaum Yahudi 

mencari daerah baru diluar Eropa untuk menjadi tempat tinggal dan bisa mendirikan 

sebuah negara. Palestina yang dipilih sebagai tujuan.1  

Kaum Yahudi pun pindah ke Palestina dan mendirikan pemukiman. Pada 

saat itu Palestina dibawah kekuasaan Turki Usmani sehingga proses migrasi masih 

dalam jumlah kecil. Pada Perang Dunia 1 tahun 1914, Turki Usmani bersekutu 

dengan Jerman kalah berperang melawan Inggris dan Perancis. Turki Usmani dan 

Jerman kalah. Pihak yang kalah harus menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada 

Inggris dan Perancis. Palestina beralih dibawah kekuasaan Inggris pada tahun 

1917.2 Di lain sisi pada saat perang dunia 1 berlansung, pemimpin komunitas 

                                                           
1 Ervan Hardoko, konflik Israel Palestina, diakses dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/07000091/konflik-israel-palestina-1-zionisme-dan-imigrasi-

bangsa-yahudi?page=all  (12/02/2018, 10:22 WIB) 
2 Fira Nursya’bani, sejarah konflik di Yerusalem, diakses dalam 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/17/12/07/p0lfzx415-sejarah-konflik-di-

yerusalem  (12/02/2018, 13:04 WIB) 

http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/07000091/konflik-israel-palestina-1-zionisme-dan-imigrasi-bangsa-yahudi?page=all
http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/07000091/konflik-israel-palestina-1-zionisme-dan-imigrasi-bangsa-yahudi?page=all
http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/17/12/07/p0lfzx415-sejarah-konflik-di-yerusalem
http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/17/12/07/p0lfzx415-sejarah-konflik-di-yerusalem
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Yahudi di Inggris membangun hubungan dengan Inggris untuk menempati 

Palestina sebagai wilayah pemukiman kaum Yahudi3. 

Populasi Yahudi yang semakin banyak menjadi ancaman bagi penduduk 

Palestina. Kaum Yahudi mulai memperluas wilayah pemukiman dan terjadi 

beberapa konflik. Diantaranya kerusuhan Jaffa tahun 1921, kerusuhan perebutan 

Tembok Barat Yerusalem tahun 1929 dan Revolusi Arab tahun 1939.4 Pemerintah 

Inggris dalam meredam Konflik, melakukan investigasi dengan membentuk 

Komisi Peel. Komisi Peel kemudian yang pertama kali mengusulkan solusi dua 

Negara. Palestina dibagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk bangsa Yahudi dan 

bagian lain untuk Bangsa Arab. Komisi Peel juga menghasilkan dokumen White 

Paper yang berisi tentang pembatasan imigran Yahudi ke Palestina.5 

Pada perang dunia 2 1939-1945, Nazi Jerman membantai jutaan kaum 

Yahudi. Peristiwa ini dikenal dengan Holocaust. Kaum Yahudi melarikan diri dari 

pembantaian dan melakukan migrasi besar-besaran menuju Palestina. Di Palestina 

sendiri pembatasan untuk imigran diterapkan oleh Inggris melalui dokumen White 

Paper.6 Setelah berakhirnya perang dunia 2 dengan kekalahan Jerman, kaum 

Yahudi melakukan perlawanan dan teror terhadap Inggris agar memberikan ijin 

kaum Yahudi untuk masuk ke Palestina. Inggris tidak mampu mengatasi 

permasalahan di Palestina dan menyerahkan mandat ke PBB pada tahun 1946. 

                                                           
3 Ervan Hardoko, bag. 2, diakses dalam http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/07300051/konflik-

israel-palestina-2-runtuhnya-ottoman-dan-mandat-palestina (13/02/2018, 11:31 WIB) 
4  Ervan Hardoko, bag. 3, diakses dalam http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/08000031/konflik-

israel-palestina-3-sejumlah-konflik-awal-di-palestina?page=all (13/02/2018, 13:17 WIB) 
5 Ibid. 
6 Ervan hardoko, bag. 5, diakses dalam  http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/09000021/konflik-

israel-palestina-5-holocaust-dan-imigrasi-ilegal-yahudi?page=all  (21/02/2018, 09:41 WIB) 

http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/07300051/konflik-israel-palestina-2-runtuhnya-ottoman-dan-mandat-palestina
http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/07300051/konflik-israel-palestina-2-runtuhnya-ottoman-dan-mandat-palestina
http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/08000031/konflik-israel-palestina-3-sejumlah-konflik-awal-di-palestina?page=all
http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/08000031/konflik-israel-palestina-3-sejumlah-konflik-awal-di-palestina?page=all
http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/09000021/konflik-israel-palestina-5-holocaust-dan-imigrasi-ilegal-yahudi?page=all
http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/09000021/konflik-israel-palestina-5-holocaust-dan-imigrasi-ilegal-yahudi?page=all
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Imigran Yahudi pun di ijinkan menempati wilayah Palestina. Pada tahun 1948 

negara Israel berdiri.7  

Setelah berdirnya negara Israel, konflik Palestina-Israel memperebutkan 

wilayah terus berlanjut. Terjadi beberapa konflik besar, diantaranya : Perang Arab-

Israel 1948, perang 6 hari 1967, perang Yom Kipur 1973, perang Teluk 1990 dan 

berbagai konflik lainnya. Usaha penyelesain konflik kedua negara banyak 

diupayakan oleh negara super power Amerika Serikat. AS menjadi mediator dalam 

berbagai perundingan damai  kedua negara. diantaranya perundingan Camp David, 

konferensi Madrid, perdamaian Annapolis, perjanjian Oslo dan berbagai usaha 

lainnya8.  

Pada tanggal 06 desember 2017 Presiden Amerika Serikat, Donald Trump 

mengumumkan status Yerusalem sebagai ibukota negara Israel dan akan 

memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.9 Klaim Trump atas 

Yerusalaem mendapatkan kecaman dan penolakan dari dunia Internasional, 

khususnya negara-negara Islam. Negara-negara Islam yang tergabung dalam 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengadakan KTT Luar Biasa di Istanbul, Turki 

pada 13 desember 2017. KTT Luar Biasa OKI menghasilkan Deklarasi Istanbul 

yang berisi tentang penolakan dan kecaman terhadap keputusan sepihak AS. 

Konferensi juga mengajak seluruh negara dunia mengakui dan mendukung 

                                                           
7 Ervan Hardoko, bag. 6, diakses dalam http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/09300051/konflik-

israel-palestina-6-saat-inggris-menjadi-musuh-bangsa-yahudi (21/02/2018, 10:27 WIB) 
8 Palupi anisa, Pertemuan Washington, Jalan Panjang Perdamain Palestina-Israel diakses dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2013/07/30/0602307/Pertemuan.Washington.Jalan.Panjang.Perdamaian

.Palestina-Israel (22/02/2018, 13:17 WIB) 
9 Moh. Nadir, Pengakuan Sepihak AS Atas Yerusalem Karena Negara-Negara Timur Tengah Lemah, diakses 

dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/12/09/11271751/pengakuan-sepihak-as-atas-yerusalem-karena-

negara-negara-timur-tengah-lemah (22/02/2018, 14:03 WIB) 

http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/09300051/konflik-israel-palestina-6-saat-inggris-menjadi-musuh-bangsa-yahudi
http://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/09300051/konflik-israel-palestina-6-saat-inggris-menjadi-musuh-bangsa-yahudi
http://internasional.kompas.com/read/2013/07/30/0602307/Pertemuan.Washington.Jalan.Panjang.Perdamaian.Palestina-Israel
http://internasional.kompas.com/read/2013/07/30/0602307/Pertemuan.Washington.Jalan.Panjang.Perdamaian.Palestina-Israel
http://nasional.kompas.com/read/2017/12/09/11271751/pengakuan-sepihak-as-atas-yerusalem-karena-negara-negara-timur-tengah-lemah
http://nasional.kompas.com/read/2017/12/09/11271751/pengakuan-sepihak-as-atas-yerusalem-karena-negara-negara-timur-tengah-lemah
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Yerusalem Timur sebagai ibukota dari Palestina.10 Upaya penolakan pun dilakukan 

dengan menyerahkan draft resolusi ke Dewan Keamanan PBB. Draft resolusi yang 

dirancang Mesir diveto AS di Dewan Keamanan PBB. Negara-negara OKI 

kemudian mengajukan permohonan untuk diadakan Sidang Darurat Khusus Majelis 

Umum PBB untuk dilakukan voting.11 Adapun hasil dari voting adalah 128 negara 

mendukung resolusi,   9 negara menolak resolusi, 35 negara abstain dan 21 negara 

tidak hadir dalam sidang darurat PBB.12  

Berangkat dari permasalahan diatas peneliti merasa perlu untuk mengkaji 

dan meneliti upaya OKI dalam penolakan penetapan AS atas status Yerusalem 

sebagai ibukota Israel pada sidang PBB. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik 

pertanyaan penelitian, yaitu Bagaimana Upaya OKI  Dalam Penolakan 

Penetapan AS Atas Status Yerusalem Pada Sidang PBB? 

  

                                                           
10 Fajar Nugraha, Deklarasi Istanbul Dukung Yerusalem Timur Sebagai Ibukota Palestina, diakses dalam 

http://internasional.metrotvnews.com/dunia/Obzv0Y9b-deklarasi-istanbul-dukung-yerusalem-timur-sebagai-

ibu-kota-palestina (26/02/2018, 08:57 WIB) 
11 Natalia Santi, Menilik Draft Resolusi DK PBB Soal Yerusalem Yang Diveto AS, diakses dalam 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171222144225-134-264243/menilik-draf-resolusi-dk-pbb-

soal-yerusalem-yang-diveto-as (26/02/2018, 10:17 WIB) 
12 Khairisa farida, diakses dalam  http://global.liputan6.com/read/3203817/pemimpin-palestina-puji-hasil-

sidang-pbb-soal-yerusalem-tapi (26/02/2018, 21:19 WIB) 

http://internasional.metrotvnews.com/dunia/Obzv0Y9b-deklarasi-istanbul-dukung-yerusalem-timur-sebagai-ibu-kota-palestina
http://internasional.metrotvnews.com/dunia/Obzv0Y9b-deklarasi-istanbul-dukung-yerusalem-timur-sebagai-ibu-kota-palestina
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171222144225-134-264243/menilik-draf-resolusi-dk-pbb-soal-yerusalem-yang-diveto-as
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171222144225-134-264243/menilik-draf-resolusi-dk-pbb-soal-yerusalem-yang-diveto-as
http://global.liputan6.com/read/3203817/pemimpin-palestina-puji-hasil-sidang-pbb-soal-yerusalem-tapi
http://global.liputan6.com/read/3203817/pemimpin-palestina-puji-hasil-sidang-pbb-soal-yerusalem-tapi
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan OKI dalam 

usaha penolakan klaim AS atas status Yerusalem sebagai ibukota Israel dalam  

Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Berikut ini adalah penjelasan dari dua manfaat tersebut : 

 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiraan dan memperluas 

serta memperdalam kajian Hubungan Internasional. Khususnya dalam konteks 

perimbangan kekuatan Soft Balancing dalam sistem Internasional. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dalam segi praktis diharapkan mampu menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi pembaca penelitian ini dan mampu memberikan 

tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk 

mengkaji fenomena yang serupa.  
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1.5  Penelitian Terdahulu 

Untuk memudahkan penelitian, penulis mengambil beberapa penelitian 

terdahulu sebagai pendukung atau pembanding penelitian. Adapun hasil dari 

penelitian terdahulu sebagaimana dibawah ini : 

Pertama, jurnal oleh Vera Ellen Paat, mahasiswa UNSRAT dengan judul 

Posisi Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel. Dalam 

penelitian ini, penulis menjelaskan bagi AS, Israel adalah sebuah asset strategis 

yang secara dasar-dasar moral harus didukung penuh karena Israel adalah penganut 

demokrasi sekuler dengan gaya hidup Barat. Bahkan menduduki posisi-posisi 

penting dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat seperti Dewan Keamanan 

Nasional (NSC), Departemen Luar Negeri, Intelejen bahkan Kongres konsisten 

mendukungnya. Oleh karena itu, tidak seorangpun kandidat presiden Amerika 

Serikat dalam politik Israel sangat berpengaruh, dalam banyak hal kebijakan 

Amerika Serikat di Timur Tengah sangat menggambarkan bagaimana komitmen 

Amerika Serikat dalam mempertahankan hubungan dengan Israel dan 

menempatkannya sebagai mitra khusus. Dengan status istimewa tersebut, Israel 

mendapat dukungan politik, ekonomi, dan militer yang luar biasa dari Amerika 

Serikat, saat menghadapi bahaya dan sudah bisa di pastikan dimana posisi Amerika 

Serikat dalam konflik Palestina-Israel adalah Amerika Serikat lebih cenderung 

memihak pada sekutunya Israel. 

Adapun peran AS dalam penyelesai konflik Palestina-Israel adalah menjadi 

mediasi dalam berbagai perundingan. Diantaranya perundingan Oslo 1, Oslo II, 

Perundingan Hebron (januari 1997), Perundingan Wye River 1 (desember 1997), 
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Wye River II (1999), Perundingan Camp David (2000), Konferensi Annapolis 

(2007), dan berbagai upaya negosiasi lansung pada era Presiden Barrack Obama. 

AS memang melakukan berbagai upaya perundingan dalam penyelesaian konflik 

Palestina-Israel. Akan tetapi posisi AS adalah memihak pada Israel. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar penduduk Amerika Serikat adalah keturunan Yahudi 

dan mempunyai organisasi-organisasi yang terstruktur yang menduduki posisi-

posisi tertentu di dalam pemerintahan. Perekonomian Amerika Serikat juga kuasai 

oleh sebagian besar orang Yahudi. Konflik Palestina-Israel merupakan 

perpanjangan dari konflik Arab-Israel. Konflik antara Palestina-Israel adalah 

merupakan sengketa wilayah yang mana telah dilakukan pembagian wilayah PBB 

tetapi pembagian tersebut tidak memuaskan kedua belah pihak sehingga timbullah 

konflik diantara kedua belah pihak. Konflik Palestina-Israel bukan konflik SARA, 

melainkan akan menjurus ke konflik SARA. 

Penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel oleh Donald Trump, 

menegaskan bahwa posisi AS akan dan selalu mendukung kepentingan Israel dalam 

konflik Israel-Palestina. Ketetapan yang menurut Trump merupakan langkah AS 

dalam upaya penyelesaian konflik kedua negara, justru mendapat kecaman dari 

dunia internasional, khususnya negara-negara islam yang tergabung dalam OKI. 

Kecaman terhadap AS karena dianggap melakukan tindakan ilegal yakni menyalahi 

resolusi PBB dan bisa menyulut kembali perang antara Palestina dan Israel. Akibat 

dari ketetapan AS bisa jadi kepercayaan negara-negara terhadap AS semakin 

menurun dan AS tidak di percaya lagi untuk menjadi mediator bagi kedua negara 
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karena sudah jelas menyalahi resolusi PBB dan berpotensi menyulut perang antar 

kedua negara. 

Kedua, Skripsi oleh Mursayinah, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura 

dengan judul Perluasan Wilayah Isreal Di Palestina Ditinjau Dari Hukum 

Internasional. Tahun 2015. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa 

perluasan wilayah yang dilakukan Israel terhadap Palestina dilakukan dengan cara-

cara ilegal. Aneksasi yang dilakukan Israel pada perang 1948 dan perang 1967 tidak 

dibenarkan secara hukum internasional. Tindakan ini berteantangan dengan piagam 

PBB pasal 2 ayat 4 dengan jelas menyatakan larangan untuk menambah wilayah 

dengan kekerasan. Bunyi pasal tersebut : Dalam melaksanakan hubungan 

internasinal, semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang berupa 

ancama atau kekerasan terhadapa kedaulatan atau kemerdekaan politik negara 

lain.  

Israel juga melanggar beberapa perjanjian dengan Palestina, yakni 

perjanjian Oslo 1 dan II yang di mediasi oleh AS. Pelanggaran Israel pada 

Perjanjian Oslo 1 (1993) : Israel terus membangun pemukiman Yahudi diwilayah 

Palestina dan juga tidak menarik pasukan militernya dari Jalur Gaza dan Jericho. 

Pelanggaran Perjanjian Oslo II (1995) : kesepakatan pihak Israel dan Palestina 

untuk mengontrol bersama sekitar 17,2 % wilayah Tepi Barat area B yang berada 

di sebagian Gaza. Isarel melanggar perjanjian dengan berupaya menguasai sendiri 

wilayah itu. Israel juga menghancurkan bangunan milik warga Palestina di Area C 

di Tepi. 
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Israel selalu berusaha untuk memperluas wilayahnya dengan berbagai cara. 

Dengan dukungan AS yang kuat dibelakangnya, Israel bahkan tidak takut untuk 

melanggar berbagai perundingan. Ketetapan AS atas status Yerusalem menjadi 

tambahan dukungan bagi Israel untuk terus memperluas kawasan dan pemukiman 

bagi kaum Yahudi. 

Ketiga, skripsi Yurisa Irawan dengan judul STRATEGI RESOLUSI 

KONFLIK ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM KONFLIK 

THAILAND SELATAN. Strategi resolusi konflik yang dilakukan OKI di Thailand 

Selatan adalah:  

1) Conflict Transformation. OKI merespons secara strategis konflik dengan 

misi mencari akar konflik. Ternyata ditemukan permasalahan utama konflik adalah 

persoalan etnis yang meluas menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Atas temuan 

ini OKI menyarankan kepada Pemerintah Thailand agar melakukan power-sharing 

secara kultural dengan mengakui keberadaan etnis Muslim Melayu dengan segenap 

budaya dan nilai-nilai mereka. 

2) Conflict Settlement. OKI melakukan respons strategis peacemaking 

dengan mengirimkan duta khusus ke Thailand Selatan, membuka saluran 

diplomasi, menjadi mediator Pemerintah Thailand dengan Kelompok Pemberontak, 

serta melakukan negosiasi dengan kedua belah pihak.  

 3) Conflict Containment. OKI melakukan respons strategis peacekeeping 

dengan terus-menerus memonitor konflik yang terjadi dan berusaha untuk menahan 

gejolak yang terjadi antara masyarakat Muslim Thailand Selatan dengan 

pemerintah Thailand lewat resolusi yang dikeluarkan tahun 2010, 2013, dan 2015.  
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Dalam penelitian ini OKI melakukan resolusi konflik di negara yang bukan 

anggota OKI yakni Thailand. Penduduk muslim di negara ini merupakan minoritas. 

Meskipun begitu Thailand mempercayai OKI untuk melakukan upaya resolusi 

konflik di Thailand. Hal ini menunjukan bargaining OKI sebagai Organisasi 

Internasional mendapat pengakuan dari Thailand.  

Keempat, Skripsi Lia Waskita Dewi, mahasiswi HI UMY 2014 dengan 

judul; Resolusi Konflik OKI Dalam Ktt Ke 12 Di Kairo Mesir Dalam Upaya 

Penyelesaian Konflik Suriah Paska Arab Spring Tahun 2011-2014. Dalam 

penelitian ini penulis membahas upaya OKI dalam penyelesain konflik di suriah 

berupa konsoliasi. Yakni melakukan KTT OKI ke 12 di Mesir antar negara-negara 

anggota untuk membahas konflik dan merumuskan alternatif resolusi atas konflik 

suriah. OKI mengedapankan alternatif konsoliasi untuk mencegah penyelesaian 

konflik dengan kekerasan dan menempuh jalan damai. KTT ke 12 menghasilkan 

deklarasi Kairo yang berisi resolusi konflik atas konflik Suriah. OKI menegaskan 

seluruh aktor pelaku konflik di Suriah agar melakukan dialog dan mengurangi 

ketegangan konflik. Dalam hal ini negara Mesir ditunjuk menjadi mediator antara 

pemerintahan Bashar Al Assad dengan koalisis oposisi nasional Suriah. OKI juga 

menegaskan kepada negara anggota untuk memberikan bantuan logistik dan obat-

obatan kepada masyarakat Suriah. Selanjutnya OKI juga mengecam negara-negara 

yang mengintervensi konflik dan mengganggu kemanan dan kedaulatan Suriah, 

khususnya Israel. 

Dalam penelitian ini, penulis juga menjelaskan peran OKI dalam 

menyelesaikan konflik Palestina-Israel. OKI pada awalnya berdiri dengan tegas 
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menolak semua resolusi yang menentang status palestina dan mendukung 

berdirinya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Konferensi Tingkat Menteri 

(KTM) ke 2 di Pakistan pada Desember 1970 menghasilkan final komuke yang 

memutuskan untuk memfasilitasi perwakilan PLO melalui negara muslim dan 

mendukung perjanjian Kairo untuk melengkapi kerjasama kordinasi antara 

Yordania dan PLO dalam melwan Israel. Pada KTM ke 4 OKI membuat kebijakan 

mengakui bahwa PLO merupakan perwakilan yang sah dari rakyat palestina dan 

mendorong negara-negara anggota untuk memberikan ijin dibentuknya kantor PLO 

di negara-negara islam. OKI juga mendorong relawan untuk ikut andil dalam jihad 

pembebasan tanah suci dan meminta negara-negara islam untuk menjauhi 

hubungan politik dan ekonomi dengan Israel. KTT ke 12 di Mesir tahun 2013 OKI 

mengambil langkah praktis yakni meminta negara-negara untuk mendukung 

anggaran dana pertahanan Palestina sebesar US $100 juta serta iuran bulanan 

sebesar US $20 juta. Pembiayaan tersebuat dilaksanakan melalui konferensi donor 

negara-negara anggota, Sekretris Jendral, Islamic Developing Bank dan lembaga-

lembaga Internasional. 

Dalam penelitian ini OKI sebagai organisasi internasional mengupayakan 

resolusi konflik untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara-negara islam, 

khususnya dalam hal ini konflik di Suriah. Berkaitan dengan Palestina, OKI sejak 

pertama kalinya didirikan mendukung berdirinya negara palestiana dan menjaga 

kota suci Yerusalem dari Israel. Upaya OKI bisa terlihat sampai sekarang dimana 

OKI melakukan berbagai upaya agar Palestina menjadi negara yang merdeka dan 
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Yerusalem sebagai ibukotanya. OKI melakukan berbagai upaya untuk menolak 

Klaim Trump pada Desember 2017 tentang Yersalem sebagai ibukota Israel. 

 

Tabel Penelitian Terdahulu 

 

N 

Nama dan Judul 

Peneliti 

Metodologi Penelitian Hasil Penelitian 

1 Vera Ellen Paat. 

Posisi Amerika 

Serikat Dalam 

Penyelesaian 

Konflik Palestina-

Israel. 

 

Jurnal, mahasiswa 

UNSRAT  

 
Penelitian ini  menjelaskan 

Israel adalah sebuah aset strategis 

bagi AS  yang secara dasar-dasar 

moral harus didukung penuh karena 

Israel adalah penganut demokrasi 

sekuler dengan gaya hidup Barat. 

Bahkan menduduki posisi-posisi 

penting dalam sistem pemerintahan 

di Amerika Serikat seperti Dewan 

Keamanan Nasional (NSC), 

Departemen Luar Negeri, Intelejen 

bahkan Kongres konsisten 

mendukungnya. Oleh karena itu, 

tidak seorangpun kandidat presiden 

Amerika Serikat dalam politik 
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Israel sangat berpengaruh, dalam 

banyak hal kebijakan Amerika 

Serikat di Timur Tengah sangat 

menggambarkan bagaimana 

komitmen Amerika Serikat dalam 

mempertahankan hubungan dengan 

Israel dan menempatkannya 

sebagai mitra khusus. Dengan 

status istimewa tersebut, Israel 

mendapat dukungan politik, 

ekonomi, dan militer yang luar 

biasa dari Amerika Serikat, saat 

menghadapi bahaya dan sudah bisa 

di pastikan dimana posisi Amerika 

Serikat dalam konflik Palestina-

Israel adalah Amerika Serikat lebih 

cenderung memihak pada 

sekutunya Israel. 

Adapun peran AS dalam 

penyelesai konflik Palestina-Israel 

adalah menjadi mediasi dalam 

berbagai perundingan. Diantaranya 
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perundingan Oslo 1, Oslo II, 

Perundingan Hebron (januari 

1997), Perundingan Wye River 1 

(desember 1997), Wye River II 

(1999), Perundingan Camp David 

(2000), Konferensi Annapolis 

(2007), dan berbagai upaya 

negosiasi lansung pada era Presiden 

Barrack Obama. AS memang 

melakukan berbagai upaya 

perundingan dalam penyelesaian 

konflik Palestina-Israel. Akan tetapi 

posisi AS adalah memihak pada 

Israel. Hal ini dikarenakan sebagian 

besar penduduk Amerika Serikat 

adalah keturunan Yahudi dan 

mempunyai organisasi-organisasi 

yang terstruktur yang menduduki 

posisi-posisi tertentu di dalam 

pemerintahan. Perekonomian 

Amerika Serikat juga kuasai oleh 

sebagian besar orang Yahudi. 

Konflik Palestina-Israel merupakan 
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perpanjangan dari konflik Arab-

Israel. Konflik antara Palestina-

Israel adalah merupakan sengketa 

wilayah yang mana telah dilakukan 

pembagian wilayah PBB tetapi 

pembagian tersebut tidak 

memuaskan kedua belah pihak 

sehingga timbullah konflik diantara 

kedua belah pihak. Konflik 

Palestina-Israel bukan konflik 

SARA, melainkan akan menjurus 

ke konflik SARA. 
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2 Mursayinah,  

Perluasan Wilayah 

Isreal Di Palestina 

Ditinjau Dari 

Hukum 

Internasional.  

 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Tanjungpura 

 
Perluasan wilayah yang 

dilakukan Israel terhadap Palestina 

dilakukan dengan cara-cara ilegal. 

Aneksasi yang dilakukan Israel 

pada perang 1948 dan perang 1967 

tidak dibenarkan secara hukum 

internasional. Tindakan ini 

berteantangan dengan piagam PBB 

pasal 2 ayat 4 dengan jelas 

menyatakan larangan untuk 

menambah wilayah dengan 

kekerasan. Bunyi pasal tersebut : 

Dalam melaksanakan hubungan 

internasinal, semua anggota harus 

mencegah tindakan-tindakan yang 

berupa ancama atau kekerasan 

terhadapa kedaulatan atau 

kemerdekaan politik negara lain.  

Israel juga melanggar 

beberapa perjanjian dengan 

Palestina, yakni perjanjian Oslo 1 

dan II yang di mediasi oleh AS. 
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Pelanggaran Israel pada Perjanjian 

Oslo 1 (1993) : Israel terus 

membangun pemukiman Yahudi 

diwilayah Palestina dan juga tidak 

menarik pasukan militernya dari 

Jalur Gaza dan Jericho. 

Pelanggaran Perjanjian Oslo II 

(1995) : kesepakatan pihak Israel 

dan Palestina untuk mengontrol 

bersama sekitar 17,2 % wilayah 

Tepi Barat area B yang berada di 

sebagian Gaza. Isarel melanggar 

perjanjian dengan berupaya 

menguasai sendiri wilayah itu. 

Israel juga menghancurkan 

bangunan milik warga Palestina di 

Area C di Tepi. 

3 Yurisa Irawan 

 

Strategi Resolusi 

Konflik Organisasi 

Deskriptif  

 

Resolusi Konflik 

Hourglass 

 OKI sebagai Organisasi 

Internasional yang mewadahi 

negara-negara Islam yang juga 

berfokus kepada permasalahan 
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Kerjasama Islam 

(OKI) Dalam 

Konflik Thailand 

Selatan. 

 

Skripsi, HI  

Univ. Andalas 

2016 

minoritas Muslim di wilayah non-

anggota. 

Strategi resolusi konflik 

yang dilakukan OKI di Thailand 

Selatan adalah:  

1) conflict transformation. 

OKI merespons secara strategis 

konflik dengan misi mencari akar 

konflik.  

2) conflict settlement. OKI 

melakukan respons strategis 

peacemaking dengan mengirimkan 

duta khusus ke Thailand Selatan, 

membuka saluran diplomasi, 

menjadi mediator Pemerintah 

Thailand dengan Kelompok 

Pemberontak, serta melakukan 

negosiasi dengan kedua belah 

pihak.  

 3) Conflict containment. 

OKI melakukan respons strategis 
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peacekeeping dengan terus-

menerus memonitor konflik yang 

terjadi dan berusaha untuk menahan 

gejolak yang terjadi antara 

masyarakat Muslim Thailand 

Selatan dengan pemerintah 

Thailand lewat resolusi yang 

dikeluarkan tahun 2010, 2013, dan 

2015. 

4 Lia Waskita Dewi 

 

Resolusi konflik 

OKI dalam KTT 

ke 12 di Kairo, 

Mesir dalam upaya 

penyelesaian 

konflik Suriah 

paska Arab Spring 

tahun 2011-2014. 

 

Deskriptif  

 

Teori Rezim. 

Model Peneyelesaian 

Konflik Internasional 

Upaya OKI dalam 

penyelesain konflik di suriah 

berupa konsoliasi. Yakni 

melakukan KTT OKI ke 12 di 

Mesir antar negara-negara anggota 

untuk membahas konflik dan 

merumuskan alternatif resolusi atas 

konflik suriah. OKI 

mengedapankan alternatif 

konsoliasi untuk mencegah 

penyelesaian konflik dengan 

kekerasan dan menempuh jalan 

damai. KTT ke 12 menghasilkan 
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Skripsi, HI UMY 

2014  

 

deklarasi Kairo yang berisi resolusi 

konflik atas konflik Suriah. OKI 

menegaskan seluruh aktor pelaku 

konflik di Suriah agar melakukan 

dialog dan mengurangi ketegangan 

konflik. Mesir ditunjuk menjadi 

mediator antara pemerintahan 

Bashar Al Assad dengan koalisis 

oposisi nasional Suriah. OKI juga 

menegaskan kepada negara anggota 

untuk memberikan bantuan logistik 

dan obat-obatan kepada masyarakat 

Suriah. Selanjutnya OKI juga 

mengecam negara-negara yang 

mengintervensi konflik dan 

mengganggu kemanan dan 

kedaulatan Suriah, khususnya 

Israel. 

Dalam penelitian ini, 

penulis juga menjelaskan peran 

OKI dalam menyelesaikan konflik 

Palestina-Israel. 
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1.6 Landasan Konseptual 

1.6.1 Soft Balancing 

Dunia internasional dalam pandangan realis adalah  dunia yang anarkis. 

Setiap negara mengedepankan kepentingan masing-masing. Kepentingan yang 

paling dasar adalah menjadi negara merdeka. Untuk negara yang kuat maka 

memiliki kepentingan lebih besar yakni melakukan dominasi terhadap negara lain. 

Keinginan negara kuat untuk mendominasi menjadi ancaman bagi negara lain. Hal 

ini  menjadi asumsi dasar konsep balance of power13. Realis melihat bahwa negara-

negara akan melakukan berbagai cara untuk mencapai kepentingannya. Kondisi 

negara-negara yang saling bersaing berpotensi terjadinya perang maka diperlukan 

balancing untuk mencapai keamanan dan stabilitas dunia. Dasar pemikiran 

balancing adalah 1) Sistem internasional bersifat anarki dan tidak ada pihak yang 

bisa menjamin keamanan bagi negara; 2) Negara-negara ingin mempertahankan 

hidup sebagai entitas yang independen; 3) Kompetisi kekuatan militer dan ekonomi 

adalah fakta dalam politik internasional; dan 4) Ketika satu negara berusaha lebih 

dominan, negara-negara yang merasa terancam akan membentuk koalisi pertahanan 

(mekanisme eksternal) atau meningkatkan kekuatannya (mekanisme internal). 

Balancing yang dilakukan dengan peningkatan militer dan ekonomi serta 

membentuk koalisi pertahan ini menurut Robert pape dan Thaza Paul adalah bentuk 

dari dari hard balancing14. Contoh untuk hard balancing adalah Perang Dingin dan 

persaingan antara negara-negara di Eropa abad ke-19.  

                                                           
13 K.N. Waltz, Theory of International Politics, McGraw-Hill, Boston, 1979, hal, 118  
14 T.V. Paul, ‘Soft Balancing in the Age of US Primacy,’ International Security, vol. 30, no. 1, Summer 2005, 

hal 51-54. Dalam skripsi, M. Ghufron Mustaqim, Analisis Kepentingan Cina Mewujudkan “Soft Balancing” 

Terhadap Amerika Serikat Melalui Brics, HI UGM 2013, hal. 7  
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Balance of Power menurut Robert Pape dan Thaza Paul di bagi menjadi dua, 

hard balancing dan soft balancing. Pape dan Paul melihat persaingan great powers 

saat ini tidak melakukan hard balancing terhadap AS karena walaupun AS saat ini 

berstatus hegemon, ia tidak seperti hegemon-hegomon lain pada masa lalu yang 

dominasinya mengancam kedaulatan negara-negara. Hegemoni AS tidak 

mengancam kedaulatan negara-negara lain karena tidak ada kebijakan ekspansi 

teritori. Ketiadaan ancaman pengambilalihan kedaulatan oleh AS membuat para 

great powers tidak memiliki insentif kuat melakukan hard balancing seperti great 

powers pada masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, Pape dan Paul mengenalkan 

soft balancing untuk memperbaiki relevansi teori balance of power dalam 

menjelaskan fenomena balancing di sistem internasional.15 Soft balancing tidak 

dilakukan dengan menggunakan cara-cara militer, akan tetapi dengan cara-cara 

diplomatis. Antara lain penggunaan hak suara dalam perundingan internasional atau 

pembangunan kerjasama antar negara-negara yang memiliki tujuan untuk 

mengurangi keleluasaan AS dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya 

serta menahan kekuatan AS melalui institusi-institusi internasional.16 

Soft balancing tidak secara langsung menantang kekuatan besar militer 

negara super power, tetapi kegiatannya dapat memperlambat, menyulitkan, dan 

menaikkan biaya penggunaan kekuatan tersebut. Pape menyebutkan bahwa 

setidaknya terdapat empat strategi bagi sebuah negara untuk melakukan soft 

                                                           
15 Ibid hal. 8 
16 Ibid. 
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balancing, yaitu territotial denial, entangling diplomacy, economic strengthening, 

dan signals of resolve to balance.17 

Territorial denial (penolakan teritorial) ialah strategi yang dilakukan suatu 

negara dengan menolak akses negara superpower terhadap wilayahnya untuk 

keperluan militer. Negara superpower biasanya membutuhkan akses ke suatu 

wilayah tertentu di negara lain sebagai basis militer atau transit angkatan darat, 

udara, atau laut ketika ingin melakukan peperangan dengan suatu musuh yang 

wilayahnya berdekatan dengan negara tersebut. Penolakan akses teritori ini 

bertujuan untuk mengurangi prospek kemenangan negara superpower karena 

penolakan akses ini dapat menaikkan biaya logistik perang dan tidak bisa 

menjalankan taktik mililiternya secara sempurna.  Misalnya hanya menggunakan 

kekuatan laut dan udara saja. 

Entangling diplomacy (perumitan diplomatis) yakni strategi suatu negara 

untuk menahan negara superpower melalui jalur-jalur diplomatis pada institusi-

institusi internasional atau perundingan-perundingan multilateral. Strategi ini 

berangkat dari pemahaman bahwa setiap negara tidak memiliki kemerdekaan penuh 

untuk menjalankan kebijakan luar negeri semaunya sendiri, ia terikat dengan 

peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang telah ia setujui di suatu organisasi 

internasional maupun praktek-praktek diplomatis yang diterima. Negara 

superpower mematuhi peraturan atau prosedur tersebut agar aksinya lebih legal dan 

mendapat dukungan berbagai pihak. Strategi ini digunakan untuk menunda dan 

memperlambat rencana perang. Selain itu apabila superpower adalah negara 

                                                           
17 R.A. Pape, ‘Soft Balancing against the United States,’ International Security, vol. 30, no. 1, Summer 2005. 

Hal 36-37. 
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demokrasi, entangling diplomacy dapat menyediakan waktu bagi berkembangnya 

penolakan domestik terhadap rencana perang superpower tersebut. 

Economic strenghthening (penguatan kekuatan ekonomi) yakni suatu 

negara dapat menguatkan kemampuan ekonominya untuk memperbesar porsinya 

dalam distribusi kekuasaan internasional dan secara bersamaan mengurangi 

kekuatan superpower dengan cara membangun suatu blok perdagangan untuk 

menaikkan volume perdagangan antar anggota dan mengurangi volume 

perdagangan dengan non-anggota. Dengan melarang negara superpower untuk 

menjadi bagian dari kerjasama perdagangan ini, terutama apabila anggota-anggota 

kerjasama adalah negara-negara yang signifikan dan sedang tumbuh, pertumbuhan 

ekonomi dan transaksi perdagangan superpower akan berkurang yang selanjutnya 

akan turut berkontribusi pada pelemahan kekuatan ekonomi superpower. 

Signals of resolv to balance (tekad kuat dan komitmen untuk melakukan 

balancing). Negara-negara yang ingin melakukan upaya balancing secara kolektif 

harus mempunyai komitmen untuk saling mempercayai. Apabila ada negara yang 

menghindari tanggungjawab bersama maka negara yang lain akan menghadapi 

negara superpower sendirian tanpa bantuan negara lain. Hal ini sangat berisiko 

dalam upaya balancing. 

Perbedaan antara kegiatan soft-balancing dengan kegiatan diplomasi 

internasional biasa adalah Soft-balancing dilakukan dengan harapan untuk merubah 

struktur perimbangan kekuatan atau membatasi superpower dalam menggunakan 

kekuatan militer. Sedangkan kegiatan diplomasi pada umumnya biasa dilakukan 
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untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa dalam hubungan 

internasional melalui kompromi-kompromi tertentu.18   

Upaya soft balancing yang diterapkan OKI adalah strategi Engtangling 

Diplomacy yakni melakukan diplomasi kepada institusi PBB sebagai organisasi 

internasional terbesar. Diplomasi ini untuk menekan tindakan sewenang-wenang 

AS, sehingga klaim AS dianggap sebagai kebijakan yang ilegal dan mendapat 

penolakan dari dunia internasional. Strategi signals of resolve to balance juga di 

terapkan OKI. Kekuatan OKI dengan 57 negara anggota yang solid dan satu suara 

dalam Sidang PBB memutuskan menolak klaim AS atas Yerusalem sebagai ibukota 

Israel dan menyerahkan permasalahan Israel-Palestina diselesaikan melalui 

perundingan antara kedua negara seperti yang sudah disepakati pada resolusi PBB 

1967.19  

Adapun strategi territotial denial dan economic strengthening tidak 

diterapkan karena kondisi dunia internasional pada saat ini tidak sedang berperang 

secara fisik, sehingga negara superpower tidak menggunakan wilayah negara lain 

sebagai bagian dari strategi perang.  Tujuan utama dari upaya OKI adalah 

melakukan diplomasi dengan institusi internasional PBB sehingga kebijakan yang 

dilakukan AS yakni klaim atas Yerusalem adalah tindakan yang ilegal dan tidak 

mendapat dukungan. 

  

                                                           
18 Ibid Pape. hal 37. 
19 Berlianto, Ancaman  AS Tak Berpengaruh, PBB Tolak Pengakuan Yerusalem,  Diakses dalam 

https://international.sindonews.com/read/1267908/42/ancaman-as-tak-berpengaruh-pbb-tolak-pengakuan-

yerusalem-1513878743  (12/03/2018, 11:19 WIB) 

https://international.sindonews.com/read/1267908/42/ancaman-as-tak-berpengaruh-pbb-tolak-pengakuan-yerusalem-1513878743
https://international.sindonews.com/read/1267908/42/ancaman-as-tak-berpengaruh-pbb-tolak-pengakuan-yerusalem-1513878743
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian desktriptif. Mohtar Mas’oed 

dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi 

menjelaskan bahwa tujuan akhir sains adalah deskripsi, eksplanasi, dan prediksi. 

Dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan 

“bagaimana”20 

 

1.7.2 Batasan Waktu Penelitian  

Penelitian memberikan batasan waktu terkait judul yang penulis angkat 

yakni rentan waaktu dimulanyai Penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel oleh 

Presiden AS, Donald Trump pada tanggal 6 desember 2017 sampai dengan proses 

pemungutan suara pada Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB pada tanggal  

21 Desember 2017. 

 

1.7.3 Batasan Materi 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan materi terkait penelitian 

ini yakni upaya soft balancing yang dilakukan OKI untuk menolak klaim AS atas 

Yerusalem sebagai ibukota Israel dalam Sidang Darurat Khusus Majelis Umum 

PBB. 

                                                           
20 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (ed.2), Jakarta: LP3ES, 

hal. 68. 
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1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi 

pustaka (Library Research) dengan mengumpulkan data-data dari berbagai 

literatur. Data yang diperoleh bisa melalui: buku, majalah, jurnal, artikel, internet, 

maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Teknik 

pengumpulan data ini penulis pilih untuk mempermudah perampungan analisa 

materi. Data hasil dari teknik ini selanjutnya disebut data sekunder. 

 

1.7.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu penelitian 

yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau computer. Angka 

statistik hanya digunakan sebagai data pendukung dari semua fakta yang hendak 

digambarkan atau dijelaskan. Teknik analisis data kualitatif akan menggunakan 

data pustaka sebagai data sukunder. Data-data ini yang kemudian akan penulis 

gunakan sebagai pendukung dalam pembuktian teori terkait isu yang telah terjadi 

yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

1.8 Argumen Pokok  

Upaya OKI dalam menolak klaim AS atas Yerusalaem sebagai ibukota 

Israel adalah melakukan Soft balancing berupa Konsolidasi Internal dan Diplomasi 

Ekternal. Konsolidasi internal berupa KTT luar biasa OKI di Istanbul dan 

Pertemuan negara-negara anggota OKI pasca ketetapan status Yerusalem oleh AS. 
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Diplomasi eksternal berupa diplomasi negara anggota OKI dengan negara non 

Anggota dan Instansi-instansi Internasional.  

 

1.9 Sistematika Penelitian 
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