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ABSTRAK 

 
Konflik Israel-Palestina bermula ketika dikeluarkannya resolusi PBB yang 

membagi tanah Palestina menjadi dua bagian. Israel mendapatkan tanah lebih luas 
sementara Palestina mendapat bagian yang lebih kecil. Konflik semakin 
memuncak ketika Israel mendirikan Negara Israel pada tahun 1948 di Palestina 
berdasarkan resolusi tersebut. 

Konflik terus berlangsung, tak sedikit masyarakat sipil baik dari Palestina 
maupun Israel yang menjadi korban. Dampak semakin terasa di pihak Palestina 
karena wilayahnya semakin mengecil, akibatnya masyarakat terusir dari 
wilayahnya sendiri dan harus mengungsi ke negara-negara Arab lainnya. 

Konflik tersebut kemudian memunculkan pertanyaan, apa saja upaya yang 
telah ditempuh Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik dan bagaimana 
hasilnya sehingga upaya yang sedemikian panjang belum juga meredakan konflik 
serta bagaimana dampak konflik Israel-Palestina terhadap negara-negara Timur 
Tengah. Dari pertanyaan di atas, penulis akan mengkaji dan menganalisanya 
dengan menggunakan kerangka teoritik penyebab konflik, kemudian disesuaikan 
dengan model segitiga konflik, pendekatan penyelesaian konflik dan menejemen 
konflik. Penulisan ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan 
menggunakan pendekatan historis guna mengungkap fakta-fakta masa lalu tentang 
konflik Israel-Palestina. 

Upaya jalan damai Israel-Palestina telah diusahakan sejak tahun 1948 baik 
oleh kedua belah pihak atau pihak lain sebagai mediator, namun begitu banyak 
tekanan yang terjadi dari kedua belah pihak sehingga kata sepakat sulit 
ditemukan. Puncak kegagalan upaya damai ini terjadi ketika partai Hamas dari 
Palestina menolak berunding dengan Israel sehingga peperangan kembali terjadi 
dan entah sampai kapan akan berakhir. 

Selama konflik ini berlangsung, telah banyak usaha perdamain yang 
dilakukan mulai dari perjanjian Madrid tahun 1991, Oslo I tahun 1993, Oslo II 
tahun 1995, Hebron 1997, Wye River 1998, Sharm al-Syeikh 1999, Camp David 
tahun 2000, dan Peta Jalan Perdamaian tahun 2003. Namun, dari sekian banyak 
perjanjian damai tersebut, tidak mampu menyelesaiakan konflik antara Israel 
dengan Palestina. Bahkan Liga Arab sebagai organisasi negara-negara Arab tidak 
mampu memberikan jalan tengah bagi konflik tersebut Banyak negara-negara 
Timur Tengah turut merasakan dampaknya. Pan-Arabisme yang menyatukan 
negara-negara Arab ini sempat mengalami kemunduran sehingga menimbulkan 
sikap apatis terhadap konflik Timur Tengah. Dengan demikian perdamaian di 
Timur Tengah masih sulit untuk terwujud sampai saat ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Negara Israel adalah sebuah negara yang diproklamasikan bukan 

melalui sebuah perjuangan antikolonial, tetapi oleh para pendatang, melalui 

pengusiran dan pembersihan etnis bangsa Palestina. Ada dua peristiwa penting 

yang menjadi pondasi bagi berdirinya Negara Yahudi di tanah Palestina.1

Pertama, perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 antara Inggris dan 

Perancis yang membagi peninggalan dinasti Ottoman di wilayah Arab. Pada 

perjanjian tersebut ditegaskan, Perancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan 

Libanon. Sementara Palestina dijadikan status wilayah internasional. Kedua, 

Deklarasi Balfour 1917, yang menjanjikan sebuah Negara Yahudi di tanah 

Palestina pada gerakan Zionisme. Di bawah legitimasi perjanjian tersebut, 

warga Yahudi di Eropa mulai melakukan imigrasi ke tanah Palestina pada 

tahun 1918. 

Gelombang imigran Yahudi ke Palestina semakin banyak seiring 

dengan adanya pembantaian umat Yahudi di Jerman di bawah pemerintahan 

Adolf Hitler tahun 1930. Aksi ini mendapat respon keras dari rakyat Palestina 

yang kemudian diselesaikan oleh PBB dan dibawa ke forum sidang Majelis 

Umum PBB pada tanggal 29 November 1947. Dalam sidang ini menghasilkan 

resolusi PBB No. 181 yang membagi dua tanah Palestina untuk Yahudi dan 

                                                 
1 Mustafa Abd. Rahman, Jejak-Jejak Juang Palestina dari Oslo hingga Intifadah Al-

Aqsa, (Jakarta : Kompas, 2002), hlm. xxxi. 

1 
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Arab, serta memberi jangka waktu untuk pemerintah Inggris di tanah Palestina 

sampai bulan agustus 1948.2

Resolusi ini merupakan legitimasi bagi bangsa Israel untuk segera 

memproklamasikan Negara Israel pada 14 Mei 1948. Sedangkan rakyat 

Palestina menolak resolusi tersebut dan konflikpun terjadi  sampai saat ini. 

Konflik Palestina-Israel tidak bisa lepas dengan negara-negara Arab, 

hal ini disebabkan karena penduduk Palestina merupakan suku yang berasal 

dari Arab. Untuk itu kebijakan politik Israel terhadap Palestina akan 

berdampak pada wilayah Timur Tengah. Selain itu konflik yang melibatkan 

seluruh lini kehidupan mulai dari masalah politik, pertahanan dan keamanan, 

sosial, ekonomi bahkan juga masalah yang sangat mendasar yakni ideologi, 

sentiment kebangsaan, dan keyakinan (agama)3 ini telah melibatkan negara 

lain sebagai penengah seperti negara-negara dikawasan Arab, Eropa, bahkan 

Amerika. Namun hingga sekarang belum membuahkan hasil.  

Tidak salah jika pertikaian antara Israel dan Palestina menjadi 

perhatian utama masyarakat internasional. Sebagai contoh, konflik antara 

keduanya menjadi agenda pertama dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB), ketika PBB baru terbentuk dan sampai saat ini belum 

terselesaikan meski beberapa resolusi telah dikeluarkan. Campur tangan dari 

beberapa pihak turut mendorong terjadinya beberapa perjanjian damai antara 

Israel dan Palestina. Mulai dari perjanjian Madrid, Oslo, Hebron, hingga Peta 

                                                 
2 Mustafa Abd. Rahman, Jejak-Jejak Juang, hlm. xxxi. 
 
3 Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah; Aktor, Isu dan Dimensi Konflik,cet. ke-1 

(Yogyakarta: PSTTI, PSPP, UAI, Tiara Wacana, 2008), hlm. 6. 
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Jalan Damai telah diusahakan. Namun perdamaian belum juga terwujud, akan 

tetapi pertempuran kembali terjadi antara kedua negara tersebut.  

Selama ini kajian tentang konflik Israel dan Palestina selalu menjadi 

isu internasional dan juga sebagaian besar umat Islam dunia. Penyebab 

permasalahan konflik yang turut memperebutkan Yerusalem4 yang merupakan 

tempat bersejarah bagi tiga agama mampu menyerap perhatian dunia 

internasional. Selain itu permasalahan lain seperti wilayah pendudukan, 

pengungsian, dan perebutan wilayah strategis Jalur Gaza dan Terusan Suez 

merupakan permasalahan rumit yang sulit yang sulit terpecahkan. 

Karena itu perlu adanya kajian yang mendalam terhadap permasalahan 

Israel-Palestina guna mendapatkan analisis yang sesuai sehingga dapat 

bertindak secara proporsional. 

 

                                                 
4 Yerussalem menurut bahasa Yahudi adalah Yerushlayim artinya “kota perdamaian”. 

Dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Madina al-Quds yang berari kota suci. Bagi 
Yahudi, Yerussalem adalah tempat suci karena di tempat itu dulu pernah berdiri megah 
Temple of Solomon, tiga reruntuhan fondasi dinasti Nabi Sulaiman yang dianggap sakral 
berada di bawah Temple of Mount atau komplek Masjid Al-Aqsa. Umat Yahudi yakin bahwa 
tembok ratapan (tempat ibadah umat Yahudi)—panjangnya sekitar 47 meter dan tingginya 
sekitar 17 meter—yang terletak di barat laut dinding kompleks Masjid Al-Aqsa, adalah 
tembok luar reruntuhan fondasi Nabi Sulaiman yang dihancurkan tentara Romawi. Mereka 
berbondong-bondong ke tembok ratapan setiap tanggal 9 Agustus versi kalender Hebrew atau 
hari Minggu 29 Juli 2001 versi kalender Masehi, untuk menangis dan berkeluh kesah meratapi 
kejayaan masa lalu mereka yang telah hilang. Dari sini bangsa Yahudi memaksakan dirinya 
untuk menguasai Yerussalem. 

Sedang bagi pemeluk agama Kristen, Yerussalem adalah tempat peristirahatan 
terakhir Yesus Kristus; di kota ini terdapat Holy Sepulcher-Kuburan Tuhan Anak. Selain itu 
tidak kurang 15 tempat suci lain terdapat di Palestina, seperti: Betlehem, Nazareth, Tiberias 
dan bahkan Jaricho adalah tempat-tempat yang berkaitan langsung dengan perjuangan Yesus. 

Bagi kaum Muslimin, Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya adalah tempat suci ketiga 
setelah masjid al-Haram, Mekkah dan Masjid al-Nabawi, Madinah. Yerussalem juga pernah 
menjadi kiblat salat sebelum Nabi Muhammad memerintahkan kaum Muslimin berkiblat ke 
Ka’bah Mekkah, kawasan Masjid Aqsa terkenal sebagai Haram al-Sharif, yang mencakup 
masjid Umar bin Khattab, dan masjid Aqsa sendiri, yang terdiri atas al-Buraq al-Sharif 
(tampat Nabi menambatkan Buraq sebelum Mi’raj). Lihat Fuad Kauma, “Menelanjangi 
Yahudi,” cet. ke-2 (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 88-91 lihat juga Musthafa Abd. 
Rahman, “Jejak-Jejak Juang” hlm. 193. 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dibuat beberapa rumus masalah yang akan dibahas dalam yaitu:  

1. Apa saja upaya yang telah ditempuh Israel dan Palestina untuk 

menyelesaikan konflik dan bagaimana hasilnya. 

2. Bagaimana dampak konflik Israel dan Palestina terhadap negara-negara 

Timur Tengah. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sebagaimana permasalahan yang telah penulis susun, tujuan penulisan 

ini adalah: 

Pertama: mampu menjelaskan upaya yang ditempuh Israel dan 

Palestina dalam menyelesaikan konflik. 

Kedua: mampu memaparkan dampak konflik bagi negara-negara 

Timur Tengah. 

Sedangkan manfaat bagi peneliti adalah guna menambah pustaka 

kajian tentang situasi politik Timur Tengah, dan menambah khazanah 

pengetahuan politik di Timur Tengah. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sebelum ini, telah ada beberapa penyusun yang mengkaji tentang 

konflik Israel-Palestina baik berupa skripsi maupun tesis, di antaranya adalah: 
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Skripsi yang berjudul Konflik Palestina-Israel tahun 1948-1964 dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan politik bangsa Palestina. Skripsi 

yang ditulis oleh Nur Fahmi Zaini ini membahas tentang latar belakang 

konflik dan pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial dan politik bangsa 

Palestina.5 Namun skripsi ini tidak membahas tentang dampak konflik di 

wilayah Timur Tengah.  

Tesis yang berjudul "Konflik Israel dan Palestian dalam Perspektif 

Sejarah" yang ditulis oleh Hermawati. Mahasiswa program Magister Sejarah 

Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini telah banyak 

mengungkap tentang sejarah agama dan bangsa Yahudi, Zionisme dan 

Palestina dalam lintasan sejarah.6 Hanya saja dalam tesis ini tidak disebutkan 

bagaimana konflik Israel-Palestina bisa terjadi serta bagaimana usaha damai 

yang dilakukan baik oleh kedua negara maupun oleh bangsa-bangsa lain 

selaku mediator. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan 

teori resolusi/penyelesaian konflik dan menejemen konflik. Penulis juga akan 

                                                 
5 Fahmi Zaini, “Konflik Palestina Israel Tahun 1948-1964 dan Pengaruhnya 

terhadap Kehidupan Sosial dan Politik Bangsa Palestina,” Skripsi Fakultas Adab Jurusan 
Sejarah Peradaban Islam 2003. 

 
6 Hermawati, Konflik Israel dan Palestina dalam Perspektif Sejarah,” Tesis Program 

Magister Sejarah Peradaban Islam, UIN Syarif Hidayatullah, 2001. 
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menganalisis penyebab konflik dengan menggunakan pendekatan penyebab 

konflik Paul Wehr yang mencakup beberapa hal yaitu:7  

1. Konflik merupakan pembawaan sejak lahir. 

2. Konflik ditimbulkan oleh sifat masyarakat dan cara mereka dibentuk 

3. Konflik adalah disfungsi dalam sistem sosial dan sebuah gejala 

ketegangan patologis 

4. Konflik adalah ciri yang tidak terhindarkan dari kepentingan negara 

dalam kondisi anarki internasional. 

5. Konflik adalah hasil kesalahan persepsi dan komunikasi yang buruk 

6. Konflik adalah proses alami yang umum bagi semua masyarakat 

Pada akhir tahun 1960 John Galtung mengajukan sebuah model 

konflik yang berpengaruh yakni segitiga konflik yang terdiri dari tiga hal8 

yakni: 

a. Kontradiksi: benturan kepentingan yang ditentukan oleh masing-

masing pihak.  

b. Sikap: persepsi kedua pihak terhadap lawan masing-masing.  

c. Perilaku konflik: kekerasan, ancaman, pemaksaan  yang meliputi 

seluruh tindakan yang bersifat merusak. 

Galtung berpendapat bahwa tiga komponen harus muncul sama-sama 

dalam sebuah konflik. Karena bagi Galtung konflik merupakan proses dinamis 

                                                 
7 Hugh Miall dan Oliver Ramsbotham Tom Woodhouse, Resolusi Damai Konflik 

Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah,Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber 
Politik, Sosial Agama dan Ras, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 103 

  
8 Ibid., hlm. 20.  
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dimana struktur, sikap dan perilaku secara konstan berubah dan 

mempengaruhi satu sama lain.9

Meskipun seringkali konflik bersifat merusak, namun konflik juga 

memiliki keuntungan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Adapun 

keuntungannya antara lain: konflik adalah awal terjadinya perubahan sosial, 

konflik dapat memfasilitasi terjadinya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan, 

konflik dapat mempererat persatuan kelompok. 

Di samping itu ketika konflik disikapi secara tidak adil oleh salah satu 

pihak sehingga melahirkan kebijakan yang hanya menguntungkan salah satu 

pihak dan menuntut pihak lain berkorban, maka keuntungan konflik tidak 

dapat tercapai. Namun kerugian yang terjadi adalah: terjadinya bentuk-bentuk 

tindakan pemberontakan yang bisa berupa: ancaman, teror dan penyerangan 

dari pihak korban, meningkatnya jumlah masalah yang ditimbulkan, masalah 

yang awalanya kecil akan melebar akibat tidak diselesaikan secara bijak.  

Ada 5 pendekatan penyelesaian konflik yang dibedakan menurut tinggi 

rendahnya perhatian bagi diri sendiri dan orang lain. 

1. Pertikaian: terjadi ketika tingkat kepedulian terhadap diri sendiri lebih 

besar dari pada kepedulian terhadap orang lain. 

2. Mengalah: mengimplikasikan perhatian yang lebih terhadap 

kepentingan pihak lain daripada terhadap kepetingan diri sendiri. 

3. Menghindari konflik/mengundurkan diri: menunjukkan kepedulian 

yang rendah bagi diri sendiri dan bagi pihak lain. 

                                                 
9 Hugh Miall, Oliver Ramsbotham Tom Woodhouse, Resolusi Damai, hlm. 22. 
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4. Kompromi/akomodasi: seimbangan dalam memperhatikan 

kepentingan diri sendiri maupun orang lain. 

5. Rekomendasi: mengimplikasikan penegasan yang kuat terhadap 

kepentingan sendiri tetapi juga menyadari aspirasi dan kebutuhan 

pihak lain, berusaha untuk mencari hasil penyelesaian masalah yang 

kreatif.10 

Dalam penyelesaian konflik, diperlukan serangkaian aksi dan reaksi 

antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik atau disebut dengan 

manajemen konflik yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk 

tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka 

mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi.11

Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam manajemen konflik 

adalah: 

1. Pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik 

yang keras. 

2. Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan 

melalui persetujuan damai. 

3. Pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari 

kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-

pihak yang terlibat. 

                                                 
10 Hugh Miall, Oliver Ramsbotham Tom Woodhouse, Resolusi Damai, hlm. 8-9. 
 
11 “Manajemen Konflik Definisi dan Teori-Teori Konflik,” http://jepits.wordpress. 

com/ManajemenKonflikDefinisidanTeori-TeoriKonflik,//2007/12/19, akses 29 Nevember 
2008. 

http://jepits.wordpress/
http://jepits.wordpress.com/2007/12/19
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4. Resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha 

membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara 

kelompok-kelompok yang bermusuhan.  

5. Transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan 

politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari 

peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. 

Syarat terpenting untuk mencapai rekonsiliasi menurut Robert F. 

Bandle adalah kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan devaluasi, 

baik dalam nilai ideologis maupun power.12 Rekonsiliasi tidak akan tercapai 

tanpa adanya usaha dari keduanya. Jika masing-masing pihak mampu 

mengelola konflik dengan baik maka perdamaian akan terwujud. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Agar menghasilkan penelitian yang kompreherensif dan integral, maka 

penulisan skripsi ini menggunakan beberapa rangkaian sistematika penulisan 

penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, 

pengumpulan data dan analisis data. 

1. Jenis penelitian 

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 

research)13 yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang 

                                                 
12 Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 62. 
 
13 Sutrisno Hadi, Metode Reseach, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 

hlm. 6. 
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berisi tentang perjanjian-perjanjian damai antara Isreal dan Palestina dan 

buku, majalah, koran, jurnal, maupun internet yang membahas tentang Arab-

Israel.  

 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan membuat 

deskripsi atau gambaran yang sistematis14 mengenai sejarah konflik Israel dan 

Palestina, kemudian menjelaskan pandangan teoritis yang berkaitan dengan 

hal tersebut dan hasil dari konsep perdamaian yang telah ditempuh oleh kedua 

bangsa tersebut. 

 

3. Pendekatan 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah historis-

perdamaian. Yang dimaksud dengan pendekatan historis adalah mengamati 

fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi kritis 

untuk mencari kebenaran. Dalam hal ini yang menjadi fokus peneliti adalah 

sejarah Israel dan Palestina hingga terbentuknya beberapa resolusi untuk 

penyelesaian konflik. Sedangkan pendekatan perdamaian adalah mengamati 

upaya perdamaian yang terjadi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati 

bersama, mulai dari perjanjian Madrid, Oslo I dan II, Hebron, Wye River dan 

seterusnya. 

 
                                                 

14 Moh. Nazir, Metode Penelitian, cet. ke-5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 
54. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun tehnik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan 

study kepustakaan dari berbagai reverensi seperti buku, jurnal, koran dan 

media lain yang relevan dengan penelitian. 

  

5. Analisis data. 

Data yang telah terkumpul akan diolah dengan menggunakan beberapa 

metode umum dalam penelitian yakni: 

 

a. Deskripsi 

Deskripsi yaitu menguraikan, menggambarkan suatu bahasan sehingga 

mendapatkan fakta yang terjadi tentang masalah tersebut.15 Metode ini 

digunakan oleh para ilmuan dalam melakukan suatu pendekatan terhadap 

penyelesaian persoalan. Hal ini karena hasil penelitian ditekankan pada 

pemberian gambaran secara objektif16 dan mengungkap fakta yang ada (Fact 

Finding) sehingga penulisan penelitian ini tersusun secara jelas dan sistematis. 

 

b. Deduksi dan Induksi 

Metode deduksi adalah mendasarkan diri pada pola pemikiran yang 

bersifat umum untuk kemudian menyimpulkan ke dalam pemikiran yang 

                                                 
15 Anton Beker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, cet. ke-1 

(Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 54. 
 
16 H. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, cet. ke-11 (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2005), hlm. 30.  
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bersifat khusus.17 Metode ini digunakan untuk menganalisis tingkat 

keberhasilan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina dalam 

menyelesaikan koflik. Adapun tolak ukurnya adalah seberapa besar kedua 

pihak mematuhi perjanjian yang telah disepakati.   

Induksi adalah model berfikir yang bertolak dari fakta-fakta khusus, 

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.18 Metode ini digunakan 

untuk menganalisis dampak konflik antara Isreal-Palestina terhadap negara-

negara di Timur Tengah. 

  

G. Sistematika Pembahasan 

Agar skripsi ini dapat mengarah pada tujuan yang direncanakan dan 

dapat tersusun secara sistematis, maka akan disusus sistematikanya sebagai 

berikut. Sistematika terdiri dari lima bab, dan setiap bab akan diperinci 

menjadi beberapa sub bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan 

yang berbeda akan tetapi saling memiliki keterkaitan. Pembahasan masing-

masing bab tersebut adalah: 

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan pembahasan secara menyeluruh dan ringkas, sebagai 

pengantar untuk memahami arah penulisan skripsi. Pada bab ini termuat: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah 

pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                 
17 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, hlm. 36. 
 
18 Ibid. 
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Bab dua akan membahas tentang gambaran umum wilayah Israel dan 

Palestina yang meliputi: letak geografis, sejarah berdirinya negara dan sistem 

politik. 

Bab tiga akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi di Israel-

Palestina dan upaya damai yang telah ditempuh oleh negara-negara tersebut. 

Bab empat berisi tentang analisis resolusi konflik Israel-Palestina, 

dampak konflik Israel-Palestina di Timur Tengah dan kontribusi negara-

negara Islam dalam resolusi konflik. 

Bab lima merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi 

ini, akan memuat kesimpulan dan juga saran bagi penyusunan skripsi 

berikutnya yang bertema konflik Israel-Palestina. 



BAB II 

GAMBARAN UMUM NEGARA ISRAEL DAN PALESTINA 

 

A. Israel 

 

1. Letak Geografis Israel 

Secara geografis, Israel terletak di Timur Tengah berbatasan dengan Laut 

Mediterania dan di antara Mesir dan Libanon (terletak di antara 3130 Lintang 

Utara dan 3445 Bujur Timur) dengan luas wilayah 20.720 KM2. Negara Israel 

berbatasan di sebelah barat dengan Mesir sepanjang 225 Km, sebelah timur 

berbatasan dengan Yordania sepanjang 238 Km dan Suriah sepanjang 76 Km, 

sebelah utara berbatasan dengan Libanon sepanjang 79 Km, sedangkan sebelah 

selatan berbatasan dengan Teluk Aqaba serta berbatasan dengan Jalur Gaza 

sepanjang 51 Km dan tepi barat 307 Km.1

Lebih dari setengah wilayah Israel berupa padang pasir. Jarak antara kota-

kota penting sangat dekat, seperti Tel Aviv sebelah barat dan Yerusalem sebelah 

Timur hanya berjarak 40 mil, dan dari Tel Aviv ke Haifa sebelah utara atau 

Beersheba sebelah selatan hanya berjarak 60 mil. Setelah kemenangannya pada 

perang enam hari pada tahun 1967, Israel menduduki tiga daerah yaitu Jalur Gaza, 

                                                 
1 “Sejarah Konflik Palestina Israel,” http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/sejarah-

konflik-palestina-israel.html, akses 30 Oktober 2008. 

14 

http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/sejarah-konflik-palestina-israel.html
http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/sejarah-konflik-palestina-israel.html


 15

Tepi barat dan Dataran Tinggi Golan, yang hingga saat ini menjadi sengketa dan 

dalam proses mencari penyelesaian. 

Jumlah penduduk Israel per Juli 1997 adalah 5.534.672 jiwa dengan 

tingkat pertumbuhan 2,01% per tahun. Komposisi penduduk Israel terdiri dari 

Israel 82% dan non-Israel 18% (Keturunan Israel 50%, Eropa/Amerika/Oceanea 

20%, Afrika 7%, Asia 5% dan Arab 18%). Lebih dari 85% rakyat Israel hidup di 

perkotaan, sehingga membuat Israel menjadi salah satu negara terurbanisasi di 

dunia. Sedangkan 15% lainnya hidup di pedesaan. Sebagai akibat dari 

beragamnya imigran Yahudi yang datang dari berbagai penjuru dunia, maka 

beraneka ragam pula perilaku kehidupan penduduk Israel. Untuk membedakan 

para imigran itu, munculah istilah Sephardin dan Ashkenazim.2  

Orang Yahudi adalah kaum yang sejak awal berpindah-pindah tempat. 

Sistem kepercayaan mereka pun berubah-ubah sesuai tempat tinggal mereka. 

Awalnya mereka menganut agama sesuai orang-orang Khaldea, kemudian 

menganut syariat yang dibawa Nabi Ibrahim. Ketika tinggal di Mesir tidak sedikit 

orang Yahudi yang menyembah berhala seperti halnya warga Mesir pada 

umumnya. Pada masa nabi Musa, kepercayaan mereka mulai mengenal ajaran 

Tuhan Yang Maha Esa yakni agama tauhid. Setelah terlepas dari Mesir dan 

                                                 
2 Sephardin adalah sebutan bagi para imigran yang datang dari negara-negara Asia dan 

Afrika, pada umumnya kelompok ini tidak mempunyai keahlian dan berpendidikan rendah 
sehingga mereka memiliki status sosial, pekerjaan dan kekuasaan politik yang rendah. Sedangkan  
Ashkenazim adalah sebutan untuk para imigran yang datang dari Eropa dan Amerika yang pada 
umumnya memiliki keahlian. 
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berada di sekitar Tursina, Musa mendapat wahyu dari Allah, dan semenjak itu 

Bani Israel menganut agama Yahudi.3

Dalam bidang ekonomi, sebagian besar rakyatnya bermata-pencaharian 

pada bidang pertanian, bidang pelayanan umum, perdagangan, pariwisata dan 

perbankan. Sedangkan bidang industri berkembang pesat sebagai akibat 

datangnya imigran Yahudi yang kebanyakan adalah tenaga ahli. 4

 

2. Sejarah Lahirnya Negara Israel 

Istilah Yahudi merujuk pada bangsa, sekaligus pada agama. Kata 

"Yahudi" (Inggris: Jew, Perancis: juif) diambil dari bahasa latin "judaeus". Istilah 

ini biasanya merujuk pada bangsa Yahudi atau Israel. Dalam Perjanjian baru, 

Istilah Jew diterapkan untuk orang yang secara etnis atau agama adalah Yahudi.  

Bangsa Yahudi memiliki sejarah yang sangat panjang. Para penulis 

Yahudi biasanya mengklaim sejarah mereka dimulai dari Abraham. Sumber resmi 

pemerintahan Negara Yahudi Israel misalnya, membagi sejarah perjalanan Israel 

ke dalam 15 periode 5 yaitu: 

 

 
                                                 

3 Burhanuddin Daya, Agama Yahudi, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT Bagus Arafah, 1982) 
hlm. 34-35. 

 
4 ”Latar belakang berdirinya negara Israel,” http://www.okehosting.com/ln-matahati 

/luarnegeri-timurtengah-sejarahberdirinyaisrael.htm, akses 21 Desember 2008. 
 
5 Adian Husaini, Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam, cet. ke-1, (Jakarta: 

Gema Insani, 2004), hlm. 20. 

http://www.okehosting.com/ln-matahati
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a. Masa Ibrahim, Ishak  dan Ya'kub  Abad ke-17 SM 

Bani Israel bermula dari kurun waktu sekitar 4000 tahun yang lalu ketika 

di kota Ur (sekarang Iraq selatan) Ibrahim beserta orang tua dan saudaranya 

tinggal di masyarakat yang pada umunya menyembah patung.6 Karena keberanian 

Ibrahim menentang bentuk penyembahan tersebut dan mengajak untuk 

menyembah Allah Yang Maha Esa menyebabkan Ibrahim dan keluarganya harus 

pindah ke Kanaan.7 Orang Kanaan yang telah berdiam di tanah Kanaan pada 

waktu itu menyebut Ibrahim dengan istilah ibri yang berarti dari seberang.8 

Karena wilayahnya yang dikelilingi gurun pasir maka Ibrahim dan rombongan 

pindah ke Mesir yang jauh lebih subur.  

Di Mesir inilah Ibrahim dengan dukungan istrinya menikahi Hajar dan 

dikaruniai seorang putra yang bernama Isma'il. Ishaq anak dari Sarah pun lahir 

tak lama setelah kelahiran Ismail. Setelah dewasa, Ismail menikah dengan 

seorang perempuan dari kabilah Jurhum,9 kemudian dari keturunan mereka lahir 

Nabi Muhammad SAW. Sementara Ishak menikah dengan Ribka, gadis yang 

berasal dari kerabat Ibrahim di Kanaan yang melahirkan anak kembar Esau dan 

                                                 
6 Asy-Syura (26): 70-71. 
 
7  M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep 

Kunci, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 96. 
 
8 Burhanuddin Daya, Agama Yahudi, hlm.12. 
 
9 Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, alih bahasa Hayat Muhammad, 

cet. ke-12 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1990), hlm. 26  



 18

Ya'kub.10 Ya'qub memiliki dua belas putra yang kemudian menjadi suku yang 

besar dan berpengaruh yang selanjutnya disebut Bani Israel.  

Mesir merupakan negara penting bagi penempaan kaum Israel. Berawal 

dari Yusuf11 yang menjadi pejabat tinggi di Mesir menyelamatkan orang tua dan 

saudaranya dari kelaparan dan kemiskinan, mereka diajak tinggal di Mesir dan 

diberi tempat bermukim yang merupakan tanah subur di Gosyem dan diberi 

pekerjaan.  

 

b. Masa Eksodus dari Mesir di bawah Pimpinan Musa dan Menetap di 

"Tanah Israel" Abad 13-12 SM 

Pasca wafatnya Yusuf, pemimpin Mesir mulai mempengaruhi rakyatnya 

untuk mendeskreditkan Bani Israel. Mereka sepakat akan menjadikan Bani Israel 

sebagai hamba sahaya untuk mengekang kaum tersebut.12

Ketika masa pemerintahan raja Ramses II yang bergelar Fir’aun atau 

Pharao berkuasa, dikeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa setiap bayi 

                                                 
10 Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 31. lihat juga David F. Hinson, Sejarah Israel pada 

Masa, hlm. 40. 
 
11 Yusuf adalah putra kesebelas Ya’qub yang terbuang dari komunitasnya karena 

perasaan iri saudara-saudaranya atas kecintaan Ya’qub yang berlebihan terhadapnya. Kemudian 
Yusuf diselamatkan oleh pedagang yang sedang melintasi sebuah sumur tempat Yusuf dibuang 
dan membawanya ke Mesir. berkat ketekunannya, Yusuf diangkat sebagai Menteri Kesejahteraan 
di Mesir. Lihat Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 31. lihat juga David F. Hinson, Sejarah Israel, 
hlm 33-34. 

 
12 Adapun cara untuk menyudutkan keberadaan kaum Yahudi adalah mempekerjakan 

mereka sebagai penggembala ternak, petani dan buruh. Mereka juga wajib kerja paksa pada 
proyek pembangunan kota Piton dan Ramses serta membuat pyramid untuk makam para Raja. 
Lihat Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 36. 
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laki-laki Israel harus dibunuh, membiarkan anak perempuan mereka tetap hidup, 

dan wanita-wanita Israel dipaksa menikah dengan laki-laki Mesir yang 

merupakan larangan agama Yahudi untuk menjaga kemurnian darah bangsa 

Yahudi. Dengan demikian keturunan mereka adalah orang Mesir, bukan Israel. 

Kewajiban ini juga dialami oleh Imran, ketika lahir anak laki-laki dari 

pasangan suku Levi, bayi itu disembunyikan dan terpaksa dihanyutkan di sungai 

Nil. Bayi tersebut ditemukan dan diangkat anak oleh keluarga Fir'aun. Kemudian 

bayi itu diberi nama Musa atau Moses yang berarti putra. Sejak itu, mulailah 

sejarah agama Yahudi dan sejak itu pula sejarah Bani Israel menyatu dengan 

sejarah Yahudi yang melekat pada diri Musa.13

Musa dibantu Harun berhasil membawa 600.000 orang bani Israel keluar 

dari Mesir. Setelah mengalami berbagai cobaan selama 40 tahun, maka mereka 

berhasil sampai di semenanjung Sinai sebelum memasuki Kanaan, tanah yang 

dijanjikan. Setelah Nabi Musa wafat pada tahun 1473 SM, kedudukannya sebagai 

pemimpin Bani Israel digantikan oleh Yusak bin Nun, sesuai wasiat Nabi Musa.14 

Dibawah pimpinan Yusak, Bani Israel memasuki Palestina setelah membunuh 

banyak orang Kanaan yang mereka jumpai. Ini merupakan awal Bani Israel 

memerintah Palestina.  

 

                                                 
13 Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 37.  
 
14 Burhanuddin Daya, Agama Yahudi, hlm. 28. 
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c. Masa Kerajaan Saul, Daud dan Sulaiman Tahun 1020-930 SM  

Setelah hampir satu abad Israel menempati Kanaan dan mengalami 

berbagai macam ancaman dan tekanan masyarakat sekitar bahkan sempat berada 

di bawah kekuasaan Filistin selama 20 tahun,15 maka timbul kesadaran persatuan 

di antara suku-suku Bani Israel dan memilih Saul16 menjadi raja Israel pertama, 

Israel berhasil mengusir orang Kanaan dan Filistin dari daerah mereka. 

Selanjutnya Bani Israel diperintah oleh Raja Daud (David) selama 40 

tahun. Begitu banyak prestasi yang belum pernah didapat sebelumnya diantaranya 

menghancurkan perlawanan bangsa Filistin dan menaklukkan wilayah Asia Barat 

Daya dan menguasai bangsa-bangsa yang berdekatan dengan wilayah mereka. 

Kemudian Daud menyatukan kedua belas suku Israel menjadi dua kelompok 

besar dan menempati dua wilayah yaitu Yahuda menempati kelompok selatan dan 

Israel menempati kawasan Utara tanah Kanaan. Di antara kedua wilayah tersebut 

dibangun kota Yarussalem (Kota Daud) sebagai pusat pemerintahan. 

Masa kejayaan tersebut dilanjutkan oleh putranya yaitu Sulaiman yang 

mendapatkan wasiat dari ayahnya untuk mengajarkan tauhid dan memelihara 

hukum-hukum Allah dan firman yang tertera dalam kitab Taurat Musa. Daud juga 

berpesan agar mendirikan Haikal “Bait Suci” dan menjadikannya sebagai pusat 

kegiatan keagamaan bangsa Yahudi. Selain itu juga Sulaiman berhasil 

                                                 
15 Ron David, Arab Israel untuk Pemula, cet. ke-1 (Yogyakarta: Resist book, 2007), hlm.  

56-57. 
16 Saul adalah putra Kish, dari suku keturunan Benyamin, saudara kandung Nabi Yusuf 

Lihat Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 48.  
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menjadikan negaranya menjadi pusat perdagangan internasional dengan 

membangun armada perdagangan dan mendirikan pelabuhan di kota Eizon Geber 

di pantai teluk Akaba.  

 

d. Masa Perpecahan Kerajaan Daud-Sulaiman  

Kejayaan Bani Israel mulai memudar ketika Sulaiman mangkat tahun 935 

SM dan digantikan oleh putranya Rehobeam yang hanya didukung oleh dua suku 

yakni Yahuda dan Benyamin. Rehobeam menamakan kerajaannya dengan 

kerajaan Yahuda dengan ibu kota Jerussalem. Sementara kesepuluh suku yang 

lain mengangkat Yerobeam, salah satu putra Sulaiman, sebagai pemimpin 

kerajaan yang diberi nama Israel17 dan beribu kota di Samaria. 

 

e. Masa Pengusiran Pertama oleh Babilonia Tahun 585-538 SM 

Pada tahun 738 SM pasukan Assiria di bawah pimpinan Raja Tiglath 

Pilesar III menyerang dan menguasai kerajaan Israel18 dan menjadikan mereka 

sebagai budak. Selain itu kerajaan Israel juga diserang sehingga persatuan 

kebangsaan Israel hancur dan menghilang dari sejarah. Sementara itu pada tahun 

                                                 
17 Kerajaan Israel mempunyai daerah yang luas dan penduduknya lebih banyak dari pada 

kerajaan Yahuda. Tetapi Jerussalem menjadi ibukota Yahuda dan Baitul Maqdis sebagai pusat 
peribadatan agamanya. Hal ini menimbulkan rasa tidak senang pada diri Yerobeam. Lalu ia 
membuat sesembahan lain di Kerajaan Yahuda yaitu patung lembu emas sebagai ganti peribadatan 
lama yang berpusat di Baitul Maqdis. Dengan begitu Israel mulai berpaling dari Tuhan Yahweh 
dan memuja terhadap berhala.  Lihat Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 57. 

   
18 Burhanuddin Daya, Agama Yahudi, hlm. 58. 
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608 SM, Fir’aun datang dari Mesir menyerbu kerajaan Yahuda lalu 

menguasainya, ia pun menguasai kerajaan Israel yang sebelumnya telah jatuh 

pada kekuasaan Assyria.19

Kemudian pada tahun 606 SM kerajaan Babilonia menyerang kerajaan 

Yahuda dan menduduki kota Yerussalem. Mereka melakukan pembantaian 

terhadap rakyat, kaum pendeta, wanita dan anak-anak. Di samping itu puluhan 

ribu orang Yahudi dibuang ke Babylonia sebagai tawanan dan dijadikan budak. 

Tentara Babilon merampas harta benda dan membakar Yarusalem dan Baitul 

Maqdis. 

Kehancuran kedua kerajaan Bani Israel tersebut mengakibatkan rakyatnya 

terpecah belah. Orang-orang Yahudi yang mulai terpisah dari kesatuan etnis 

dibuang kebeberapa daerah. Masa ini dikenal dengan masa "diaspora" 

(pembuangan). 

Ketika Cyrus, raja Persia menaklukkan dan menjadi penguasa di Babilonia 

pada tahun 539 SM, orang-orang Yahudi mendapat perlakuan yang lebih baik. 

Mereka diizinkan kembali ke Palestina bagi yang menginginkan kembali dan 

tetap memberikan tempat tinggal bagi mereka yang tetap ingin tinggal. 

 

 

 

                                                 
19 Ahmad Syalabi, Sejarah Yahudi dan Zionisme, cet. ke-1 (Yogyakarta: Arti Bumi 

Intaran, 2006), hlm.  59. 
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f. Masa Pendudukan Persia dan Hellenisme Tahun 538-142 SM 

Semenjak runtuhnya kerajaan Israel dan Yahuda, maka Palestina terbebas 

dari kekuasaan kaum Yahudi. Pada tahun 538 SM, Quraisy, Raja Persia 

menguasai negara Babilonia, sehingga secara otomatis ia menjadi penguasa atas 

puing-puing kerajaan Yahuda. Persia menisbatkan bangsa Yahuda dengan nama 

Yahudi dan menamakan keyakinan mereka sebagai agama Yahudi. Sejak saat itu, 

sebutan “Yahudi” dilekatkan kepada orang yang menganut agama Yahudi.20

Ditaklukkannya Asia Barat Daya oleh Aleksander Agung (333-323 SM), 

telah dianggap sebagai permulaan dari suatu zaman baru yang disebut zaman 

Helenis.21 Pada masa kepemimpinannya, Aleksander melakukan berbagai 

pertempuran guna memperluas daerah kekuasannya. Kota-kota pantai di Siria dan 

Palestina, berhasil ia taklukkan dalam waktu yang sangat singkat.22 Dalam 

periode yang sama dia juga telah menaklukkan Yudea dan Samaria. Setelah Tirus 

takluk, dia mulai bergerak ke Gaza, sebuah kota perniagaan dan pelabuhan yang 

juga berhasil dia kuasai setelah memenangkan pertempuran selama dua bulan 

(332 SM). Kemudian ia bergegas ke Mesir, yang tanpa banyak kesulitan dapat 

                                                 
20 Ahmad Syalabi, Sejarah Yahudi, hlm.  61. 
 
21 Helenis atau disebut juga Helenisme yakni pergerakan kebudayaan sejak Aleksander, 

dimana bahasa dan peradaban Yunani mendapatkan tempat yang tertinggi dalam kehidupan pada 
zaman itu, khususnya dalam kalangan orang-orang terkemuka di kota-kota. Lihat Jagersma, Dari 
Aleksaner Agung sampai Bar Kokhba Sejarah Israel dari + 330 SM-135 M, alih bahasa Soeparto 
Poerbo,cet. ke-2 (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 13. 

  
22 Ibid., hlm. 14. 
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ditaklukkan dan ia mendirikan kota Aleksandria pada tahun 331 SM, sebuah kota 

yang kemudian terkenal karena jumlah masyarakat Yahudi yang besar.  

Tidak lama kemudian terjadi adu kekuatan antara Aleksander dan Darius 

III, raja Persia yang terakhir. Pada tahun 331 SM Darius dikalahkan di dekat 

Gaugamela yang terletak di daratan Arbela sebelah timur sungai Tigris. Seluruh 

harta dan kekayaan Darius jatuh ke tangan Aleksander. Dengan begitu berakhirlah 

masa kerajaan Persia dan Yahudi pun berpindah tangan di bawah penguasa Raja 

Aleksander Agung. 

Setelah Alexandria meninggal, imperiumnya dibagi-bagi antar jendral 

yang segera memerdekakan diri dan saling menyerang satu sama lain.23 Sampai 

akhirnya ada tiga kerajaan besar24 yakni : 

1) Dinasti Ptolemei di Mesir 

2) Dinasti Seleukos di Siria 

3) Dinasti Antigonid di bagian Eropa   

 

g. Masa Dinasti Hasmonean Tahun 142-63 SM 

Pada tahun 198 SM, Antiochus III mengalahkan Mesir dan Palestina 

diserahkan kepada dinasti Seleukos. Tidak lama kemudian perselisihan antara 

orang-orang Yahudi, khususnya mengenai sikap mereka terhadap pengaruh 

budaya Yunani dan politik Hellen yang dijalankan Antiochus IV secara kuat 

                                                 
23 Burhanuddin Daya, Agama Yahudi,  hlm. 33. 
  
24 Jagersma, Dari Aleksaner Agung, hlm. 21.  
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mendatangkan kesulitan bagi orang-orang Israel. Seleukos IV, kakak dari 

Antiochus IV berusaha merampas barang-barang Bait Suci. Kemudian ia mulai 

mengangkat orang-orangnya sendiri untuk menjabat sebagai imam besar. Karena 

berbagai faktor, terutama terhina oleh Mesir, Antiochus IV melampiaskan 

kemarahannya kepada orang lain. Diserangnya agama Israel yaitu Yahudi, sebab 

ia yakin bahwa dengan menghancurkan sumber-sumber agama, maka politiknya 

juga akan hancur. Perlakuan ini menimbulkan pemberontakan kaum Makkabeus 

yang menghasilkan kemerdekaan bagi orang Israel, umat Yahudi dibawah dinasti 

Hasmona dan ini berlangsung sampai zaman Herodes Agung.25 Pada waktu itu 

Romawi muncul di medan pertempuran Palestina Timur dan kekuasaan Seleukos 

jatuh. Pompous bergerak maju melalui Palestina dan tidak lama kemudian Mesir 

takluk kepada imperium Romawi.26   

 

h. Masa Kekuasaan Romawi sekitar Tahun (63 SM-313 M) 

Runtuhnya dinasti Hasmoni ditandai dengan semakin meluasnya wilayah 

Roma yang mencakup: Spanyol, Italia, Armenia, Siria dan sebagian besar wilayah 

Palestina. Kekaisaran Roma terbentang sampai Sungai Eufrat. Semua kota wajib 

                                                 
25 Burhanuddin Daya, Agama Yahudi,  hlm. 34. 
 
26 Ibid. 
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membayar upeti terhadap Roma. Semua kota menjadi bawahan propinsi Romawi 

Siria.27

Pada masa pemerintahan Hirkanus II (63-40SM) Bait Allah di Jerussalem 

dipugar dan diperluas. Keindahan dan kemegahan kota tersebut menjadi sangat 

terkenal. Pada masa pemerintahan Romawi ini terjadi perang Yahudi pertama 

yang terjadi pada tahun 66-74 M. Hal ini disebabkan karena pemerintahan yang 

korup dari para wali Romawi, kebencian rakyat karena pemerintahan yang kejam 

dan perbedaan perlakuan antara masyarakat Yahudi dan Yunani.  

Peperangan ini dimenangkan oleh Romawi. Akibat peperangan ini selain 

kehancuran dan ribuan nyawa menjadi korban juga hilangnya tradisi keagamaan 

Yahudi. Hancurnya bait Allah menyebabkan hilangnya pusat keagamaan, hari-

hari raya tidak diadakan lagi. 

Pada tahun 70 M, yaitu pada masa imperium Romawi dibawah Raja Titus, 

orang-orang Yahudi di Al-Quds melakukan pemberontakan, dan akhirnya 

Tituspun menghancurkan kota Yerussalem serta membakar kuil yang telah 

dibangun dibawah pengawasan Qurisy.28

Pada tahun 135 M Romawi kembali menghancurkan Yerussalem yang 

kini lebih dahsyat dari yang sebelumnya sehingga memusnahkan apa saja yang 

                                                 
27 Jagersma, Dari Aleksaner Agung, hlm. 137. 
 
28 Ahmad Syalabi, Sejarah Yahudi, hlm. 63. 
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ada di Yerussalem29 serta membunuh setiap orang yahudi. Hal ini menyebabkan 

orang-orang Yahudi melarikan diri ke wilayah Mesir, Afrika, Spanyol serta 

Eropa. Kalaupun ada yang tersisa, maka mereka hidup miskin dan tertindas.  

 

i. Masa Pemerintahan Bizantine (313-636 M) 

Pada masa ini Kristen lahir sebagai agama kaum tertindas. Pada tahun 395 

M, kekaisaran Romawi terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian barat yang diatur 

Roma dan bagian Timur (kekaisaran Bizantium) yang dikendalikan dari 

Konstantinopel.30  

 

j. Masa Pemerintahan Arab (636-1099 M) 

Pada tahun 636 M, orang-orang Muslim berhasil membebaskan Palestina 

yang merupakan bagian dari ras Arab dan sejak saat itu Palestina kembali 

terarabkan dan terbebas dari orang-orang Yahudi.31

Islam menyebar begitu pesat, tidak hanya selama kepemimpinan 

Muhammad, akan tetapi setelah nabi wafat, Islam menyebar dengan begitu cepat. 

Dalam jangka waktu 12 tahun pasca kematian Nabi, tentara Islam mengambil alih 

                                                 
29 Ibid. 
 
30 Ron David, Arab Israel, hlm. 56-57. 
 
31 Ahmad Syalabi, Sejarah Yahudi, hlm. 64. 
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koloni Romawi di Timur Tengah (Palestina, Syiria, Mesir) dan mengalahkan 

Bizantium.32

Hal terbaik dari zaman keemasan Arab ini adalah mereka memelihara 

zaman keemasan Yahudi. Salah satu budaya yang terus berkembang adalah 

budaya Yahudi. Mengajar kaum Muslim yang haus pengetahuan membuat 

kreativitas cendekiawan Yahudi mengalir deras. Hasilnya adalah zaman keemasan 

Yahudi khususnya di Spanyol dimana kota-kota besarnya di bagian selatan 

Spanyol memiliki populasi Yahudi yang sangat besar.33

 

k. Masa Pemerintahan Perang Salib (1099-1291 M) 

Dua puluh tahun bangsa Turki Seljuk merebut Yerussalem, membuat Paus 

Bizantium merasa iri hati dan memohon bantuan kepada Paus Romawi, dan 

berkata bahwa orang-orang Turki menghajar dan merampok peziarah Kristen 

yang datang ke Yerussalem. Kemudian Paus Romawi, Urban II, menyampaikan 

pidatonya tahun 1095 yang menyerukan agar seluruh umat Kristen bersatu 

melawan ancaman Islam dan menyelamatkan Yerussalem.34

                                                 
32 Ron David, Arab Israel, hlm. 63. 
 
33 Ibid., hlm. 67. 
 
34 Ibid., hlm. 69. 
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Perang yang sangat lama ini akhirnya diakhiri dengan kemenangan umat 

Islam dibawah pimpinan Salahudin. Ia menandatangani perjanjian tahun 1192 

yang memperbolehkan umat Kristen mengunjungi makam suci di Yerussalem.35

 

l. Masa Pemerintahan Mamluk (1291-1516 M) 

Dinasti Mameluk merupakan dinasti para budak yang berasal dari 

berbagai suku dan bangsa yang membentuk satu tatanan oligarki militer di 

wilayah asing. Para sultan dari kaum budak ini menegaskan bahwa kekuasaannya 

meliputi wilayah Suriah-Mesir yang sebelumnya dikuasai Tentara Salib. 

Konsep kekuasaan dinasti ini tidak mengenal warisan ataupun nepotisme. 

Tahta menjadi milik siapa saja yang mampu meraihnya. Bahkan para budak lebih 

sering menggantikan kekuasaan ketimbang putra-putra sultan.36

Dibawah kepemimpinan Aybak, Suriah, Palestina dan Mesir jatuh 

dibawah kekuasaannya. Dinasti ini mulai runtuh di bawah kekuasaan Al-Nashir 

dari dinasti Mamluk Bahri. Ia merupakan sosok pemimpin yang loyal, baik untuk 

dirinya sendiri maupun untuk negaranya. Beberapa bangun indah dibangun pada 

masa pemerintahannya. Meskipun demikian, keindahan kota tersebut pada 

akhirnya menjadi beban rakyat karena harus membayar pajak dengan jumlah yang 

besar. Setelah ia meninggal, terjadi perang sipil, kelaparan dan wabah penyakit 

                                                 
35 Ron David, Arab Israel, hlm 71. 
 
36 Philip K.Hitti, History of The Arabs, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan 

Dedi Slamet Riyadi, cet. ke-1 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 863. 
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yang menyerang kota Suriah dan Mesir. Pada tahun 1517, dinasti Mameluk 

ditundukkan oleh pasukan Dinasti Ottoman (Turki Islam) yang menduduki 

Lebanon dan wilayah-wilayah Arab lainnya selama empat abad, yaitu sampai 

akhir perang dunia pertama (1918).37

 

m. Masa Pemerintahan Ottoman (1517-1917 M) 

Kekaisaran Ottoman didirikan oleh Pangeran Turki bernama Osman 

sekitar tahun 1300. Pada masa periode awal, Ottoman mengalahkan para tentara 

perang salib dan mengambil alih Eropa. Konstantinopel pun dikuasai dan diubah 

menjadi ibukota Ottoman yang baru (kini Istambul). Pada masa ini, Kristen dan 

Yahudi diberi kebebasan beragama.38

Sementara itu di wilayah Eropa, Kristen mengalami kemajuan yang sangat 

pesat di bawah kekuasaan Ferdinand dan Isabella. Pada tahun 1483 kedua 

penguasai ini memproklamirkan Inkuisisi Spanyol yakni institusi untuk 

memastikan kepatuhan ideologi Kristen serta kesatuan dalam pemahaman agama. 

Salah satu korban inkuisisi ini adalah kaum Yahudi. 

Orang-orang Yahudi diberikan dua pilihan: dibabtis masuk Kristen atau 

dideportasi39 bahkan dibunuh. Ada beberapa yang memilih diusir dari pada harus 

                                                 
37 M Riza Sihbudi, Islam, Dunia Arab, Iran; Bara Timur Tengah, cet. ke-2 

(Bandung: Penerbit Mizan, 1993), hlm. 26.  
 
38 Ron David, Arab Israel, hlm. 77. 
 
39 Karen Amstrong, Berperang Demi Tuhan Fundamentalimse dalam Islam, Kristen 

dan Yahudi, cet. ke-4 (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, Bandung: Mizan,  2004), hlm. 4.  
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pindah agama, mereka diberikan perlindungan di Portugal oleh Raja Joao II.40 

Banyak pula kaum Yahudi yang masuk Kristen. Mereka ini disebut “converse” 

(kaum yang pindah agama), tetapi orang-orang Kristen menjuluki mereka 

“marrono” (babi), sebutan yang dengan bangga diterima oleh orang-orang ex-

Yahudi yang tidak mengerti. Sebagai orang Kristen baru, mereka berhasil meraih 

kesuksesan dan kekayaan. Hal ini menimbulkan kecemburuan orang Kristen lama 

sehingga antara tahun 1449-1474 mereka melakukan pembantaian, menjarah dan 

mengusir kaum marrono.41  

Secara diam-diam, kaum Yahudi membentuk organisasi bawah tanah dan 

mengajak para converse lainnya untuk kembali ke agama asli mereka. Hal 

tersebut diketahui oleh Penguasa sehingga mereka mengeluarkan surat pengusiran 

tanggal 31 Maret 1492 dan penghancuran perkampung Yahudi. Pengusiran juga 

diikuti di beberapa negara Eropa lainnya. Kejadian ini mendapat simpati dari 

kaum Yahudi Dunia. 

Tahun 1896 seorang wartawan Yahudi Austria, Theodor Herzl menulis 

sebuah artikel berjudul “Der Judenstaat” (Negara Yahudi). Herzl merasa prihatin 

dengan nasib kaum Yahudi di beberapa negara. Pandangan Herzl ini mendapatkan 

sambutan dari kaum Yahudi di Eropa Timur, selanjutnya lahirlah gerakan 

“Zionisme” yang memperjuangkan berdirinya negara Yahudi. Setahun kemudian 

                                                 
40 Karen Amstrong, Berperang Demi Tuhan, hlm. 25.  
 
41 Ibid.  
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Herzl menyelenggarakan kongres zionisme di Basel, Swiss yang menghasilkan 

keputusan mendirikan negara Yahudi di wilayah Palestina.42

Untuk merealisasikan misi tersebut, Herzl mencoba mengajak kerjasama 

Sultan Hamid,43 namun secara tegas Khalifah dinasti Ustmaniyah Turki atau 

Ottoman ini menolaknya. Herzl beralih meminta bantuan kepada Inggris yang 

menjadi penguasa Palestina setelah perang dunia I usai. Pada tahun 1517, 

kerajaan Ottoman dari Turki berhasil merebut wilayah Palestina dan 

menjadikannya sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya.  

Pertengahan dan akhir abad ke 19, di Eropa terjadi gerakan penindasan 

terhadap orang-orang keturunan Yahudi. Maka terjadi arus pengungsian besar-

besaran dari kaum pengikut Yudaisme ini ke tanah yang mereka anggap suci, 

Palestina.44 Sebagian diantara mereka kemudian membentuk sebuah gerakan yang 

disebut sebagai zionisme yaitu gerakan yang berupaya menjadikan Palestina 

sebagai Negara Yahudi yang merdeka. Meskipun pihak penguasa Ottoman tidak 

menyetujui rencana itu, kaum zionis tetap berhasil membentuk sebuah koloni 

pertanian di Palestina.45  

                                                 
42 M Riza Sihbudi, Islam, Dunia Arab, hlm. 74. 
 
43 Kerjasama yang ditawarkan zionis kepada Sultan Hamid adalah Herzl dan kawan-

kawan bersedia membantu perekonomian Turki asalkan orang-orang Yahudi diperbolehkan 
berziarah secara bebas ke Palestina dan membangun pemukiman disana. Dengan begitu, Zionisme 
semakin mudah merealisasikan misinya untuk mendirikan Negara yahudi di Palestina. Lihat M. 
Riza Sihbudi, Islam, Dunia Arab, hlm. 74 

 
44 Fuad Kauma, Menelanjangi Yahudi, cet. ke-2 (Surabaya: duniaIlmu Offset 1997), hlm. 

111. 
 
45 Ibid., hlm. 111-112. 
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Kekuatan Kesultanan Usmaniyah terkikis secara perlahan-lahan pada abad 

ke-19, sampai akhirnya benar-benar runtuh pada abad 20. Setelah Perang Dunia I 

berakhir, pemerintahan Utsmaniyah yang menanggung kekalahan dalam perang 

tersebut, mengalami kemunduran di bidang ekonomi.46

Eksistensi Imperium Ottoman di kawasan Timur tengah berakhir dengan 

kekalahan mereka pada Perang Dunia I. Kekalahan Ottoman bukan saja 

disebabkan oleh Inggris dan Perancis, namun pemberontakan Bangsa Arab 

dengan bantuan dan bujukan Inggris. Inggris menjanjikan sebuah pemerintahan 

Arab yang independen apabila Arab mau melawan Ottoman.47  

Sementara itu, pada saat yang bersamaan, jumlah penduduk keturunan 

Arab di Palestina mulai tumbuh dengan cepat pada tahun 1911. Orang-orang Arab 

mengorganisasikan gerakan penentangan terhadap pemukiman Yahudi. Meskipun 

demikian, pada tahun 1914 jumlah penduduk Yahudi di Palestina menanjak 

menjadi sekitar 85.000 dari keseluruhan penduduk yang berjumlah sekitar 

700.000 jiwa.48

                                                 
46 “Kesultanan Usmaniyah,” http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Utsmaniyah, akses 

23 November 2008. 
 
47 “Sejarah Konflik Palestina Israel,” http://pirhot-nababan.blogspot.com /2008/04 

/sejarah-konflik-palestina-israel.html, akses 30 Oktober 2008. 
 
48 Fuad Kauma, Menelanjangi Yahudi, hlm. 112. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Utsmaniyah
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Ketika terjadi Perang Dunia I (1914-1918) Turki memilih bergabung 

dengan Jerman, Austria dan Hongaria melawan pihak sekutu. Selama perang ini 

Palestina berada di bawah pemerintahan militer Turki.49

Sementara itu, Inggris dan beberapa sekutunya di Eropa ternyata 

mempunyai rencana, jika menang mereka akan membagi wilayah kerajaan 

Ottoman. Oleh karena itu, pada tahun 1916 mereka menandatangani perjanjian 

Sykes Picot.50 Disebutkan dalam perjanjian ini, wilayah Palestina akan berada di 

bawah pemerintahan sekutu, pada saat yang bersamaan, sebagai imbalan atas 

dukungan bangsa Arab kepada sekutu, Inggris juga menawarkan untuk membantu 

terlaksananya tuntutan bangsa Arab atas kemerdekaannya dari Turki. 

 

n. Masa Pemerintahan Inggris (1918-1948 M) 

Janji Inggris terhadap Arab untuk membentuk pemerintahan Arab tidak 

segera dipenuhi. Inggris dan Perancis justru membuat perjanjian bilateral yang 

membagi bekas wilayah Ottoman untuk negara-negara Eropa yang dikenal 

dengan Perjanjian Sykes Picot (Sykes-Picot Agreement) tahun 1916. Dengan 

adanya perjanjian ini Bangsa Arab tidak mendapatkan wilayah bekas Imperium 

Ottoman, yang secara otomatis membuat mereka tidak mungkin bisa membentuk 

pemerintahan Arab yang independen. Dalam perjanjian tersebut, Inggris 

mendapatkan Yordania, Irak dan sebagian wilayah Haifa, sementara Perancis 

                                                 
49 Fuad Kauma, Menelanjangi Yahudi, hlm. 112. 
 
50 Ibid. 
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mendapatkan Turki, Irak bagian Utara, Suriah, dan Lebanon. Ketika dibuat 

perjanjian ini, Palestina belum diserahkan kepada negara manapun, sehingga 

dijadikan sebagai wilayah internasional yang dikelola bersama oleh negara-negara 

pemenang perang.51

Selanjutnya tahun 1917, untuk meraih simpati dan dukungan bangsa 

Yahudi, Inggris menjanjikan pendirian negara Yahudi kepada bangsa Yahudi. 

Perjanjian ini dikenal dengan nama perjanjian Balfour (Balfour Declaration). 

Sementara itu perjanjian Sykes Picot ternyata menimbulkan permasalahan 

baru yakni terjadi sengketa antara negara-negara yang menguasai bekas wilayah 

Ottoman. Akhirnya dewan sekutu memutuskan untuk membuat konferensi di 

Italia. Keputusan yang dihasilkan adalah memberikan wilayah Palestina dan Irak 

kepada Inggris, sedangkan Perancis mendapatkan Suriah dan Lebanon. Keputusan 

ini turut menjadikan perjanjian Balfour sebagai landasan pembagian wilayah 

tersebut.  

Pada tahun 1930, Nazi dibawah diktator Adolf Hitler melakukan 

pembantaian terhadap warga Yahudi di Jerman.52 Sementara gerakan zionisme di 

Palestina berhasil mendapat persetujuan pemerintah protektorat Inggris untuk 

memasukkan imigran Yahudi ke tanah Palestina secara besar-besaran. Aksi ini 

mendaparkan respon keras dari rakyat Palestina berupa mogok total di tahun 

                                                 
51“Sejarah Konflik Palestina Israel,” http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/sejarah-

konflik-palestina-israel.html, akses 30 Oktober 2008. 
 
52 Fuad Kauma, Menelanjangi Yahudi, hlm. 113. 

http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/sejarah-konflik-palestina-israel.html
http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/sejarah-konflik-palestina-israel.html
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1936. kemudian Inggris menjanjikan akan menyelesaikan masalah Palestina jika 

pemimpin spiritual Palestina, Muhammad Amien Huseini, menginstruksikan 

kepada rakyat Palestina menghentikan mogoknya.53

Setelah mogok berakhir, pemerintah Inggris dan delegasi Palestina 

mengadakan Kongres di London mulai bulan September 1946 sampai bulan 

Februari 1947. Namun kongres ini tidak membuahkan hasil. Pemerintah Inggris 

akhirnya menyerahkan masalah Palestina ke PBB. 

Selanjutnya PBB menyerahkan masalah Palestina ke forum sidang Majelis 

Umum PBB pada tanggal 29 November 1947 dan menghasilkan resolusi PBB No. 

181 yang membagi dua tanah Palestina untuk Yahudi dan Arab, serta memberi 

jangka waktu untuk pemerintah Inggris di tanah Palestina sampai bulan agustus 

1948.54

 

o. Berdirinya Negara Israel (14 Mei 1948) 

Resolusi PBB No. 181 menegaskan pembagian tanah Palestina menjadi 

dua bagian, yaitu 56 persen untuk Yahudi dan 44 persen untuk Arab55. Penolakan 

keras dari bangsa Arab atas resolusi itu terus berlangsung. Hal ini disebabkan 

secara demografis, komunitas Yahudi hanya sekitar 7 persen dan sisanya 

                                                 
53 Musthafa Abd. Rahman, Jejak-Jejak Juang, hlm. xxxii. 
 
54 Ibid. 
 
55 Ibid.   
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merupakan bangsa Arab. Pembagian wilayah tersebut dirasa tidak seimbang 

antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang diberikan oleh PBB.  

Bagi Kaum Yahudi, dengan adanya resolusi ini dapat mewujudkan cita-

cita zionisme untuk membangun negara Yahudi. Untuk itu David Ben Gourion 

segera memproklamirkan berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948.  

Keberhasilan Yahudi dalam mendirikan negara di Palestina tidak bisa 

dipisahkan dari peran Amerika. Hal ini tampak dari pembelaan Amerika yang 

cukup besar terhadap Israel di dalam forum PBB56 dan diakuinya keberadaan 

Israel oleh PBB pada bulan Mei 1949.57

 

3. Sistem Politik 

Dalam sistem pemerintahan Israel menganut sistem demokrasi 

parlementer yang meliputi: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga 

kekuasaan ini dipisahkan dan mereka bekerja dengan saling mengawasi (Chek 

and balances). Kekuasaan eksekutif di pegang oleh kepala pemerintahan yang 

bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif (Knesset). Kekuasaan yudikatif 

adalah independen. Sementara itu, presiden adalah kepala negara yang merupakan 

simbol pemersatu negara. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang 

perdana menteri.  

                                                 
56 Fuad Kauma, Menelanjangi Yahudi, hlm. 67. 
 
57 Ron David, Arab Israel, hlm. 121. 



 38

Presiden di pilih oleh Knesset, dengan masa jabatan lima tahun dan boleh 

menduduki dua kali masa jabatan. Presiden bisa menunjuk anggota Knesset untuk 

membuat pemerintahan baru menyusul adanya pemilu atau ia dapat membubarkan 

pemerintahan yang sedang berjalan. Tugas lain dari Presiden adalah 

menandatangani perjanjian dan undang-undang setelah disetujui oleh Knesset, 

memberikan rekomendasi untuk mengangkat gubernur bank Israel dan misi 

diplomatik. 

Sebagai implementasi dari kebijakan luar negerinya, Israel menjalankan 

politik bujukan dan ancaman (carrot and stick) dalam berhubungan dengan 

negara-negara Arab dan tetangganya. Politik carrot dijalankan kepada negara 

yang mau mengadakan negosiasi dan kerjasama dengan Israel. Sedangkan politik 

stick dijalankan kepada negara yang tidak mau bersahabat atau tidak bekerjasama 

dengan Israel, dengan kata lain Israel ingin menunjukkan bahwa negara ini 

superior dalam bidang militer. Untuk menunjukkan kekuatannya ini, Israel sangat 

bergantung pada kemurahan negara-negara Barat, utamanya AS yang antusias 

memberi bantuan baik berupa dana maupun persenjataan kepada Israel untuk 

memperkuat posisinya.58   

 

 

 

                                                 
58 Rahmansyah, “Latar Belakang Berdirinya Negara Israel,” http://www.okehosting.com 

/ln-matahati/luarnegeri-timurtengah-sejarahberdirinyaisrael.htm, akses  21 Desember 2008. 
   

http://www.okehosting.com /ln-matahati/luarnegeri-timurtengah-sejarahberdirinyaisrael.htm
http://www.okehosting.com /ln-matahati/luarnegeri-timurtengah-sejarahberdirinyaisrael.htm
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B. Palestina 

 

1. Letak Geografis 

Palestina terletak di bagian barat benua Asia yang membentang antara 

garis lintang meridian 15-34 dan 40-35 ke arah timur, dan antara garis lintang 

meridian 30-29 dan 15-33 ke arah utara.59 Palestina adalah suatu wilayah yang 

terletak di antara tepi Sungai Yordan mencapai sebelah selatan dari Laut Mati 

hingga muara Teluk Aqabah.60 Kawasan ini bukan merupakan kawasan yang 

subur, hasil kekayaan yang ada hanya sebatas pada sejenis logam yang terpendam 

di dasar Laut Mati. Adapun hasil pertaniannya diantaranya ialah jeruk limau, biji-

bijian serta zaitun. Kawasan ini menjadi penting karena letaknya yang strategis.61  

 

2. Batasan Wilayah  

Batasan wilayah Palestina dengan negara-negara tetangga dimulai dari 

Lebanon di Ras El-Nakoura di wilayah Laut Tengah (Laut Mediterania) dan 
                                                 

59 Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 105. 
 
60 Ibid, 

61 Palestina merupakan daerah yang strategis karena letaknya di pertengahan Arab 
sehingga menjadi penghubung tiga benua yaitu, Eropa, Asia dan Afrika serta menghubungkan 
Laut Tengah dengan Laut Merah. Selain itu Palestina yang berbatasan langsung dengan Lebanon, 
Suriah, Yordania, Arab Saudi serta Mesir berarti menghubungkan negara-negara Arab di kawasan 
Benua Asia dengan negara-negara Arab di kawasan benua Afrika. Palestina semakin diminati 
banyak orang karena daerah ini merupakan tempat diturunkannya beberapa agama samawi, tempat 
di mana peradaban kuno muncul. Lihat Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 105-106. lihat juga 
“Palestina,” http://ayopeduli.blogspot.com/2008/06/palestina.html, akses 21 Desember 2008. 

http://ayopeduli.blogspot.com/2008/06/palestina.html
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dengan garis lurus mengarah ke timur sampai ke daerah di dekat kota kecil 

Lebanon yaitu kota Bent Jubayel, di mana garis pemisah antara kedua negara ini 

miring ke Utara dengan sudut yang hampir lurus. Pada titik ini, perbatasan berada 

mengitari mata air Sungai Yordan yang menjadi bagian dari Palestina dalam jalan 

kecil yang membatasinya dari wilayah Timur dengan wilayah Suriah dan danau 

Al Hola, Lout dan Tabariyya. Perbatasan dengan Yordania dimulai di wilayah 

selatan danau Tabariyya pada pembuangan sungai Al Yarmouk. Terus sepanjang 

Sungai Yordan. Dari mata air Sungai Yordan, perbatasan ini ke arah Selatan 

membelah pertengahan Laut Mati secara geometrikal dan lembah Araba, hingga 

sampai pada daerah Aqaba. 

Perbatasan dengan Mesir dapat digambarkan dengan garis yang hampir 

membentuk garis lurus yang membelah antara daerah semi-pulau Seena dan 

padang pasir Al Naqab. Perbatasan ini dimulai di Rafah di Laut Tengah hingga 

sampai ke daerah Taba di Teluk Aqaba. Di bagian Barat, Palestina terletak di 

sebelah perairan lepas internasional dari Laut Tengah dengan jarak sekitar 250 km 

dari Ras El-Nakoura di belah selatan hingga Rafah di bagian selatan.62 

 

3. Sejarah 

Dalam beberapa literatur sejarah dijelaskan bahwa bangsa Phunisia adalah 

bangsa yang pertama kali mendiami wilayah Palestina yaitu pada masa sekitar 

                                                 
62 Palestina,” http://ayopeduli.blogspot.com/2008/06/palestina.html, akses 21 Desember 

2008 
 

http://ayopeduli.blogspot.com/2008/06/palestina.html
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3000 SM. Kawasan yang mereka jadikan tempat tinggal adalah daerah tepi pantai. 

Pada tahun 2500 SM, mulai datang bangsa-bangsa Arab yang ikut menetap. 

Bangsa Kanaan menempati daerah sebelah selatan, Amon di wilayah perbukitan, 

dan Yebus menempati kawasan sekitar Jerussalem.63 Bangsa-bangsa ini 

merupakan asal-usul bangsa Palestina yang dikenal sekarang. 

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa tanah Palestina dihuni oleh 

penduduk asli Palestina yang merupakan campuran bangsa Arab. Bangsa 

Palestina adalah rumpun bangsa Arab yang merupakan keturunan dari orang-

orang Kanaan dan Filistin yang menetap di daerah tersebut selama 40 abad. Salah 

satu kota tertua di dunia yang berada di Palestina adalah Kota Jericho, suatu 

wilayah yang dianggap sebagai kota pertama di dunia yang tetap dihuni secara 

terus menerus. Jericho terletak ditempat yang sekarang disebut Tepi Barat, bagian 

dari “wilayah Pendudukan”.64    

Setelah kedatangan bangsa Yahudi dibawah pimpinan Musa sekitar abad 

13-12 SM, maka sejarah Palestina tidak jauh berbeda dengan Yahudi. Berawal 

dari pengembaraan kaum Yahudi untuk mencari tanah yang dijanjikan oleh 

Tuhan, dan selama menempati wilayah tersebut sempat terjadi beberapa kali 

perpindahan kekuasaan oleh bangsa-bangsa lain sampai dengan klaim Yahudi 

yang menganggap bahwa Palestina merupakan tanah suci yang dijanjikan Tuhan 

                                                 
63 Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 106. 
 
64 Ron David, Arab Israel, hlm. 17. 
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kepada kaumnya. Sehingga mengkaji sejarah Palstina akan tidak jauh berbeda 

dengan mengkaji sejarah Yahudi di Palestina.  

 

4. Berdirinya Negara Palestina 

Berdirinya Negara Palestina tidak lepas dari sejarah berdirinya negara 

Israel tahun 1948. Para pendatang ini telah mampu merebut lebih dari setengah 

wilayah Palestina dan mendirikan sebuah negara. Oleh karena itu, pada tanggal 15 

Mei 1948 Penduduk Palestina dibantu negara-negara Arab seperti Mesir, 

Yordania, Suria, Lebanon dan Irak bergabung bersama memerangi Israel. Namun 

Bangsa Arab ini kalah dan harus menanggung akibat kekalahan tersebut. 

Perjuangan bangsa Palestina menghadapi Israel secara organisasi dimulai 

tahun 1964 dengan didirikannya Palestine Liberation Organizatio (PLO) dalam 

KTT Arab di Kairo. Pada KTT berikutnya di Rabat tahun 1974, PLO ditetapkan 

sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina.65 Pengumuman berdirinya negara 

ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat 

yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di 

pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Adapun wilayah yang diklaim sebagai wilayah 

Negara Palestina adalah Tepi Barat Sungai Yordania dan Jalur Gaza dengan 

ibukota Yerussalem.66 Eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui 

                                                 
65 Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 138. 
 
66 M. Hamdan Basyar, “Politik Israel terhadap Palestina,”Jurnal Politik, No. 12. (Jakarta: 

AIPI, LIPI dan Gramedia, 1993), hlm. 50. 



 43

sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi 

yang masih belum begitu jelas. 

5. Sistem Pemerintahan 

Palestina ialah kawasan yang status politiknya masih dalam perdebatan. 

Sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, ASEAN, 

dan Gerakan Non-Blok mengakui keberadaan baik negara Israel maupun negara 

Palestina. Pada saat ini daerah ini dibagi menjadi tiga bagian:67

a. Israel  

b. Daerah yang diduduki Israel  

c. Daerah Otoritas Palestina, yaitu sebagian besar Tepi Barat dan seluruh 

Jalur Gaza 

Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer 

yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota 

Aljazair Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan 

kemerdekaannya setelah memperoleh konsesi politik dari negara penjajah, 

Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik 

dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu 

wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa 

Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara. Kepala negara saat ini adalah 
                                                 

67 “Palestina,” http://ayopeduli.blogspot.com/2008/06/palestina.html, akses 21 Desember 
2008. 

http://ayopeduli.blogspot.com/2008/06/palestina.html
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Presiden Mahmud Abbas, yang menggantikan Alm. Yasser Arafat. Dewan 

Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 

orang. Lembaga ini terdiri dari: 

a. Komite Eksekutif.  

b. Kesatuan Lembaga Penerangan.  

c. Lembaga Kemiliteran Palestina.  

d. Pusat Riset Palestina.  

e. Pusat Tata Perencanaan Palestina. 

Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahi Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, 

Tanah Air yang Diduduki, Perwakilan PLO, Masalah Politik, Masalah 

Administrasi dan Masalah Kemiliteran.68

                                                 
68 “Palestina,” http://ayopeduli.blogspot.com/2008/06/palestina.html, akses 21 Desember 

2008. 
 

http://ayopeduli.blogspot.com/2008/06/palestina.html


BAB III 

KONFLIK DAN USAHA PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA 

 

A. Konflik Israel-Palestina  

Konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina ini mengalami titik 

kulminasi setelah Israel memproklamirkan diri tahun 1948. Bangsa Palestina 

berusaha keras untuk merebut kembali wilayahnya dari kekuasaan Israel. 

Sepanjang tahun 1948-1990 usaha Palestina yang didukung oleh beberapa 

negara Arab untuk mendapatkan wilayahnya dilakukan dengan cara 

berperang. Seperti serangan Terusan Suez, Yom Kippur, dan sebagainya. 

Perang-perang ini bertujuan sama yakni untuk merebut wilayah Palestina yang 

dikuasai Israel.  

 

1. Perang 1948 

Resolusi PBB No. 181 yang membagi tanah Palestina menjadi dua 

bagian, yaitu 56 persen untuk Yahudi dan 44 persen untuk Arab.1  Resolusi ini 

dimanfaatkan oleh David Ben-Gurion untuk segera memproklamirkan negara 

Israel pada tanggal 14 Mei 1948 dan pada hari yang sama Amerika Serikat 

(AS) mengakui negara Israel yang kemudian disusul oleh Inggris, Perancis 

dan Uni Soviet.2  

                                                 
1 Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 101. 
 
2 Rahmansyah, “Latar Belakang Berdirinya Negara Israel,” http://www.okehosting. 

com/ln-matahati/luarnegeri-timurtengah-sejarahberdirinyaisrael.htm, akses 21 Desember 
2008. 
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Kelahiran negara Israel ini merupakan awal terjadinya konflik 

berkepanjangan di Timur Tengah. Rakyat Palestina didukung negara-negara 

Arab seperti Irak, Yordania, dan Mesir melakukan serangan terhadap Israel. 

Meskipun demikian Israel bisa memenangkan peperangan bahkan mampu 

merebut kurang lebih 70 persen dari total wilayah yang diberikan PBB. 

Perang ini mengakibatkan banyak penduduk Palestina mengungsi dari 

daerah Israel mencari perlindungan ke negara-negara Arab. Tetapi di sisi lain 

tidak sedikit pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab. 

Menyikapi keadaan ini, pada bulan Desember 1948 Majelis Umum PBB 

mengeluarkan resolusi khusus No. 194 (III) yang menyatakan bahwa 

pengungsi yang ingin kembali ke kampung halaman dan hidup secara damai 

dengan tetangganya harus diberi izin secepatnya.3

 

2. Perang Suez 1956 

Perang Suez atau dalam istilah dunia Arab adalah "al-udwan al-

tsulatsi" (agresi tiga negara) yakni Inggris, Perancis, dan Israel —pemilik 

terbesar saham Terusan Suez—terhadap Mesir. Hal ini disebabkan karena 

Mesir melakukan nasionalisasi terhadap Terusan Suez dan melarang kapal-

kapal Israel melewati daerah tersebut. Hanya dalam hitungan hari, Israel 

                                                 
3 Vasiliy Safronchuk, “Perspektif Perserikatan Bangsa-Bangsa,” dalam Prospek 

Perdamaian, hlm. 2. 
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berhasil menguasai Gaza dan Dataran Sinai semetara Inggris bersama Perancis 

berhasil menguasai Terusan Suez.4

Perang yang terjadi tanggal 29 Oktober 1956 ini berlangsung selama 

10 hari dan berakhir setelah keluarnya resolusi PBB tanggal 2 November 1956 

yang memerintahkan penghentian perang, selain itu pasukan Inggris dan 

Perancis diperintahkan untuk mundur dari wilayah Mesir dan Israel juga harus 

mundur, sesuai garis genjatan senjata tahun 1948.5

 

3. Perang Enam Hari (Six-Days War)1967 

Perang Arab-Israel yang terjadi pada tahun 1967 disebut Perang Enam 

Hari karena hanya berlangsung 6 hari.6 Konflik ini berawal ketika tentara 

Israel menyerang Negara Arab tanpa pemberitahuan.7 Hal ini disebabkan 

karena Israel yang telah mengerahkan kekuatan intelejennya ke seluruh 

wilayah negara Arab, berhasil menghimpun informasi berkaitan dengan 

rencana negara-negara Arab untuk menyerang Israel.8 Karena khawatir 

peristiwa 1948 terulang kembali, maka Israel melancarkan serangan 

pertamanya ke Mesir yang dikhususkan ke pangkalan udara militer yang 

                                                 
4 Hafizh Sjahril, “Palestina dalam Sketsa Sejarah,” http://hafizhsjahril.multiply.com 

/journal, akses 21 Desember 2008. 
 
5 Ibid.. 
 
6 Satar, “Perang Enam Hari dan Perang Ramadhan,” http://www.youtube.com 

/watch?v=8vjRyw7YMfc, akses 21 Desember 2008. 
 
7 Wang Xiang Jun, Rencana Besar Yahudi 1012 & 1030, cet. ke-3 (Yogyakarta: 

Pustaka Radja, 2008), hlm. 57 
 
8 “Sejarah Konflik Palestina Israel,”http://pirhot-nababan.blogspot.com2008/04 

/sejarah-konflik-palestina-israel.html, akses 30 Oktober 2008. 

http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/sejarah-konflik-palestina-israel.html
http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/sejarah-konflik-palestina-israel.html
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menjadi basis kekuatan Mesir dan selama lima hari Israel terus melancarkan 

serangannya ke negara-negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel. 

Akibat serangan ini banyak pihak harus menanggung kerugian. Di antaranya 

Yordania kehilangan Tepi Barat yang lebih dikenal sebagai Palestina,9 

dikuasainya wilayah Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, Yarussalem 

Timur dan Tepi Barat dari Yordania, dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah. 

Sekitar 250.000 penduduk Palestina menjadi bagian dari gelombang kedua 

pengungsi Palestina dan bergabung bersama penduduk Palestina lain yang 

telah lebih dulu berada di pengungsian.10

Di sisi lain hubungan antara Isrel dengan AS bermula sejak perang ini 

saat Israel melawan Mesir, Yordania, Irak dan Suriah. AS meminta Israel 

untuk menjadi wakilnya untuk membendung pengaruh Uni Soviet di Timur 

Tengah. 

Six-Days War ini mulai mereda setelah gencatan senjata dicapai 11 dan 

lahirnya resolusi DK PBB No. 242 yang menegaskan bahawa tidak 

dibenarkan menduduki daerah melalui peperangan serta meminta Israel 

menarik pasukannya dari tanah-tanah yang diduduki.12  

Dalam upaya damai tersebut Arab menuntut penarikan Israel dari 

seluruh wilayah pendudukan dan pembentukan negara Palestina. Sebaliknya, 
                                                 

9 Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 2. 
 
10 “Sejarah Konflik Palestina Israel,” http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/ 

sejarah-konflik-palestina-israel.html, akses  30 Oktober 2008. 
 
11 Vasiliy Safronchuk, “Perspektif Perserikatan Bangsa-Bangsa,” dalam Prospek 

Perdamaian. hlm. 2. 
 
12 Musthafa Abd. Rahman, Dilema Israel antara Krisis Politik dan Perdamaian, 

(Jakarta: Kompas 2002), hlm. xxx. 

http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/ sejarah-konflik-palestina-israel.html
http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/ sejarah-konflik-palestina-israel.html
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Israel bertekad untuk mempertahankan beberapa wilayah yang didudukinya 

serta tak menghendaki berdirinya negara Palestina. Isreal hanya menginginkan 

Palestina berada pada status otonomi terbatas oleh pemerintahan Israel atau 

maksimal menjadi bagian dari negara Yordania.13

 

4. Yom Kippur War 

Kekalahan bangsa-bangsa Arab dalam Six-Days War tidak membuat 

konflik Arab dan Israel berakhir. Pada tanggal 6-26 Oktober 1973, sebelum 

peringatan hari Yom Kippur oleh Yahudi, bertepatan dengan bulan Ramadhan,  

kembali terjadi konflik bersenjata. Mesir ingin merebut kembali Sinai dari 

tangan Israel. Dalam perang ini Suriah dan Mesir menyerbu Israel secara tiba-

tiba dengan jumlah tentara yang cukup besar. Serbuan negara-negara Arab 

berhasil melumpuhkan Israel, meski tidak kalah mutlak. Perang ini mampu 

mengembalikan Semenanjung Sinai dan Gaza kepada Mesir melalui sebuah 

konferensi perdamaian Camp David 5-17 September 1978. Perjanjian yang 

diratifikasi pada tahun 1979 oleh Presiden Mesir Anwar Sadat dan PM Israel 

Menachem Begin yang disaksikan Presiden AS Jimmy Carter14 ini, 

menyatakan bahwa Israel harus menarik tentaranya dan membongkar 

                                                 
13 Dhurorudin Mashad, “Masa Depan Perdamaian Timur Tengah,” Jurnal Ilmu 

Politik 14 (tahun 1993), hlm. 114. 
 
14 “KTT Palestina -Israel berjalan Alot,” http://www2.kompas.com/kompas-cetak/ 

0010/17/UTAMA/kttp01.htm, akses 18 Desember 2008. 
 

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/ 0010/17/UTAMA/kttp01.htm
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/ 0010/17/UTAMA/kttp01.htm
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pemukiman-pemukiman Yahudi di seluruh Sinai15 dan menyerahkannya 

kepada Mesir.  

Sebagai akibat dari perang tahun 1973 ini adalah Dewan Keamanan 

PBB mengesahkan resolusi No. 338 yang mendesak untuk dilanjutkan 

pemberian perlindungan (terhadap pihak Arab Palestina yang kalah perang) 

dan segera dihentikannya tindakan militer. Setelah itu diselenggarakan 

konferensi perdamaian internasional atas prakarsa PBB dan dipimpin bersama 

oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat pada bulan Desember.16  

 

5. Intifadah I Tahun1987 

Intifadah17 yang dilakukan bangsa Palestina di Gaza dan Tepi Barat 

yang berlangsung sejak awal Desember 1987 memiliki latar belakang yang 

kompleks. Di antaranya adalah faktor sosial-ekonomi dimana masyarakat 

Palestina yang tinggal di daerah yang dikuasai oleh Israel mengalami 

kemiskinan struktural. Dibidang pendidikan, masyarakat Palestina mengalami 

pembatasan dan pengekangan akademis. Selain itu pembangunan pemukiman 

orang-orang Yahudi di Gaza dan Tepi Barat yang terus meningkat, serta 

                                                 
15 Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 2. 
  
16 Vasiliy Safronchuk, “Perspektif Perserikatan Bangsa-Bangsa,” dalam Prospek 

Perdamaian, hlm. 3. 
 
17 Intifadah merupakan bahasa Arab yang berari melepaskan diri. Dalam konflik 

Israel-Palestina, Intifadah mencakup seluruh gerakan perlawanan untuk merebut kemerdekaan 
Palestina mulai dari aksi lempar batu anak-anak Palestina, peluncuran rudal dari organisasi 
rakyat Palestina, hingga aksi bom syahid yang dilakukan para pemuda Palestina dalam 
melawan tentara Israel dan kaum Yahudi. Lihat Wikimedia, ”Intifadah,” 
http://wapedia.mobi/id/Intifadah, akses 25 November 2008 

http://wapedia.mobi/id/Intifadah
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kebijakan politik Israel yang cenderung diskriminatif terhadap masyarakat 

Palestina menjadi sebab munculnya intifadah ini. 

Faktor penting lain penyebab intifadah adalah usaha Negara Israel 

untuk  membangun kembali Kuil Sulaiman (Temple of Solomon) yang runtuh 

dan hancur oleh keganasan Romawi. Mereka yakin bahwa Temple of Solomon 

terletak persis pada dinding barat Masjid al-Aqsa. Mereka ingin mengusir 

warga Arab Palestina dari Isarel dan merobohkan masjid al-Aqsa untuk 

diganti dengan “Haikal Sulaiman”.18

Rencana ini segera diketahui warga Palestina. Untuk menyelamatkan 

masjid al-Aqsa serta terdorong keinginan untuk memperoleh wilayah 

kediaman yang tetap, sejak tahun 1987, orang Palestina melakukan Intifadah 

dalam berbagai bentuk seperti: melempar tentara Israel dengan batu, 

melempar dengan bom molotov, boikot atas berbagai produk Israel, tidak 

membayar pajak maupun cukai dan pengunduran diri secara massal para 

pegawai Arab yang ditunjuk oleh Pemerintah Israel.19

Konflik semakin memanas setelah para pemuda Palestina membalas 

pembunuhan enam anak-anak palestina oleh Tentara Israel. Sepanjang masa 

ini, perhatian dunia tertuju pada kasus kekerasan terhadap anak oleh tentara 

Israel. Orang-orang Palestina, dari yang paling muda hingga yang paling tua, 

menentang kekerasan dan penindasan oleh militer Israel dengan lemparan batu 

yang dapat mereka temukan. Sebagai balasannya, tentara Israel secara besar-

                                                 
18 Fuad Kauma, Menelanjangi Yahudi, hlm. 88. 
 
19 “Palestina,” http://ayopeduli.blogspot.com/2008/06/palestina.html, akses 21 

Desember 2008. 
 

http://ayopeduli.blogspot.com/2008/06/palestina.html
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besaran memberondongkan senjatanya: menyiksa, mematahkan tangan, dan 

menembak lambung dan kepala orang-orang dengan tembakan senapan. Pada 

tahun 1989, sebanyak 13.000 anak-anak Palestina ditahan di penjara-penjara 

Israel.20

Gerakan intifadah sering diasosiasikan dengan kelompok Hamas 

(Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyyah, atau Gerakan Perlawanan Islam), 

yang cenderung semakin tidak bisa terkontrol, baik oleh Gerakan Al-Fatah 

maupun PLO di bawah pimpinan Yaser Arafat.21

  

6. Perang teluk 1990/1991 

Perang Teluk bermula dari invasi Irak ke Kuwait pada bulan Agustus 

1990 dan berkembang menjadi perang teluk pada awal tahun 1991.22 Dalam 

konflik ini Irak yang melawan negara-negara sekutu Amerika Serikat 

mengalami kekalahan total. Pasca perang, sejumlah senjata canggih milik AS 

dilimpahkan kepada Israel.23 Dengan begitu Israel menjadi negara kuat di 

Timur Tengah. 

 

 

                                                 
20 “Intifadah dan Sejarahnya,” http://pastipanji.wordpress.com/2007/12/04/intifadah-

dan-sejarahnya/, akses 21 Desember 2008. 
 
21 Hafiz Syahril“Palestina dalam Sketsa Sejarah,” http://hafizhsjahril.multiply.com 

/journal, akses 21 Desember 2008. 
 
22 M. Amien Rais,”Arah Perkembangan Timur Tengah,” Jurnal Ilmu Politik, Vol. 12 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), hlm. 19. 
 
23 Ibid. 
 

http://pastipanji.wordpress.com/2007/12/04/intifadah-dan-sejarahnya/
http://pastipanji.wordpress.com/2007/12/04/intifadah-dan-sejarahnya/
http://hafizhsjahril.multiply.com /journal
http://hafizhsjahril.multiply.com /journal
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7. Intifadah Al-Aqsa 

Intifadah Al-Aqsa (juga disebut Intifadah Palestina kedua) adalah 

konflik berdarah Israel-Palestina yang dimulai pada 29 September 2000.24 

Penyebab Intifadah kedua ini adalah kunjungan provokatif Ariel Sharon, 

pimpinan partai Likud Israel, ke Masjid Al-Aqsa pada 28 September 2000. 

Kunjungan itu didukung PM Israel saat itu, Ehud Barak, yang telah 

menyiapkan 600 tentara untuk mengawalnya, ditambah 3000 tentara dan polisi 

lainnya yang mengamankan jalanan di Al-Quds. Kesepakatan genjatan senjata 

Israel-Palestina yang berakhir dead lock semakin memperparah keadaan. 

Israel semakin ingin menguasai Al-Quds dan masjid Al-Aqsa serta 

memperluas daerah kekuasaannya. Sehingga terjadilah Intifadhah kedua 

dengan nama "Intifadhah Masjid Al-Aqsha". 

Berbeda dengan masa Intifadhah pertama, seruan jihad Intifadhah ini 

tidak hanya terjadi di Palestina, tapi seluruh dunia Islam pun ikut menyambut. 

Aksi pemboikotan produk-produk Israel dan Amerika semakin gencar di 

beberapa negara Islam.25 Gerakan Intifadah ini akhirnya berhasil memaksa 

Israel mundur dari Jalur Gaza pada bulan September tahun 2005.26

 

 

                                                 
24 “Intifadah,”  http://id.wikipedia.org/wiki/Intifadah, akses 21 Desember 2008. 
  
25 Hikamtullah Sujana, “Intifada Palestina,” http://boemi-islam.com /?q=node/917, 

akses 21 Desember 2008. 
 
26 “Palestina dalam Sketsa Sejarah,” http://hafizhsjahril.multiply.com/journal, akses 

21 Desember 2008. 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Intifadah
http://boemi-islam.com /?q=node/917
http://hafizhsjahril.multiply.com/journal


 54

B. Upaya Perdamaian antara Israel dengan Palestina  

Konflik panjang yang melibatkan banyak negara ini cukup menyerap 

perhatian dunia. Begitu banyak negara yang berusaha menjadi penengah 

dalam konflik ini. Puluhan resolusi PBB telah dikeluarkan guna meredam 

konflik. Sikap Mesir yang mau berunding dengan Isreal pasca perang Yom 

Kippur dan menghasilkan perjanjian Camp David ternyata ditiru oleh 

Palestina.27  Perjanjian Madrid tahun 1991 mengawali langkah perundingan 

antara Negara Arab dengan Israel. Harapan akan perdamaian mula muncul 

saat terjadinya kesepakan Oslo 1993 ketika Palestina dan Israel bersedia 

duduk bersama dalam satu forum untuk membahas konflik ini. Namun hingga 

saat ini perundingan masih belum juga membuahkan hasil yang diharapkan.  

 

1. Konferensi Madrid 1991 

Konferensi Madrid pada tanggal 30-31 Oktober 1991 merupakan awal 

pertemuan28 antara Israel dengan Palestina. Dalam konferensi ini tidak ada 

agenda utama yang akan dipecahkan. Yang terpenting bertemu dahulu, dan 

mengenai substansi akan dibahas pada perundingan selanjutnya.29 Amerika 

Serikat mengundang peserta konferensi Madrid untuk berunding di 

Washington tanggal 10 Desember 1991. Namun pertemuan yang dihadiri 

Palestina, Yordania, Syiria, Lebanon dan Arab ini tidak membuahkan hasil. 

                                                 
27 Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 11. 
 
28 M. Hamdan Basyar, “Politik Israel terhadap Palestina,”Jurnal Politik No. 12 

(Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 49. 
 
29 M. Amien Rais,”Arah Perkembangan Timur Tengah,” Jurnal Ilmu Politik, Vol. 12 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), hlm. 22.  
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Hal ini disebabkan karena masing-masing negara mempertahankan keinginan 

mereka. Syria menginginkan Israel menarik pasukan dari daerah pendudukan 

sebelum pembicaraan damai secara menyeluruh. Palestina menginginkan 

kemerdekaanya dan penyelesaian atas masalah pemukiman Yahudi di daerah 

pendudukan. Sementara Israel tidak mau berdialog jika mengarah pada 

pembentukan Negara Palestina dengan wilayah Tepi Barat Sungai Yordan dan 

Jalur Gaza.30

Sejak awal proses perdamaian, AS selaku pihak mediator tidak 

memberikan jaminan apapun terhadap Palestina, sebaliknya AS menjanjikan 

kepada Israel untuk tidak memberikan sanksi atas tindakan Israel yang 

membangun pemukiman baru di daerah pendudukan baik di Tepi Barat 

maupun Jalur Gaza.31

Perundingan yang seharusnya membahas tentang bagaimana 

merealisasikan resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 tentang 

landfor-peace pada kenyataannya hanya membahas tentang permasalahan 

yang multilateral yaitu menyangkut permasalahan : pembagian air, pelucutan 

senjata, dan kelestarian lingkungan hidup.32  

Konferensi Madrid (1991) menghasilkan diterimanya prinsip "Land for 

Peace" sebagai dasar setiap upaya penyelesaian masalah Israel-Palestina. 

                                                 
30 M. Hamdan Basyar, “Politik Israel terhadap Palestina,”Jurnal Politik No. 12 

(Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 50. 
 
31 M. Amien Rais,”Arah Perkembangan Timur Tengah,” Jurnal Ilmu Politik, Vol. 12 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), hlm. 22. 
 
32 Ibid., hlm. 24. 
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Dengan kata lain, Israel akan menyerahkan wilayah yang direbut dari negara-

negara tetangganya sebagai imbalan untuk suatu penyelesaian damai secara 

komprehensif dan pengakuan bagi Israel.33

 

 

2. Kesepakatan Oslo 1993 ( Deklarasi Prinsip) 

Konferensi Oslo (1993) dihadiri oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak 

Rabin dan Yassir Arafat di Oslo, Norwegia. Dalam konferensi ini kedua 

pejabat dari Israel dan Palestina saling berjabatan tangan menandai 

disepakatinya Perjanjian Oslo.34  

Kesepakatan ini menghasilkan "Declaration of Principles" (DoP) yaitu 

mulai penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza-Jericho pada 13 Desember 

1993 dan berakhir pada 13 April 1994. Kemudian penyelenggaraan pemilu 

Palestina pada 13 Juli 1994.35  

Declaration of Principles ini meletakkan suatu kerangka bagi Palestina 

untuk mengatur sendiri secara terbatas Jalur Gaza dan Jericho (di Tepi Barat)36 

dan pembentukan Otoritas Nasional Palestina (ONP).37 Sebelumnya dalam 

                                                 
33 Mutammimul Ula, “Dari Jakarta untuk Palestina Merdeka,” http://fpks-dpr-

ri.com/main.php?op=isi&id=5419, akses 21 Desember 2008. 
 

34 Ahmad Sudirman, “Yaser Arafat Pejuang Kemerdekaan Palestina yang Pantang 
Menyerah Telah Kembali Kehadirat Allah SWT,” http://www.dataphone.se 
/~ahmad/041111a.htm, akses 4 Januari 2009. 

 
35 Mustafa Abd. Rahman, Jejak-Jejak Juang, hlm. 31. 
 
36 Mutammimul Ula, “Dari Jakarta untuk Palestina Merdeka,” http://fpks-dpr-

ri.com/main.php?op=isi&id=5419, akses 21 Desember 2008. 
 
37 Otoritas Nasional Palestina (ONP) adalah Pemerintahan Resmi Palestina yang 

resmi dibentuk pada tahun 1994. Melalui pemilu tahun 1996, terpilihlah dewan legislatif 
sekaligus menetapkan Yasser Arafat sebagai ketua ONP. Kekuasaan ONP ini terbatas di jalur 

http://fpks-dpr-ri.com/main.php?op=isi&id=5419
http://fpks-dpr-ri.com/main.php?op=isi&id=5419
http://www.dataphone.se/~ahmad/041111a.htm
http://www.dataphone.se/~ahmad/041111a.htm
http://fpks-dpr-ri.com/main.php?op=isi&id=5419
http://fpks-dpr-ri.com/main.php?op=isi&id=5419
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rangkaian negosiasi panjang di Norwegia, utusan Pemimpin PLO Arafat dan 

Menteri Luar Negeri Peres menegosiasikan dasar-dasar kesepakatan yang 

diharapkan dapat mengakhiri konflik. Antara lain, penarikan pasukan militer 

Israel dari kawasan yang didudukinya sejak 1967. Selain itu, pendirian 

kawasan otonomi Palestina yang nantinya akan menjadi negara Palestina 

merdeka.38  

 

3. Perjanjian Oslo II 1995 

Kesepakatan Oslo II yang ditandatangani di Taba dan Washington 

bulan September tahun 199539 hanya menegaskan, pasukan Israel akan ditarik 

dari sebagian kota Hebron mulai bulan Maret 1996. Artinya kota Hebron 

seperti halnya kota-kota Palestina lainnya di Tepi Barat yang akan tercakup 

dalam wilayah otonomi Palestina, tidak seperti Kota Yerussalem yang 

memiliki status khusus dan dirundingkan dalam perundingan tahap akhir.40

Perjanjian Oslo I dan II tidak hanya memberi otonomi di Gaza dan 

sejumlah kota Tepi Barat tetapi juga “mengharuskan” Palestina mengadakan 

pemilu untuk mengganti piagam Palestina yang menghendaki Israel lenyap 

dari muka bumi.41 Pemilu 20 Januari 1996 berhasil menempatkan tokoh pro 

                                                                                                                                      
Gaza dan Tepi Barat. Lihat “Palestina dalam sketsa sejarah,” 
http://hafizhsjahril.multiply.com/journal, akses 21 Desember 2008. 

 
38 “15 Tahun Kesepakan Oslo,“ http://www.dwworld.de/dw/article/0,2144,3641350, 

00.html, akses 25 November 2008. 
 
39 Musthafa Abd. Rahman, Jejak-Jejak Juang, hlm. 102. 
 
40 Fuad Kauma, Menelanjangi Yahudi, hlm. 77. 
 
41 Ibid., hlm. 74. 

http://hafizhsjahril.multiply.com/journal
http://www.dwworld.de/dw/article/0,2144,3641350, 00.html
http://www.dwworld.de/dw/article/0,2144,3641350, 00.html
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Arafat menduduki badan legislatif yang beranggotakan 88 orang. Arafat 

sendiri terpilih menjadi presiden pertama Palestina. 

 

4. Perjanjian Hebron 1997 

Kesepakatan pada bulan September 1995 di Taba Mesir ini adalah 

kesepakatan antara Yasser Arafat dengan Shimon Peres tentang penarikan 

mundur pasukan Israel dari kota Hebron.42 Kesepakatan ini menegaskan 

bahwa Hebron merupakan kota satu kesatuan, meskipun pemegang otoriotas 

keamanan atas kota itu dibagi menjadi dua wilayah yaitu Hebron 1 (H1) dan 

Hebron 2 (H2). Wilayah H1 yang luasnya 80 persen dari luas keseluruhan kota 

Hebron berada dibawah pengawasan Palestina sedangkan H2 yang luasnya 20 

persen dari luas diawasi oleh Israel.43  

Namun selanjutnya tim perunding Israel mengajukan sembilan 

tuntutan baru untuk memodivikasi kesepakatan Hebron versi Arafat-Peres.44 

Adapun  kesembilan tuntutan itu adalah : 

a. Israel ingin menguasai keamanan dua puncak gunung, gunung Sheikh 

dan Abu Saninah yang berada di wilayah H2 sementara menurut 

kesepakatan awal, kedua puncak tersebut berada di bawah otoritas 

Palestina 

                                                                                                                                      
  

42 Musthafa Abd Rahman Jejak-Jejak Juang, hlm. 95. 
 
43 Ibid., hlm. 96. 
 
44 Ibid., hlm. 96-97. 
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b. Israel ingin bebas mendirikan atau membongkar bangunan di wilayah 

H2 meskipun di wilayah tersebut sedikitnya terdapat 20.000 warga 

Palestina. Sedangkan dikesepakatan awal untuk mendirikan atau 

membongkar harus dengan izin pemerintah yang bersangkutan 

c. Membuat jarak yang memisahkan H1 dan H2 dengan tembok pemisah 

sepanjang 2 km dan lebar 1 km 

d. Israel menginginkan hak untuk melakukan pengejaran ke wilayah H1 

sementara menurut kesepakatan hebron versi Arafat-Peres melarang 

keras Israel masuk wilayah H1 apapun alasannya. 

e. Membuat jalan aman yang menghubungkan rumah suci ibrahim dan 

pemukiman Yahudi Kiryat Arba 

f. Mendirikan pos pasukan Israel secara permanent di beberapa tempat di 

wilayah H1.  

g. Mengurangi jumlah personel dan senjata polisi Palestina yang 

ditempatkan di kota Hebron 

h. Meninjau kembali otoritas pos-pos pasukan internasional yang akan 

ditempatkan di Hebron setelah penarikan kota tersebut 

i. Meninjau kembali tugas dan fungsi kontrol patroli gabungan Israel dan 

polisi Palestina. 

Akhirnya pada tahun 1997 dilakukan penandatanganan dengan 

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai penyerahan sebagian daerah 
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Hebron, sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian sebelumnya dengan 

Rabin.45

 

5. Perjanjian Wye River 1998 

Pada bulan Oktober 1998 antara Yassir Arafat dan Netanyahu 

menandatangani perjanjian Wye River tentang penarikan bertahap pasukan 

Israel dari daerah dataran tebing Barat46 di Washington DC.47 Perjanjian itu 

menghasilkan Wye memorandum yang menyatakan bahwa Israel akan 

mengembalikan 13% wilayah yang diduduki kepada Palestina, Israel 

menjamin dibukanya bandara Gaza, kawasan Industri Gaza dan keamanan lalu 

lintas orang dan barang antara Jalur Gaza dan Tepi Barat, Israel akan 

membebaskan orang-orang Palestina yang dipenjara oleh Israel sebanyak 750 

orang, dan Palestina berkewajiban menjamin keamanan di wilayah yang masih 

diduduki dan menindak tegas tindakan kekerasan dan tindakan lain yang 

dinilai dapat mengancam keselamatan Israel.48  

Perjanjian yang diselenggarakan untuk merealisasi penarikan pasukan 

Israel dari Jalur Gaza ini, sempat mengalami jalan buntu. Israel terus 
                                                 

45 Ahmad Sudirman, “Yaser Arafat Pejuang Kemerdekaan Palestina yang Pantang 
Menyerah Telah Kembali Kehadirat Allah SWT,” http://www.dataphone.se/~ahmad 
/041111a.htm, akses 4 Januari 2009. 

 
46  Ahmad Sudirman, “Yaser Arafat Pejuang Kemerdekaan Palestina yang Pantang 

Menyerah Telah Kembali Kehadirat Allah SWT,” http://www.dataphone.se/~ahmad 
/041111a.htm, akses 4 Januari 2009. 

 
47 Sassy, “Jalan Panjang penyelesaian Sengketa Israel dan Palestina”, http:// 

sassy08.blogspot.com/2008/09/jalan-panjang-penyelesaian-sengketa.html, akses 21 Desember 
2008. 

 
48 Mutammimul Ula, “Dari Jakarta untuk Palestina Merdeka,” http://fpks-dpr-

ri.com/main.php?op=isi&id=5419, akses 21 Desember 2008. 
 

http://fpks-dpr-ri.com/main.php?op=isi&id=5419
http://fpks-dpr-ri.com/main.php?op=isi&id=5419
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mempersulit penarikan pasukannya dari Jalur Gaza. Netanyahu, yang 

mendapat tekanan dari partai kanan radikal di Knesset (parlemen Israel), 

mementahkan perjanjian Wye River dengan cara memberi empat syarat 

tambahan, yaitu penyitaan senjata gelap yang beredar di wilayah Otoritas 

Palestina, pengurangan jumlah polisi Palestina, penghentian hasutan 

kekerasan, dan pembatalan niat mengumumkan kemerdekaan Palestina.49 Hal 

ini menyulut kemarahan Arafar dan semakin bersemangat untuk segera 

mengumumkan Negara Palestina merdeka. 

Amerika Serikat, yang selalu memprakarsai perundingan Israel-

Palestina, terus menekan Israel agar segera merealisasi penyerahan 13 persen 

wilayah Tepi Barat ke Palestina. Di sisi lain pemerintah Clinton juga terus 

menekan Arafat agar tidak meneruskan niatnya mengumumkan kemerdekaan 

Palestina dengan Ibu Kota Yerusalem itu. 

Namun hingga saat ini belum ada tindakan yang berarti dari 

pemerintahan Benjamin Netanyahu. Bagi Netanyahu, konsesi yang lebih 

banyak bagi Palestina akan memperkecil kesempatan Netanyahu 

memenangkan pemilihan umum. Dengan menyetujui pemberian 13 persen 

wilayah Tepi Barat saja, sesuai dengan perjanjian Wye River, hal itu sudah 

membuat partai sayap kanan radikal Israel memaksa Netanyahu mempercepat 

pemilihan umum. Apalagi jika Netanyahu hanya berdiam diri mendengarkan 

                                                 
49 R. Fadjri dan IGG Maha Adi, “Bom Waktu Timur Tengah,” http://majalah. 

tempointeraktif.com/id/arsip/1999/04/13/LN/mbm.19990413.LN94591.id.html, akses 4 
Januari 2009. 

 

http://majalah. tempointeraktif.com/id/arsip/1999/04/13/LN/mbm.19990413.LN94591.id.html
http://majalah. tempointeraktif.com/id/arsip/1999/04/13/LN/mbm.19990413.LN94591.id.html
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pengumuman kemerdekaan Palestina.50 Bisa jadi Netanyahu tidak 

mendapatkan dukungan dari rakyat Israel pada pemilu mendatang. 

Akhirnya pelaksanaan perundingan ini tidak membuahkan hasil. Dua 

bulan setelah perjanjian ini disepakati, Netanyahu membekukan hasil 

perjanjian tersebut dengan alasan Yasser Arafat tidak memenuhi persyaratan 

tentang keamanan51 sehingga diselenggarakan pertemuan Sharm al-Sheikh 

tahun 1999. 

 

6. Sharm al-Syeikh 1999 

Perundingan yang merupakan kelanjutan dari perundingan Wye River 

I ini diselenggalakan di Sharm al-Syeikh, Mesir pada bulan September 1999. 

Kesepakatan tersebut kemudian dikenal dengan kesepakatan Sharm Al 

Sheikh.52 Memorandum Sharm El-Sheikh (1999) memuat tentang penarikan 

lebih lanjut Israel dari 10% wilayah Tepi Barat, pelepasan 350 orang tawanan 

Palestina, safe passage, pembangunan pelabuhan laut di Gaza, kerjasama 

keamanan dan persetujuan mengenai status tetap/final.53

                                                 
50 R. Fadjri dan IGG Maha Adi, “Bom Waktu Timur Tengah,” http://majalah. 

tempointeraktif.com/id/arsip/1999/04/13/LN/mbm.19990413.LN94591.id.html, akses 4 
Januari 2009. 

 
51 Ahmad Sudirman, “Yaser Arafat Pejuang Kemerdekaan Palestina yang Pantang 

Menyerah Telah Kembali Kehadirat Allah SWT,” http://www.dataphone.se 
/~ahmad/041111a.htm, akses 4 Januari 2009. 

 
52 “Sharm Al Aheikh,” http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0010/17/LN 

/shah03.htm, akses 25 November 2008. 
 
53 Mutammimul Ula, “Dari Jakarta untuk Palestina Merdeka,” http://fpks-dpr-

ri.com/main.php?op=isi&id=5419, akses 21 Desember 2008. 

http://majalah. tempointeraktif.com/id/arsip/1999/04/13/LN/mbm.19990413.LN94591.id.html
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Perjanjian ini kembali tidak membuahkan hasil sehingga Yassir Arafat 

sepakat dengan Perdana Menteri Ehud Barak membicarakan penyelesaian 

perdamaian pada bulan September 2000. Tetapi perjanjian ini gagal karena 

Pimpinan Oposisi Ariel Sharon melakukan provokasi dengan melakukan jalan 

kaki ke tempat masjid Al-Aqsa di Jerusalem, sehingga pecahlah intifadah 

kedua. 54

 

7. Perjanjian Camp David 2000 

Perjanjian Camp David ini berlangsung pada tanggal 11 Juli 2000 di 

Camp David Maryland Amerika Serikat yang melibatkan PM Israel Ehud 

Barak, Pemimpin Palestina Yasser Arafat dan Bill Clinton Presiden AS 

sebagai mediator. Agenda pembahasan kali ini adalah membahas tentang 

masalah status Kota Yerussalem Timur, Pengungsi Palestina, Pemukiman 

Yahudi, pembatasan Israel-Palestina dan pembagian jatah air.55

Perjanjian selama 15 hari ini membahas isu-isu utama mengenai status 

kota Yerusalem, wilayah/batas negara Palestina di waktu yang akan datang, 

dan masalah pengungsi Palestina. Namun pada akhirnya perundingan ini tidak 

menghasilkan kesepakatan.56 Hal ini karena Israel menolak Komplek Masjid 

                                                 
54 Ahmad Sudirman, “Yaser Arafat Pejuang Kemerdekaan Palestina yang Pantang 

Menyerah Telah Kembali Kehadirat Allah SWT,” http://www.dataphone.se/~ahmad 
/041111a.htm, akses 4 Januari 2009. 

 
55 Sassy, “Jalan Panjang penyelesaian Sengketa Israel dan Palestina”, 

http://sassy08.blogspot.com/2008/09/jalan-panjang-penyelesaian-sengketa.html, akses 21 
Desember 2008. 

 
56 Mutammimul Ula, “Dari Jakarta untuk Palestina Merdeka,” http://fpks-dpr-

ri.com/main.php?op=isi&id=5419, akses 21 Desember 2008. 
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al-Aqsa berada di bawah kedaulatan Palestina dan juga menolak resolusi PBB 

No. 194 tentang hak kembali pengungsi Palestina.57 Sementara pemimpin 

PLO Yasser Arafat selalu berkeras bahwa Yerusalem Timur harus menjadi ibu 

kota Palestina. Sekjen PLO Abu Mazen menyatakan, penyelesaian masalah 

Jerusalem berada di urutan teratas prioritas. Ia menegaskan, Palestina tidak 

akan menerima kesepakatan yang setengah-setengah.58  

Dalam perjanjian Camp David 2000, Israel mengajukan tuntutan yang 

sangat sulit dipenuhi oleh negara manapun yang berdaulat. Yaitu memegang 

kendali dan pengawasan atas wilayah udara Palestina, hak untuk bisa 

menempatkan tentara Israel di wilayah negara Palestina, dan dilakukannya 

demiliterisasi atas dalam negara Palestina.59

 

8. Peta Jalan Perdamain  

Tim Quartet yang terdiri dari dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Russia 

dan PBB pada tanggal 30 April 2003 mengeluarkan rencana perdamaian 

Israel-Palestina yang dikenal dengan Peta Jalan Perdamaian/PJP (Peace Road 

Map). PJP adalah rencana tiga tahap untuk tiga tahun berikutnya yang diawali 

dengan penghentian kekerasan dan berakhir dengan berdirinya Negara 

Palestina tahun 2005.60

                                                 
57 Musthafa Abd Rahman, Jejak-jejak Juang Palestina, hlm. xviii.  
 
58 “Camp David Tentukan Damai atau Perang,” http://www2.kompas.com/kompas-

cetak/0007/24/ln/camp03.htm, akses 4 Januari 2009. 
 
59 “Jalan Berliku menuju kesepakatan Damai Israel-Palestina,” 

http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=310796, akses 4 januari 2009. 
 

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0007/24/ln/camp03.htm
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0007/24/ln/camp03.htm
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=310796, akses 4 januari 2009.
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Peta Jalan Perdamaian terdiri atas tiga fase. Pertama, dimulai Mei 

2003, mengharuskan Palestina untuk mengakhiri penggunaan kekerasan dan 

terorisme serta pelaksanaan reformasi politik yang diikuti dengan 

penyelenggaraan pemilihan umum. Konferensi internasional untuk 

mendukung pemulihan ekonomi Palestina, kontrol ketat terhadap penggunaan 

senjata, dan pemulihan hubungan negara-negara Arab dengan Israel seperti 

sebelum terjadinya intifada, menandai fase kedua yang dimulai Juni-Desember 

2003. Fase ketiga, dimulai awal 2004-2005, menargetkan terselesaikannya isu-

isu krusial, seperti status Yerusalem, masalah pengungsi Palestina, dan garis 

perbatasan, yang kemudian mengerucut kepada berdirinya Negara Palestina 

yang berdaulat penuh dan penghentian konflik Palestina-Israel secara 

permanen.61

Pada tahun 2003 Mahmud Abbas diangkat sebagai Perdana Menteri 

oleh Yassir Arafat, atas desakan Amerika dan sekutunya agar Yassir Arafat 

melepaskan sebagian kekuasaannya.62 Penunjukannya muncul berurutan 

dengan dimulainya Peta Jalan Perdamaian yang menyerukan diakhirinya 

kekerasan berdarah, pembekuan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi 

                                                                                                                                      
60 Sassy, “Jalan Panjang penyelesaian Sengketa Israel dan Palestina”, 

http://sassy08.blogspot.com/2008/09/jalan-panjang-penyelesaian-sengketa.html, akses 21 
Desember 2008. 

61 Khaironi, “Antara Janji dan Fakta,” http://www.suaramerdeka.com/harian 
/0711/21/opi03.htm, akses 21 Desember 2008. 

 
62 “Mundurnya Abbas Sulitkan Peta Perdamain,” http://www2.kompas.com/utama 

/news/0309/06/201051.htm, akses 4 Januari 2009. 
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Barat dan Jalur Gaza serta perwujudan negara Palestina merdeka 

berdampingan dengan Israel pada tahun 2005.63

Karena Yassir Arafat menolak untuk melepaskan kekuasaan 

sepenuhnya atas angkatan bersenjata Palestina, maka Perdana Menteri 

Mahmud Abbas mengundurkan diri.64 Mundurnya Abbas yang juga 

merupakan penyusun perdamain dari Perdana Menteri turut mengakhiri Peta 

Jalan Perdamaian.  

 

C. Konflik Israel-Palestina Pasca tahun 2006 

Situasi konflik Israel dengan Palestina berubah mulai tahun 2006 

setelah terpilihnya Hamas dalam pemilu Palestina. Usaha yang ditempuh 

pemimpin Palestina ini berbeda dengan pola yang diusahakan pemimpin 

sebelumnya.  

Fatah65 (Faksi terbesar dalam PLO) yang menjadi pemenang pemilu 

pertama Palestina tahun 1996 telah membawa Palestina pada meja 

perundingan dengan Israel. Sikap lunak Palestina ini disambut oleh Israel 

dengan memberikan bantuan kepada penduduk Palestina. Meskipun belum 

mengabulkan keinginan Palestina namun tindakan Israel ini cukup membantu 

perekonomian Palestina.  

                                                 
63 Ibid. 

 
64 Ahmad Sudirman, “Yaser Arafat Pejuang Kemerdekaan Palestina yang Pantang 

Menyerah Telah Kembali Kehadirat Allah SWT,” http://www.dataphone.se/~ahmad 
/041111a.htm, akses 4 Januari 2009. 

 
65 Fatah (faksi terbesar dalam PLO/ Haraqah Al-Tahrir al-Falistiny) cenderung 

nasionalis, partai ini menginginkan terwujudnya Negara-bangsa Palestina. 
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Isu korupsi dan penyimpangn kekuasaan pun mulai mengganggu 

wibawa Fatah sehingga simpati publik mulai surut dan beralih ke Hamas. Ini 

terbukti pada pemilu Palestina tahun 2006 yang telah mengantarkan faksi 

Hamas66 sebagai pemenang. Ismail Haniya dari faksi Hamas sebagai perdana 

menteri dan Abu Mazen (Mahmuod Abbas) dari faksi Fatah sebagai Presiden 

Palestina. 

Selama kepemimpinannya, Hamas tidak mau mengakui negara Israel 

dan menolak untuk berunding dengan Israel. Jalan damai yang telah dibangun 

oleh Fatah juga tidak diteruskan.67 Akibatnya bantuan dari Isreal pun 

dihentikan, dan rakyat Palestina harus menanggung hidup yang semakin berat 

akibat kerasnya pemikiran Hamas. 

Disisi lain hubungan antara Hamas dan Fatah pun kurang baik68. Bulan 

Maret 2007 kelompok ini bertikai memperebutkan Gaza yang dipicu oleh 

serangan Fatah terhadap Hamas.69 Hamas menuding Fatah telah berkolaborasi 

dengan musuh-musuh Palestina untuk melemahkan kelompoknya. Kondisi ini 

                                                 
66 Hamas (Harakah al-Muqawwamah al-Islamiyah/Gerakan perlawanan Islam) 

didirikan tahun 1987 Syekh Ahmas Yassin, Abdel Aziz al-Rantissi dan Muhammad Thaha. 
Gerakan yang merupakan sayap organisasi Ikhwanul Muslimin di Palestina ini menginginkan 
terwujudnya Palestina sebagai Negara Islam (Dakwah Islamiyah). Lihat Akmal Nasher Basral, 
“Wajah Sang Penggerak Intifadah,” Koran Tempo, No. 2713, Th. VIII (Senin, 12 Januari 
2009), hlm. A17. 

 
67 Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 56-57. 
 
68  Perselisihan antara kedua kelompok ini mulai ada sejak Fatah (PLO) yakni Yasser 

Arafat memutuskan untuk bersedia berunding dengan Israel pada perjanjian Oslo tahun 
1993.Kesepakan ini telah merubah pola perjuangan Fatah yang semula berperang dengan 
senjara berubah menjadi perjuangan politik di meja perundingan. Sementara Hamas tetap 
berpegang kepada piagam 1988 yang menolak secara tegas eksistensi Negara Israel. Lihat 
Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 53.    

 
69 Ibid., hlm. 56. 
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diperparah dengan politik belah bambu negara Barat dan Israel yang 

mengangkat tinggi-tinggi Fatah dan pada waktu yang sama menyudutkan 

Hamas. Israel telah memberikan bantuan dana sekitar 3,1 triliun untuk 

memperkuat Fatah dan pada saat yang sama membiarkan krisis mengancam 

Gaza70 yang dikuasai Hamas tanggal 14 Juni 2007. Sebuah laporan dari 

Lembaga Hak Asasi Manusia tahun 2007 menyebutkan bahwa setidaknya ada 

616 warga Palestina tewas akibat konflik ini.71 Presiden Mahmod Abbas 

mengumumkan dekrit pembubaran pemerintahan Haniya dengan alasan telah 

melakukan kudeta militer. Salam Fayyad mantan menteri keuangan diangkat 

menggantikan Haniya.72

Perpecahan antara Hamas dan Fatah semakin mengkhawatirkan 

bahkan mengancam keutuhan wilayah Palestina. Hamas yang memang terlahir 

dan besar di Gaza, kini mengontrol penuh atas daerah tersebut sedangkan 

Fatah menguasai wilayah yang lebih luas yaitu Tepi Barat.73 Perang sipil pun 

berkobar. Kelompok Hamas merebut Jalur Gaza dan menjadikannya markas. 

Sejak itu pula, kelompok ini giat menentang perundingan-perundingan damai 

                                                 
70 Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 56. 
 
71 “Dominasi Hamas dan Fatah harus dihentikan,” http://www2.kompas.com 

/kompas-cetak/0706/11/ln/3590786.htm, akses 1 Januari 2009. 
 
72 Hafiz Syahril“Palestina dalam Sketsa Sejarah,” http://hafizhsjahril.multiply.com 

/journal akses 21 Desember 2008. 
 
73 Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 58. 
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Israel-Palestina Fatah, yang difasilitasi Amerika. Rentetan misil roket 

ditembakkan ke arah teritorial Israel. 74

Tindakan Hamas ini membuat Israel mengisolasi Jalur Gaza. Sejak 

akhir tahun 2007 pasokan bahan bakar dan distribusi makanan sangat terbatas 

diwilayah ini. Malam harinya, kedua wilayah ini saling melakukan serangan 

roket. 75  

Puncak keresahan warga terjadi akhir bulan Januari 2008. Ribuan 

rakyat Gaza meruntuhkan tembok dan menyeberang ke perbatasan Mesir. Para 

tentara Hamas mengawali upaya ini dengan menanam beberapa peledak di 17 

lokasi di sekitar tembok. Tengah malam, tembok setinggi 40 kaki itu runtuh. 

Membawa sekitar 350 ribu rakyat Gaza keluar ke Mesir dan kembali dengan 

membawa bahan makanan. Bahka sebuah tempat pertukaran uang bahkan 

berdiri di dekat tembok menyediakan fasilitas penukaran uang shekel menjadi 

poundsterling Mesir atau dolar Amerika. 76

Pemerintahan Abbas segera berunding dengan Mesir dan membuat 

negara Firaun itu mengizinkan penduduk Gaza menyeberang namun hanya 

sampai batas berbelanja di Kota El Arish. Sejak itu, polisi-polisi Mesir ikut 

berjaga di daerah itu. Mereka hanya mengawasi aktivitas penduduk Gaza 

tersebut.77

                                                 
74 Veby Mega Indah, “Setelah Tembok Gaza Runtuh,” http://www.jurnalnasional. 

com/index.php?med=Koran%20Harian&sec=Internasional&rbrk=&id=34951, akses 1 Januari 
2009. 

75 Ibid. 
 
76 Veby Mega Indah, “Setelah Tembok Gaza Runtuh,” http://www.jurnalnasional. 

com/index.php?med=Koran%20Harian&sec=Internasional&rbrk=&id=34951, akses 1 Januari 
2009. 

77 Ibid. 
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Dampak dari runtuhnya tembok Gaza, Israel mulai menghujani Gaza 

setiap hari dengan serangan-serangan udara. Tindakan ini untuk membalas 

Hamas yang berani meruntuhkan tembok perbatasan yang didirikan Perdana 

Menteri Israel Ariel Sharon tersebut.78 Kedua kelompok, Israel-Hamas 

semakin intensif saling bertukar misil roket. Rakyat Gaza kini tidak hanya 

kelaparan, namun keamanan mereka terancam.79  

Dipenghujung tahun 2008 tepatnya tanggal 27 Desember Israel mulai 

membalas aksi Hamas ini dengan berlipat-lipat. Serangan Israel terhadap Gaza 

ini terjadi dalam beberapa gelombang dalam satu hari. Gelombang pertama 

terjadi secara terkoordinasi dalam tempo 3 menit dengan melibatkan 60 jet F-

16 menyerang 50 titik target infrastruktur Gaza yang masih tersisa.  

Gelombang kedua menghancurkan markas Hamas yang terletak di 

tengah populasi warga sipil. Dalam satu jam serangan pertama, 155 korban 

tewas dan jenazah korban terus berdatangan dan memenuhi rumah sakit. 

Dengan terbenamnya matahari di Gaza, Israel akan meneruskan serangannya 

sepanjang malam. Dengan laju serangan seperti ini, Israel akan segera 

kehabisan target dan Gaza pun akan jatuh. Tank-tank Israel sudah disiagakan 

dan mengepung Gaza, dan bersiap untuk memasukinya.80 Akibat serangan ini, 

                                                 
78 Ibid. 
 
79 Ibid.  
 
80 ”Dibalik serangan Israel terhadap Gaza,” http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/30 

/dibalik-serangan-israel-terhadap-gaza/, akses 30 Desember 2008. 
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tidak kurang dari 330 warga Palestina tewas dan 1000 orang luka berat yang 

kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. 81

Menurut Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni, aksinya ini 

merupakan tanggapan terhadap serangan roket di wilayahnya yang 

diluncurkan dari Gaza. 82

Tanggapan penguasa muslim, yang selama ini tidak peduli terhadap 

jatuhnya korban muslim pun tidak bicara banyak. Mesir yang memiliki batas 

dengan jalur Gaza telah melakukan pembicaraan dengan Menlu Israel Tzipi 

Livni mengenai gencatan senjata. Hasilnya, Hamas menolak gencatan senjata 

selama Gaza masih diblokade Israel. Hubungan Mesir dengan Gaza pun 

memburuk. Telah diketahui bahwa Mesir marah besar ketika Hamas menolak 

berbicara dengan Fatah yang awalnya dijadwalkan berlangsung di Mesir. 

Media Arab pun melaporkan bahwa Hosni Mubarak juga menuduh Hamas 

telah melakukan kesalahan besar ketika menolak adanya gencatan senjata. 

Harian Al Quds Al Arabi yang berpusat di London juga melaporkan bahwa 

Mesir tidak akan memprotes serangan Israel, yang bertujuan untuk 

menjatuhkan pemerintahan Hamas di Gaza. Di samping itu keberadaan Tzipi 

Livni di ibukota Mesir adalah suatu peristiwa yang tidak biasa karena 

                                                 
81 Data diambil dari hasil wawancara dengan Dubes Palestina (Fariz. N Mehdawi) 

untuk Indonesia yang ditayangkan oleh TVOne pada hari Senin, 30 Desember 2008 jam 
21.00-22.00. 

82 ”Dibalik serangan Israel terhadap Gaza,” http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/30 
/dibalik-serangan-israel-terhadap-gaza/, akses 30 Desember 2008. 
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umumnya Hosni Mubarak menemui pejabat Israel di kawasan wisata Sharm 

el-Sheikh.83

Sampai dipenghujung tahun 2008 kondisi Timur Tengah khususnya 

Israel-Palestina belum menunjukkan situasi yang mengarah pada perdamaian. 

Konflik internal Palestina menyebabkan keinginan percapainya negara 

Palestina semakin jauh dari harapan.  

 

 

                                                 
83 ”Dibalik serangan Israel terhadap Gaza,” http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/30 

/dibalik-serangan-israel-terhadap-gaza/, akses 30 Desember 2008. 
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BAB IV 

ANALISIS KONFLIK DAN UPAYA DAMAI ANTARA ISRAEL DAN 
PALESTINA 

 

A. Analisis Perdamaian Israel-Palestina 

Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel mulai terjadi sejak 

masuknya imigran Yahudi ke tanah Palestina. para imigran ini membawa misi 

untuk mendirikan Negara Israel di Palestina. Usaha ini didukung oleh PBB 

yang mengeluarkan resolusi yang berisi tentang membagian wilayah Palestina 

menjadi dua wilayah. Palestina menolak keras pembagian tanah tersebut 

sementara Israel segera mengumumkan kemerdekaannya yang segera diakui 

oleh Negara Amerika.  

Palestina dibantu negara-negara Arab segera melakukan serangan 

sehari setelah berdirinya Negara Israel. Perjuangan rakyat Palestina untuk 

mendapatkan kembali tanahnya terus berlanjut hingga sekarang. Hanya saja 

terdapat perbedaan cara mendapatkannya. 

Perang pada tahun 1948 antara Israel dengan Palestina ini berawal dari 

ketidakpuasan bangsa Palestina atas pembagian wilayah Palestina oleh 

Resolusi PBB No. 181 yang berisi pembagian tanah Palestina menjadi dua 

bagian, yaitu 56 persen untuk Yahudi dan 44 persen untuk Arab. Pada saat itu 

jumlah rakyat Palestina jauh lebih besar daripada kaum Yahudi. Tentu saja 

dengan komposisi pembagian wilayah tersebut sangat tidak adil. Dengan 

menggunakan pendekatan penyebab konflik, maka konflik pada tahun 1948 

ini merupakan akibat kesalahan persepsi yang dilakukan oleh PBB sebagai 

73 
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penengah konflik dan komunikasi yang buruk antara rakyat Israel dan 

Palestina.  

Perang Terusan Suez tahun 1956 antara Mesir dengan pemilik saham 

terbesar Terusan Suez, Inggris, Israel dan Perancis ini semakin mempersulit 

Palestina dengan dikuasainya Gaza oleh Israel. Menurut pendekatan penyebab 

konflik, perang ini disebabkan karena komunikasi yang buruk antara Mesir 

dengan Israel. 

Perang enam hari di tahun 1967 adalah serangan yang dilakukan Israel 

karena informasi yang di dapat dari intelejen Israel bahwa Palestina akan 

melakukan serangan. Israel pun melakukan serangan sebelum diserang oleh 

negara-negara Arab. Akibat perang ini, negara-negara Arab seperti Yordania, 

Mesir, Suriah harus kehilangan sebagian dari wilayahnya. Sementara sekitar 

250.000 penduduk Palestina menjadi gelombang pengungsi kedua setelah 

perang 1948.  

Konflik ini disebabkan karena persepsi dan komunikasi yang buruk 

antara Israel dengan Palestina. Israel curiga dengan rakyat Palestina pasca 

serangan yang dilakukan rakyat Palestina di tahun berdirinya Negara Israel. 

Akibatnya Israel selalu mewaspadai gerakan Palestina.  

Peperangan terus berlanjut ditahun 1973 bersamaan dengan hari raya 

Yahudi (Yom Kippur) dan Ramadhan. Negara-negara Arab berhasil 

melumpuhkan Isreal dan berhasil mengembalikan Semenanjung Sinai dan 

Gaza kepada Mesir. Perang ini merupakan akibat yang tidak terhindarkan dari 

kepentingan negara dalam kondisi anarki internasional. Konflik ini juga 
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merupakan proses alami bagi semua masyarakat jika wilayahnya direbut 

negara lain, maka ia akan melakukan perlawanan untuk merebutnya kembali. 

Tak lama kemudian serang kembali dilakukan oleh rakyat Palestina 

kepada Israel dalam peristiwa Intifadah I tahun 1987 akibat diskriminasi yang 

dilakukan Israel kepada Palestina sehingga hidup dalam ketertindasan. Dalam 

perang ini banyak sekitar 13.000 anak-anak Palestina ditahan oleh Israel.  

Konflik ditahun 1987 ini merupakan konflik yang disebabkan karena 

komunikasi yang buruk yang terjalin antara Israel dengan Palestina selain itu 

konflik ini juga merupakan proses umum bagi rakyat Palestina ketika 

mengalami ketertindasan dari segi ekonomi, pendidikan  dan sosial.  

Perang Teluk tahun 1990/1991 adalah konflik antara Irak dan Kuwait 

yang merupakan sekutu Amerika. Perang ini berdampak pada kekuatan militer 

Israel karena mendapatkan melimpahan senjata dari Amerika. 

Menurut segitiga konflik Galtung, konflik ditahun 1948-1990 tampak 

bahwa kontardiksi terjadi pada pemahaman masing-masing pihak (Israel-

Palestina) mengenai tanah Palestina. Mereka meyakini bahwa Palestina adalah 

tanah air mereka. Dari asumsi ini melahirkan sikap saling melawan dan 

menghasilkan perilaku saling menyerang untuk mendapatkan tanah 

kekuasaan. 

Pasca tahun 1990 perjuangan rakyat Palestina berubah ke meja 

perundingan. Perundingan Madrid adalah perundingan pertama yang 

dilakukan  pada tahun 1991 di Washington. Dalam perundingan ini belum 

menghasilkan satu kesepakatan karena negara-negara Arab menginginkan 
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dikembalikannya wilayah yang dikuasai Israel kepada negara-negara Arab. 

Selain itu Palestina juga menginginkan pembentukan Negara Palestina yang 

merdeka. Namun Israel menolak tuntutan itu.  

Menurut pendekatan penyelesaian konflik yang dibedakan menurut 

tinggi rendahnya perhatian bagi diri sendiri dan orang lain, konflik yang 

terjadi antara Israel dengan Palestina mengarah pada pertikaian yaitu terjadi 

ketika tingkat kepedulian terhadap diri sendiri lebih besar daripada kepedulian 

terhadap orang lain. Dalam perundingan pertama ini, semua pihak masih 

menjunjung tinggi ego masing-masing.  

Perundingan dilanjutkan pada tahun 1993 pada konferensi Oslo. Pada 

perundingan ini Yasser Arafat selaku pemimpin PLO bersedia berjabat tangan 

dengan Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Ini merupakan pertanda adanya 

harapan perdamaian antara Isreal dengan Palestina. Kesepakatan ini 

menghasilkan "Declaration of Principles" (DoP) yaitu mulai penarikan 

pasukan Israel dari Jalur Gaza-Jericho pada 13 Desember 1993 dan berakhir 

pada 13 April 1994, kemudian penyelenggaraan pemilu Palestina pada 13 Juli 

1994. Di sisi lain Israel pun menginginkan adanya pengakuan negara Israel 

oleh Palestina. Konferensi ini menunjukkan adanya sikap mengalah dari 

masing-masing pihak dan adanya sikap mau berkompromi yakni 

menyeimbangkan perhatian kepentingan masing-masing pihak. 

Perundingan dilanjutkan pada konferensi Oslo II yang membahas 

tentang penarikan pasukan Israel dari sebagian kota Hebron mulai bulan Maret 

1996. Kota Hebron seperti halnya kota-kota Palestina lainnya di Tepi Barat 
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akan tercakup dalam wilayah otonomi Palestina. Hanya saja Yerussalem 

memiliki status khusus dan akan dibicarakan dalam perundingan berikutnya. 

Konferensi ini juga menunjukkan adanya sikap mengalah dari masing-masing 

pihak dan adanya sikap mau berkompromi yakni menyeimbangkan perhatian 

kepentingan masing-masing pihak. 

Selanjutnya perundingan Hebron tahun 1997 tentang penarikan 

mundur pasukan Israel dari kota Hebron. Perundingan ini sempat adanya tarik 

ulur karena dari Israel sendiri mendapatkan tekanan dari rakyatnya yang tidak 

menginginkan adanya penyerahan wilayah kepada Palestina. Akhirnya pada 

tahun 1997 dilakukan penandatanganan dengan Perdana Menteri Benjamin 

Netanyahu mengenai penyerahan sebagian daerah Hebron, sebagaimana 

tertuang dalam isi perjanjian sebelumnya dengan Rabin. Konferensi ini juga 

menunjukkan adanya sikap mengalah dari masing-masing pihak dan adanya 

sikap mau berkompromi yakni menyeimbangkan perhatian kepentingan 

masing-masing pihak. 

Perundingan berikutnya terjalin pada kesepakan Wye River I yang 

menghasilkan Wye memorandum yang menyatakan bahwa Israel akan 

mengembalikan 13% wilayah yang diduduki kepada Palestina, Israel 

menjamin dibukanya bandara Gaza, kawasan Industri Gaza dan keamanan lalu 

lintas orang dan barang antara Jalur Gaza dan Tepi Barat, Israel akan 

membebaskan orang-orang Palestina yang dipenjara oleh Israel sebanyak 750 

orang, dan Palestina berkewajiban menjamin keamanan di wilayah yang masih 

diduduki dan menindak tegas tindakan kekerasan dan tindakan lain yang 
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dinilai dapat mengancam keselamatan Israel. Namun kembali Israel 

mendapatkan tekanan dari rakyatnya sehingga perjanjian ini dibekukan dan 

dibahas pada perundingan berikutnya.  Namun perundingan kedua pun gagal 

dan akan dibicarakan tahun 2000. Perundingan yang telah direncanakan di 

bulan September 2000 ini kembali gagal karena Pimpinan Oposisi Ariel 

Sharon melakukan provokasi dengan melakukan jalan kaki ke tempat masjid 

Al-Aqsa di Jerusalem, sehingga pecahlah intifadah kedua. 

Perundingan berikutnya adalah perundingan Camp David yang pada 

tahun 2000 di Maryland. Perundingan yang diprakarsai oleh Amerika ini gagal 

membahas tentang masalah status Kota Yerussalem Timur, Pengungsi 

Palestina, Pemukiman Yahudi, pembatasan Israel-Palestina dan pembagian 

jatah air.   

Dengan menggunakan pendekatan penyelesaian konflik, mulai 

perundingan Hebron 1997, Wye River I, II dan Camp David tidak ada kata 

sepakat dari kedua pihak. Bahkan managemen konflik tak mampu dilakukan 

terbukti dengan terjadinya kontak senjata antara Israel dengan Palestina pada 

peristiwa Intifadah II. 

Upaya perdamaian kembali dilakukan dengan diadakannya oleh 

Amerika Serikat, Uni Eropa, Russia dan PBB pada tanggal 30 April 2003 

mengeluarkan rencana perdamaian Israel-Palestina yang dikenal dengan Peta 

Jalan Perdamaian/PJP (Peace Road Map). PJP adalah rencana tiga tahap untuk 

tiga tahun berikutnya yang diawali dengan penghentian kekerasan dan 
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berakhir dengan berdirinya Negara Palestina tahun 2005. Namun usaha ini 

juga tidak berhasil karena ego masing-masing pihak.  

Tampak disini bahwa konflik wilayah ini sulit diselesaikan. 

Peperangan yang telah dilakukan mulai tahun 1948 sampai 1990 tidak mampu 

membawa perubahan yang lebik pada kedua belah pihak. Pertikaian ini 

menyebabkan banyaknya rakyat Palestina yang menjadi sebagai pengungsi 

dan juga wilayahnya yang semakin mengecil. 

Jalan perundingan pun tidak membawa Palestina pada terwujudnya 

Negara Palestina yang merdeka. Palestina hanya diberikan janji akan adanya 

kemerdekaan hanya saja jalan menuju kesana masih menjadi perdebatan 

panjang. Cara  ini cukup meringankan penderitaan rakyat Palestina dari 

kerasnya peperang. 

Dengan menggunakan pendekatan penyelesaian konflik yang 

dibedakan menurut tinggi rendahnya perhatian bagi diri sendiri dan orang lain, 

upaya yang selama ini ditempuh : 

1. Pertikaian: terjadi ketika tingkat kepedulian terhadap diri sendiri lebih 

besar dari pada kepedulian terhadap orang lain. Ini terjadi pada tahun 

1948-1990 ketika konflik diwarnai dengan peperangan 

2. Mengalah: mengimplikasikan perhatian yang lebih terhadap 

kepentingan pihak lain daripada terhadap kepetingan diri sendiri. 

Dalam konflik Israel-Palestin kondisi tidak pernah terjadi.   
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3. Menghindari konflik/mengundurkan diri: menunjukkan kepedulian 

yang rendah bagi diri sendiri dan bagi pihak lain. Tahap inipun tidak 

dilalui dalam konflik Israel-Palestina. 

4. Kompromi/akomodasi: seimbangan dalam memperhatikan 

kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Tahap ini terjadi ketika 

terjadi perundingan antara Israel dengan Palestina khususnya saat 

perundingan Oslo I 1993 di mana Palestina mau mengakui Negara 

Israel dan Israel mau menyerahkan Gaza dan Tepi Barat dan 

pembentukan Otoritas Nasional Palestina (ONP) untuk persiapan 

Pembentukan Negara Palestina.  

5. Rekomendasi: mengimplikasikan penegasan yang kuat terhadap 

kepentingan sendiri tetapi juga menyadari aspirasi dan kebutuhan 

pihak lain, berusaha untuk mencari hasil penyelesaian masalah yang 

kreatif. Dalam konflik ini tahan rekomendasi tidak dilalui melainkan 

konflik kembali terjadi, khususnya pasca tahun 2006. 

Menurut Robert F. Bandle syarat terpenting untuk mencapai 

rekonsiliasi adalah kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan 

devaluasi, baik dalam nilai ideologis maupun power. Hal ini juga tidak 

dilakukan oleh kedua pihak. Sehingga proses perdamaian berhenti sebelum 

mencapai hasil yang maksimal. 

Perpecahan ditubuh Palestina pada tahun 2006 dengan naiknya partai 

Hamas menjadi Perdana Menteri Palestina menyebabkan terciptanya 

perdamaian semakin jauh dari harapan. Palestina dihadapkan pada perang 
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saudara antara Hamas dan Fatah. Tentusaja hal ini juga disebabkan dengan 

adanya adu domba dari Israel yang menganakemaskan Fatah, di sisi lain 

Hamas menganggap Fatah telah menjadi kaki tangan Israel. Konflik saudara 

ini semakin meruncing dengn adanya pengaruh dari negara-negara Arab yang 

ikut berperan serta dalam pertikaian ini dengan cara mempengaruhi suatu 

kelompok untuk memusuhi yang lain.  

Agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina 27 Desember 2008 

merupakan puncak kejenuhan Israel terhadap kelompok Hamas, pemimpin 

Palestina, yang tidak mau kooperatif dengan Israel. Isreal menyerang Palestina 

dengan membabi buta sehingga dalam aksi ini sekitar seribu orang meninggal 

dan dua ribu lima ratus lebih mengalami luka berat. Dari korban tersebut, 

kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak.Agresi ini telah menyerap 

perhatian dunia yang turut mengecap Israel. Resolusi PBB pun tak mampu 

menghentikan serangan Israel. 

Aksi Israel di tahun 2008 ini merupakan konflik yang dipicu atas 

ketegasan sikap Palestinauntuk mengusir Israel dari wilayahnya. Dengan 

adanya konflik ini, partai-partai di Palestina dapat bersatu kembali untuk 

melawan Palestina. Setidaknya inilah hikmah konflik bagi Palestina. 
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B. Dampak Konflik Israel-Palestina di Timur Tengah 

 

1. Bagi Palestina 

a. Wilayah 

Dampak konflik antara Israel dengan Palestina ini adalah semakin 

sempitnya wilayah Palestina. Berdasarkan resolusi PBB No 18 yang juga 

merupakan dasar bagi bangsa Isreal mendirikan Negara, wilayah Arab 

Palestina meliputi: Acre, Nazareth, Jenin, Nablus, Ramallah, Hebron, Jalur 

Gaza, dan kota pelabuhan Jaffa.1 Pada perang tahun 1948 wilayah Palestina 

berhasil dikuasai Israel hingga wilayah Israel lebih besar 70 persen dari total 

wilayah yang diberikan PBB. Akibatnya banyak penduduk Palestina yang 

harus mengungsi dan mencari perlindungan ke negara-negara Arab. Begitu 

pula dengan perang Yom Kippur yang berhasil merebut wilayah negara-negar 

Arab di antaranya Yordania kehilangan Tepi Barat yang lebih dikenal sebagai 

Palestina,2 dikuasainya wilayah Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, 

Yarussalem Timur dan Tepi Barat dari Yordania, dan Dataran Tinggi Golan 

(Golan Heights) dari Suriah. Akibatnya. Sekitar 250.000 penduduk Palestina 

menjadi bagian dari gelombang kedua pengungsi Palestina dan bergabung 

bersama penduduk Palestina lain yang telah lebih dulu berada di 

                                                 
1 M. Hamdan Basyar, “Politik Israel terhadap Palestina,”Jurnal Politik No. 12. hlm 

49 diterbitkan atas kerja samam Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Penerbit Gramedia Jakarta, 1993), hlm. 50. 

 
2 Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 2. 
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pengungsian.3 Pada Intifadah I tahun 1898 tercatat, sebanyak 13.000 anak-

anak Palestina ditahan di penjara-penjara Israel.4 Dan perang-perang 

berikutnya tidak sedikit makn korban jiwa.  

 

b. Kondisi Intern Palestina 

Ditengah upaya damai yang terus diusahakan oleh PLO-Hamas 

(Yasser Arafat) selama ini yang belum membuahkan hasil. Perpecahan dua 

kelompok besar ditubuh Palestina turut meramaikan konflik di Timur Tengah. 

Perbedaan prinsip antara Hamas dan Fatah5 kembali meruncing ditahun 2006.6

Fatah (Faksi terbesar dalam PLO) yang menjadi pemenang pemilu 

pertama Palestina tahun 1996 telah membawa Palestina pada meja 

perundingan dengan Israel. Sikap lunak Palestina ini disambut oleh Israel 

dengan memberikan bantuan kepada penduduk Palestina. Meskipun tidak 

mengabulkan keinginan Palestina namun tindakan Israel ini cukup membantu 

perekonomian palestina. Isu korupsi dan penyimpangn kekuasaan pun mulai 

                                                 
3 “Sejarah Konflik Palestina Israel,” http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/ 

sejarah-konflik-palestina-israel.html, akses 30 Oktober 2008. 
 
4 “Intifadah dan Sejarahnya,” http://pastipanji.wordpress.com/2007/12/04/intifadah-

dan-sejarahnya/, akses 21 Desember 2008. 
 
5 Hamas (Harakah al-Muqawwamah al-Islamiyah/Gerakan perlawanan Islam) berdiri 

tahun 1988 mengklaim sebagai cabang dari gerakan al-Ikhwan al-muslimun Mesir. Gerakan 
ini menginginkan terwujudnya Palestina sebagai Negara Islam (Dakwah Islamiyah) 
sedangkan Fatah (faksi terbesar dalam PLO/ haraqag Al-Tahrir al-falistiny) cenderung 
nasionalis menegaskan terwujudnya Negara-bangsa Palestina. 

 
6 Perselisihan antara kedua kelompok ini mulai ada sejak Fatah (PLO) yakni Yasser 

Arafat memutuskan untuk bersedia berunding dengan Israel pada perjanjian Oslo tahun 
1993.Kesepakan ini telah merubah pola perjuangan Fatah yang semula berperang dengan 
senjara berubah menjadi perjuangan politik di meja perundingan. Sementara Hamas tetap 
berpegang kepada piagam 1988 yang menolak secara tegas eksistensi Negara Israel. Lihat 
Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 53.    

 

 

http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/ sejarah-konflik-palestina-israel.html
http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/ sejarah-konflik-palestina-israel.html
http://pastipanji.wordpress.com/2007/12/04/intifadah-dan-sejarahnya/
http://pastipanji.wordpress.com/2007/12/04/intifadah-dan-sejarahnya/
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mengganggu wibawa Fatah dan simpati public mulai surut, dan beralih ke 

Hamas. Hal ini terbukti pada pemilu kedua tahun 2006 yang mampu 

mengantarkan Khaled Meshaaldari faksi Hamas sebagai perdana Menteri dan 

Mahmod Abbas dari Fatas sebagai presidennya. 

Selama kepemimpinan Hamas ini, pola hubungan dengan Israel sangat 

berbeda dengan sebelumnya. Hamas begitu kerasnya untuk tidak mau 

mengakui negara Israel dan menolak untuk berunding dengan Israel. Jalan 

damai yang telah dibangun oleh Fatah juga tidak diteruskan.7 Akibatnya 

bantuan dari Isreal pun dihentikan, dan rakyat palestina harus menanggung 

hidup yang semakin berat akibat kerasnya pemikiran Hamas. 

Perpecahan antara Hamas dan Fatah semakin menghawatirkan bahkan 

mengancam keutuhan wilayah. Hamas yang memang terlahir dan besar di 

Gaza, kini mengontrol penuh atas daerah tersebut sedangkan Fatah menguasai 

wilayah yang lebih luas yaitu Tepi Barat.8

  

2. Negara-Negara Arab 

 

a. Perang Lebanon tahun 1982 

Perang saudara di Lebanon yang berlangsung selama lima belas tahun, 

tahun 1975-1990 telah membuka jalan bagi Israel masuk ke Lebanon. Pada 

tahun 1982 pasukan Israel yang dipimpin Ariel Sharon (menjabat menteri 

pertahanan Israel) berhasil menduduki kota-kota Lebanon hingga ibu kota 

                                                 
7 Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 56-57. 
 
8 Ibid., hlm. 58. 
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Beitur selama tiga bulan.9 Ketika itu Ariel Sharon berambisi untuk 

menghancurkan kekuatan PLO serta mengusir Suriah dari Lebanon dan 

kemudian menjadikan Lebanon dibawah kepemimpinan Presiden Bashir 

Gamayel sebagai boneka Israel. 

Namun ambisi Ariel Sharon gagal, karena Bashir Gamayel ternyata 

tewas dalam sebuah ledakan bom mobil, beberapa hari setelah diambil sumpah 

sebagai presiden Lebanon. Israel pun dipaksa mundur dari Lebanon di bawah 

tekanan internasional. 10

 

3. Stabilitas Politik Timur Tengah 

Dengan adanya konflik ini tentunya berpengaruh terhadap stabilitas 

politik Negara-negara lain. Khususnya Negara timur Tengah. Seperti 

Lebanon11 yang dilanda perang di tahun 1982. Salah satu penyebab terjadinya 

perang Lebanon ini adalah sejak Negara Israel berdiri banyak masyarakat 

Palestina yang mengungsi di wilayah ini. Akibatnya kehadiran kaum Muslim 

ini mengganggu eksistensi golongan Maronit12 sementara disisi kaum Sunni-

salah satu golongan muslim minoritas di Lebanon-menyambut kedatangan 

                                                 
9 Musthofa Abd. Rahman, Jejak-jejak Juang, hlm. 253. 
 
10 Ibid., hlm. 254  
 
11 Lebanon adalah salah satu Negara di Timur Tengah yang menjadi Negara tujuan 

pengungsian akibat perang Israel-PAlestina. Sejak perang tahun 1948 lebih dari 110.000 
pengungsi telah berada dinegara ini. 

 
12 Golongan Maronit adalah golongan yang mendominasi di wilayah Lebanon. Posisi 

golongan yang mayoritas beragama Kristen ini telah diperkuat dengan adanya Pakta Nasional 
1943 yang mengatur presiden harus berasal dari golongan Maronit. Lihat M.Riza 
Sihbudi,Islam, Dunia Arab, Iran: Bara Timur Tengah, cet.ke-2 (Bandung: penerbit Mizan 
1993) hlm. 29  
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masyarakat Palestina dengan gembira. Factor lain penyebab perang Lebanon 

adalah  sejak tahun 1967 Palestina menjadi kekuatan politik yang cukup 

tangguh di wilayah Lebanon. Mereka sering lenacarkan serangan ke wilayah 

Israel, sebaliknya Israel pun sering menyerang wilayah Lebanon yang dihuni 

masyarakat Palestina.13 Hal ini menimbulkan masalah keamanan di Lebanon. 

 

4. Pan Arabisme 

Pan-Arabisme atau nasionalisme Arab adalah sebuah doktrin yang 

menghendaki adanya bangsa dan Negara Arab yang satu. Hampir semua 

bangsa Arab setuju mengenai hal ini, namun tidak pernah ada kata sepakat 

dalam hal bagaimana merealisasikannya. Secara umum nasionalisme arab dan 

pan-Arab muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme.14

Salah satu dampak konflik Israel-Palestina ini adalah perpecahan 

bangsa Arab. Jargon Pan-Arabisme yang selama ini diagung-agungkan tidak 

mampu menyatukan bangsa Arab dalam konflik Israel Palestina. Hal ini 

tampak dari dukungan Negara Negara Arab atas kelompok besar di PAlestina 

yang sedang bertikai (Fatah dan Hamas). Suriah, al-Jazair, Yaman dan 

Lebanon membenarkan sikap Hamas sedangkan Mesir dan Arab cederung 

menyalahkan kelompok Islam tersebut. 

Selanjutnya dalam mengandapi konflik dengan Israel, masing-masing 

negara mengambil sikap sendiri-sendiri untuk kepentingannya sendiri. 

Negara-negara yang telah berdamai dengan Israel cenderung menjauhi negara-
                                                 

13 M.Riza Sihbudi, Islam, Dunia Arab, hlm. 31. 
 

14 Ibid., hlm. 162. 
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negara yang berkonflik dengan Israel (Palestina). Seperti Mesir dan Yordania. 

Keterlibatan mereka dalam konflik justru akan merugikan negaranya sendiri. 

Akibatnya Palestina berjuang sendiri untuk mendapatkan kembali 

kemerdekaannya. Dengan begitu Pan Arabisme yang yang hendak 

memprsatukan Arab telah diabaikan oleh negra arab sendiri. 

 

5. Perpecahan di Negara-Negara Timur Tengah 

Sejak Awal memang-negara Negara arab tidak biusa bersatu. Watak 

dasar bangsa arab adalah hubungan kesukuan yang diwarnai konflik..15 dalam 

konflik ini Mesir adalah Negara Arab yang melangkah sendiri meninggalkan 

kebersamaan negara Arab untuk mencapai perdamaian dengan isreal. 

Akibatnya Suriah sangat masath dengan tindakan Mesir ini.sementara itu 

Yordania dan PLO ternyata mengikuti langkah Mesir. Sepertihalnya Suriah, 

libanon turut marah dengan keputusan tersebut. 

Suriah Le mendukung Hamas guna bersaing dengan fatah yang santgat 

didukung Mesir dan Arab Saudi serta Negara-negara Arab pro-AS16  

Diantaranya perpecahan Negara Arab akibat mesir berjuang sendiri 

dalam perang tahun 1956 sampai perang Yom Kippur tahun 1973. sisi 

Yordania dan PLO mengikuti langkah Mesir. Suriah salah satu Negara yang 

marah dengan sikap ini mendukung Hamas guna bersaing dengan Fatah. 

Akibatnya perpecahan di tubuh PAlestina semakin tajam. 

                                                 
15 Konflik ini tetap begitu tampak meskipun Islam telah menyatukan mereka namun 

sejarah panjang Arab menunjukkan bahwa anatara Islamisme dan kesukuan secara pasang surut 
saling mengalahkan. Lihat Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 37-38. 

 
16 Ibnu Burdah, Konflik Timur Tengah, hlm. 39-40. 
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C. Kontribusi Negara-Negara Islam dalam Resolusi Konflik 

1. Liga Arab 

Pada tanggal 22 Maret 1945 Liga arab dibentuk oleh bangsa-bangsa 

arab untuk memjalin tali pengikat diantara mereka. Namun kekuasaan 

organisasi ini sangat terbatas karena sesuai piagamnya, Liga arab bukanlah 

Uni penuh, melainkan hanya sebagai persatuan negara-negara yang berdaulat 

dengan prioritas atas konsultasi dan kerja sama.17

Dalam menghadapi masalah isreal, Liga arab berhasil mewujudkan 

persatuan sikap dalam memboikot Israel dan berbagai perusahaan asing yang 

berhubungan bisnis dengan Israeal. Organisasi ini juga berhasil membina kerja 

sama ekonomi antar-Arab.  

 

2. Arab Saudi 

Peran Arab dalam konflik Israel dengan palestina adalah pada tahun 

1943, Raja Ibnu Saud mengadakan pertemuan dengan para ulama untuk 

membahas masalah zionisme dan dampaknya di Palestina. Arab Saudi 

menganggap bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat ditempuh 

dengan dua cara. 

Pertama Arab Saudi harus bersatu dengan Negara-negara Arab 

lainnya. Hal ini terbukti dengan ikut membiayai perang dan mengirimkan 

prajurit dalam perang Arab-Israel 1967 dan 1973. 

                                                 
17 Dhurorudin Mashad, ”Masa Depan Perdamaian Timur Tengah,” Jurnal Ilmu 

Politik 14  (Jakarta: 1993), hlm. 1134 
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Kedua Arab Saudi melakukan pendekatan dengan Amerika dengan 

melaksanakan pertemuan langsung antara Raja Ibnu SAud dengan Presiden 

Roosevelt di atas kapal Quincy untuk membicarakan Zionisme dan masa 

depan rakyat Palestina.  

Selain itu, Arab juga turut menampung pengungi 18 dari Palestina sejak 

tahun 1949 hampir sekitar 200.000 orang dan melakukan embargo minyak 

terhadap Amerika Serikat yang dilakukan oleh Raja Faisal pada tahun 1973. 

 

3. OKI 

Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan wujud tekad negara-

negara Islam untuk melestarikan nilai-nilai social dan ekonomi Islam serta 

mengukuhkan kembali komitmen negara-negara Muslim kepada piagam 

Perserikatan bangsa-Bangsa.19 Sejarah perkembangan OKI tidak lepas dari 

masalah Jeruusalem, khususnya Masjidil Aqsa. Pembakaran yang dilakukan 

kaum radikal tanggal 21 Agustus 1969 terhadap Masjid ini membangkitkan 

kesadaran umat Islam lalu mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 

pertama di Rabat Maroko pada September 1969. Saat itulah diresmikan 

berdirinya Organisasi Konferensi Islam.20  

                                                 
18 Para pengungsi dari Palestina selanjutnya dilatih oleh pemimpin Palestina untuk 

dijadikan serdadu perjuangan kemerdekaan Palestina. Koordinasi tersebut dituangkan dalam 
persetujuan Al-Khalis yang menyebutkan bahwa Arab Saudi mendukung perjuangan Palestina 
sampai ke tingkat internasional. Lihat Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 152-153. 

 
19 Ibid., hlm. 180. 

 
20 Musthafa Abd. Rahman, Jejak-Jejak Juang, hlm. 178 
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Sejak awal berdirinya, isu Jerussalem selalu menjadi agenda utama 

siding OKI dalam berbagai KTT. Isu tersebut tertuang dalam bentuk 

dokumen, rekomendasi bahkan piagam OKI. Pada piagam OKI ditegaskan 

markas sementara OKI di Jeddah, Arab Saudi hingga pembebasan kota 

Jerussalem yang akan menjadi markas tetap OKI kelak. Puncaknya OKI 

membentuk Komite Jerussalem pada tahun 1975 yang dipimpin Raja Hasan II 

dari Maroko hingga wafatnya tahun 1999.21

Sementara dalam berbagai KTT OKI ditegaskan bahwa Kota 

Jerussalem adalah tanah pendudukan yang harus dikembalikan pada status 

semula sebelum perang Arab-Israel bulan Juni 1967. adapun beberapa hasil 

KTT OKI diantaranya: 

KTT OKI pertama di Rabat, Maroko, bulan September 1969 

menegaskan pemerintah dan rakyat Negara-negara Islam menolak 

penyelesaian isu Palestina yang tidak menjamin kembalinya Kota Jerussalem 

pada status semula sebelum juni 1969. 

KTT OKI kedua di Lahore, Pakistan bulan Februari 1974 menegaskan 

Jerussalem adalag simbul pertemuan Islam secara damai dengan agama 

samawi lainnya. Umat Islam telah mengurusi kota Jerussalem lebih dari 1.300 

tahun, maka Israel harus mundur dari Kota Jerussalem sebagai syarat 

terciptanya perdamaian abadi Timur Tengah. KTT OKI ketiga di Taif, Arab 

                                                 
21 Musthafa Abd. Rahman, Jejak-Jejak Juang, hlm. 178.  
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Saudi pada Januari 1980 menyerukan jihad22 untuk pembebasan kota 

Jerussalem. 

 

4. Mesir 

Mesir merupakan Negara dengan penduduk terbesar di kawasan Timur 

Tengah. Berbagai kebijakan telah ditempuh guna menciptakan perdamaian di 

Timur Tengah terutama dalam konflik Israel-Palestina 

Perang tahun 1967 merupakan awal ketegangan anatar Mesir dengan 

Israel ketika Isreal melancarkan serangan ke pangkalan udara Mesir dan 

berhasil menduduki Sinai. Perang ini tidak saja merugikan Mesir tetapi juga 

dunia Arab karena berhasil dikuasainya wilayah-weilayah Arab seperti 

Dataran Tinggi Golan, Jalur Gaza dan Tepi Barat.  

Keterlibatan Mesir dalam mengatasi konflik Israel-Palestina adalah 

ketika perang Yom Kippur 1973. Meskipun tidak menang mutlak, namun 

negara-negara Arab berhasil melumpuhkan Israel dan setidaknya mampu 

mengembalikan Semenanjung Sinai dan Gaza kepada Mesir.  

Selain itu perang Yom Kippur akhirnya dapat diakhiri setelah kedua 

Negara atas sponsor PBB pada tanggal 22 November menyetujui untuk 

melakukan gencatan senjata23. Sebagai tindak lanjut untuk mencari 

penyelesaian konflik, atas peran mediasi yang dilakukan oleh Menlu AS 

                                                 
22 Mereka menafsirkan jihad tersebut adalah menolak tindakan provokatifIsrael 

sesuai dengan hokum internasional yang menjamin hak membela diri sebagaimana tertera 
pada bab 51 piagam PBB Lihat Musthafa Abd. Rahman, Jejak-Jejak Juang, hlm. 179 

 
23 Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 172. 
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Henry Kissinger, pada bulan Desember 1973 dilaksanakan konferensi di 

Jenewa yang dihadiri oleh Mesir, Israel, Yordan, USA dan Uni Soviet.24 

Meskipun dalam konferensi ini hanya menghasilkan sedikit keputusan yang 

dapat menyelesaikan sengketa Arab-Israel. 

Disisi lain, Presiden Mesir Anwar Sadat berusaha mencari perdamain 

dengan Israel dengan cara melakukan kunjungan ke Israel 25 Pada bulan 

November 197726 dan mendapatkan tanggapan positif dari PM Israel 

Menachen Begin. Kunjungan Presiden Sadat ini ditindaklanjuti dengan 

pertemuan Mesir-Israel di Mesir bul;an Desember 1977 dengan turut 

mengundang Negara-negara Arab lainnya. Namun Negara-negara Arab 

menolak hadir dan akhirnya Mesir memutuskan hubungan dengan Aljazair, 

Irak, Libia, Suriah dan Yaman.27

Upaya penyelesaian konflik ini dilanjutkan dengan perundingan antara 

Mesir-Israel di bawah mediator  AS di Camp david, Maryland, AS pada 

tanggal 5-17 September 1978. perundingan ini membahas dua misi 

perdamaian yaitu: pertama untuk perdamaian berupa tekad Mesir dan Israel 

untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa Arab-Israel yang adil dan 

menyeluruh denagn perjanjian damai atas dasar redolusi-resoludi PBB no. 242 

dan 388. untuk itu pihak-pihak yang terlibat konflik harus berunding. Kedua 

                                                 
24 Ibid., hlm. 173.  
 
25 Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 173.  
 
26 “Sejarah Perjuangan Mesir,” http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-

makalah/sejarah-pemikiran-islam/sejarah-perjuangan-mesir, akses 21 Desember 2008. 
 
27 Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 174. 
 

 

http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/sejarah-pemikiran-islam/sejarah-perjuangan-mesir
http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/sejarah-pemikiran-islam/sejarah-perjuangan-mesir
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perdamaian antara Mesir dan Israel berupa perjanjian perdamaian dalam 

waktu tiga bulan atas dasat Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242.28 

Pertemuan puncaknya, pada tanggal 26 Maret 1979 di Washington 

ditandatangani perjanjian perdamaian Mesir-Israel oleh Presiden Anwar Sadat 

dan PM Mecachen Begin dengn disaksiukan Presiden Jimmy Carter. Berisi 

bahwa Israel setuju untuk menarik pasukannya dari Sinai paling lambat tiga 

tahun dari sejak penandatanganan perjajian, selain itu hubungan perdagangan 

dan diplomatic akan dipulihkan kembali. 

Bangsa Arab merupakan bangsa yang hampir tidak pernah bersatu. 

Terutama dalam menghadapi masalah Israel dan palestina, Arab cenderung 

lemah dan tidak memiliki kekuatan politik yang dapat diandalkan. Hal ini 

tampak selama perang melawan Israel pasca tahun 1948, Arab selalu kalah, 

sebaliknya Israel justru berhasil memperluas wilayahnya.  

Posisi Palestina setelah perang Yom Kippur 1973 ini semakin tidak 

jelas. Terlebih setelah Yordania, negeri yang ditempati sebagian besar bangsa 

Palestina mengambil sikap netral akibat kekalahannya pada Perang Enam Hari 

1967 yang menyebabkan Yordania kehilangan Tepi Barat dan Jerussalem 

Timur. Sikap Yordania ini, menyebabkan kemarahan dikalangan Palestina 

terutama dari PLO yang saat itu berkedudukan di sana. Karena PLO bertindak 

sebagai negara dalam negara di Yordania dan menghindari ketidakstabilan 

keamanan, Raja Hussein bin Talal akhirnya mengambil sikap represif dengan 

                                                 
28 Hermawati, Sejarah Agama, hlm. 174. 
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mengusir PLO dari negaranya. PLO akhirnya pindah ke Libanon dan 

Tunisia.29  

Perang Lebanon adalah perang antar Israel dan Lebanon yang terjadi 

pada tanggal 6 Juni 1982 ketika angkatan bersenjata Israel menyerang 

Lebanon Selatan. Pemerintah Israel melancarkan invasi sebagai respon dari 

usaha pembunuhan duta besar Israel kepada Inggris, Shlomo Argov oleh 

Organisasi Abu Nidal. 

Latar belakang perang ini adalah setelah perang Arab Israel tahun 

1948, Lebanon menjadi rumah untuk lebih dari 110.000 pengungsi Palestina 

dari daerah asal mereka Israe. Pada tahun 1970 dan 1971, PLO ikut serta 

dalam usaha untuk menjatuhkan kekuasaan Yordania. Hal ini menyebabkan 

jumlah penduduk yang besar karena pejuang dari Palestina dan pengungsi 

pindah ke Lebanon. Pada tahun 1975, terdapat lebih dari 300.000 pengungsi 

membuat PLO menjadi pasukan kuat dan berperan penting saat terjadi perang 

saudara Lebanon Salah satu penyebab terjadinya perang Lebanon ini adalah 

sejak Negara Israel berdiri banyak masyarakat Palestina yang mengungsi di 

wilayah ini. Akibatnya kehadiran kaum Muslim ini mengganggu eksistensi 

golongan Maronit30 sementara disisi kaum Sunni-salah satu golongan muslim 

minoritas di Lebanon-menyambut kedatangan masyarakat Palestina dengan 

                                                 
29“Perang Yom Kippur” http://sejarahperang.wordpress.com/category/perang-arab-

israel/perang-yom-kippur/, akses 16 November 2008. 
 
30 Golongan Maronit adalah golongan yang mendominasi di wilayah Lebanon. Posisi 

golongan yang mayoritas beragama Kristen ini telah diperkuat dengan adanya Pakta Nasional 
1943 yang mengatur presiden harus berasal dari golongan Maronit. Lihat M.Riza 
Sihbudi,Islam, Dunia Arab, hlm. 29. 

  

 

http://sejarahperang.wordpress.com/category/perang-arab-israel/perang-yom-kippur/
http://sejarahperang.wordpress.com/category/perang-arab-israel/perang-yom-kippur/
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gembira. Faktor lain penyebab perang Lebanon adalah  sejak tahun 1967 

Palestina menjadi kekuatan politik yang cukup tangguh di wilayah Lebanon. 

Mereka sering lenacarkan serangan ke wilayah Israel, sebaliknya Israel pun 

sering menyerang wilayah Lebanon yang dihuni masyarakat Palestina.31 Hal 

ini menimbulkan masalah keamanan di Lebanon. 

 

5. Negara-Negara Asia Afrika 

Optimisme perdamaian muncul setidaknya dari empat sinyal: 

munculnya dukungan damai atas pendirian negara Palestina dari negara-

negara Asia-Afrika, semakin kondusifnya situasi di Timur Tengah, kukuhnya 

keinginan Pemerintah Israel melaksanakan penarikan mundur dari Gaza dan 

Tepi Barat utara, serta kemampuan Otoritas Palestina meredakan emosi pasca 

demonstrasi kelompok ultranasionalis Yahudi di Al-Aqsa dan prapemilu 

legislatif Palestina. 

Munculnya dukungan damai negara-negara Asia-Afrika terhadap 

rencana pendirian negara Palestina memberi tambahan bahan bakar bagi 

proses perdamaian. Selama ini masyarakat Asia-Afrika terkesan apatis dengan 

isu Israel-Palestina. Berbeda dengan Uni Eropa yang gencar berkampanye 

atau turut memfasilitasi penandatanganan Peta Jalan Damai, negara-negara 

Asia-Afrika nyaris tidak kedengaran suaranya dalam isu Israel-Palestina. 

Dukungan negara-negara Asia-Afrika itu akan kian bermanfaat jika dapat 

dilanjutkan lebih dari sebuah deklarasi. Kemauan dan kemampuan negara-

                                                 
31 M.Riza Sihbudi,Islam, Dunia Arab, hlm. 31. 
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negara Asia-Afrika untuk terlibat aktif dalam penyelesaian damai konflik 

Israel-Palestina amat dinantikan. Negara-negara Asia-Afrika punya potensi 

untuk menjadi moderator yang adil mengingat di dalam negara-negara Asia-

Afrika ada negara-negara yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan 

Israel atau Palestina. 

Selain itu, potensi dagang negara-negara Asia-Afrika sebagai pasar 

bagi Israel akan mampu menarik perhatian dan keseriusan Israel dalam proses 

perdamaian. Yang harus diingat, dukungan terhadap pendirian negara 

Palestina harus diimbangi dukungan terhadap keberadaan negara Israel. 

Membaiknya kondisi di Timur Tengah juga amat menentukan langkah 

ke depan proses perdamaian. Meredanya ketegangan di kawasan Teluk dan 

Lebanon kian mendukung penyelesaian damai Israel-Palestina. Tidak adanya 

masalah lain di Timur Tengah akan membuat fokus perhatian AS dan Uni 

Eropa terhadap isu Palestina kian besar. Kesediaan Suriah untuk mundur dari 

Lebanon juga menambah munculnya persepsi aman bagi Israel dan 

mempertebal sikap lunak mereka dalam isu Palestina. Meredanya isu Iran juga 

menghilangkan ketakutan terhadap gangguan konstelasi politik dan keamanan 

regional bagi Israel.32

                                                 
32 ”perdamaian Israel-Palestina,” http://indonesia-ottawa.org/information/details 

.php?type=news &id=973,  akses 4 Januari 2009. 

 

http://indonesia-ottawa.org/information/details .php?type=news &id=973
http://indonesia-ottawa.org/information/details .php?type=news &id=973


BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan (Prospek Perdamamaian Timur tengah) 

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap konflik Israel-Palestina dan 

upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh kedua negara tersebut, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sejak berdirinya Negara Israel tahun 1948, Israel dan Palestina terus berseteru 

memperebutkan wilayah Palestina. Perang terus berlangsung sampai sekarang. 

Meskipun telah dilakukan upaya perdamaian diantaranya:  

a. Perundingan Oslo I tahun 1991. 

b. Perundingan Oslo II tahun 1993 

c. Perundingan Hebron tahun 1997 

d. Perundingan Wye River I tahun 1998 

e. Perundingan Wye River II tahun 1999 

f. Perundingan Camp David tahun 2000 

g. Peta Jalan Perundingan tahun 2003 

Dari perundingan yang telah ditempuh, Palestina cukup memiliki harapan 

akan berdirinya Negara Palestina. Hal ini terbukti penarikan tentara Israel dari 

wilayah Jalur Gaza dan Jericho (Tepi barat) karena merupakan sebagai 

wilayah Palestina dan terbentuknya ONP (Otoritas Nasional Palestina) yaitu 

Pemerintahan Resmi Palestina yang dibentuk pada tahun 1994, yang 
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merupakan hasil Perjanjian Oslo I, yang merupakan langkah awal Israel untuk 

memperlancar berdirinya Negara Palestina. Meskipun pada perundingan 

berikutnya sulit ditemukan kata sepakat namun pertikaian senjata tidak 

sesering sewaktu perundingan belum dilakukan. 

2. Dampak konflik antara Israel-Palestina, sangat terasa bagi negara-negara 

Timur Tengah karena pada dasarnya mereka berasal dari satu suku Arab. 

Adapun negara-negara yang turut merasakan dampaknya antara lain:  

a. Perang Lebanon 

b. Perpecahan di negara-negara Arab 

c. Pudarnya semangan Pan Arabisme. 

 

B. Saran-Saran 

 
Setelah penulis melakukan penelitian secara seksama, akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan tulisan ini dengan harapan dapat menambah khasanah 

keilmuan, khususnya tentang politik timur tengah. Dari pengalaman penulisan ini, 

terdapat beberapa saran-saran yang penulis anggap perlu: 

1. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis selanjutnya, yang 

berkenaan dengan perkembangan Timur Tengah, khususnya masalah Israel-

Palestina. 

2. Penelitian berikutnya disarankan untuk lebih spesifik dalam mengambil 

bidang tertentu sehingga fokus kajian lebih mendalam. 
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3. Penulis menganggap perlu adanya kajian khusus di Fakultas Syari’ah, 

khususnya jurusan Jinayah Siyasah, yang mempelajari tentang perkembangan 

politik Timur Tengah sehingga penulisan yang akan datang memperoleh bekal 

dalam melakukan kajian tentang perkembangan politik Timur Tengah. 
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RESOLUSI MAJELIS UMUM NOMOR 181 (II)1

 
Disahkan tanggal 29 November 1947 

Pemerintahan Palestina di masa mendatang 
 

A 
MAJELIS UMUM 

 
Setelah bertemu dalam sidang khusus atas permintaan negara mandataris untuk 
membentuk dan memerintahkan komite khusus untuk mempersiapkan 
pembahasan tentang masalah pemerintahan Palestina di masa mendatang pada 
sidang regular kedua: 
 
Setelah membentuk Komite Khusus dan memerintahkannya untuk meneliti semua 
persoalan dan masalah yang relevan dengan masalah Palestina, dan untuk 
mempersiapkan beberapa proposal tentang penyelesaian masalah tersebut, dan  
 
Setelah menerima dan memeriksa laporan dari komite Khusus (Dokumen Nomer 
A/364) termasuk sejumlah rekomendasi yang disahkan dengan secara bulat dan 
rencana pembagian dengan kesatuan ekonomi yang disetujui oleh sebagian besar 
anggota Panitia Khusus itu, 
 
Menimbang bahwa situasi sekarang di Palestina merupakan situasi yang mungkin 
sekali bisa mengurangi kesejahteraan umuym dan hubungan-hubungan 
persahabatan antar bangsa; 
 
Mengingat deklarasi yang diumumkan oleh Negara mandataris bahwa ia 
merencanakan untuk menyelesaikan pengungsian rakyat Palestina sebelum 
tanggal 1 Agustus 1948; 
 
Menyarankan kepada Inggris, sebagai Negara mandataris untuk menyelesaikan 
masalah Palestina, dan kepada semua anggota PBB yang lain untuk mengesahkan 
dan melaksanakan, sehubungan dengan pemerintahan Palestina di masa 
mendatang, Rencana Pemisahan dari Kesatuan Ekonomi yang ditetapkan sebagai 
berikut: 
 
Memutuskan agar : 
 

a. Dewan Keamanan agar mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan 
untuk melaksanakannya; 

b. Dewan Keamanan mempertimbangkan, jika keadaan selama kurun waktu 
peralihan memerlukan pertimbangan semacam itu, apakah situasi di 
Palestina merupakan ancaman terhadap perdamaian. Jika Dewan 

                                                 
1 Semua resolusi yang tercantum dalam lampiran ini diperoleh dari buku Prospek Perdamian 
Timur Tengah 



memutuskan bahwa ancaman seperti itu ada, dan dalam rangka 
memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan 
harus melengkapi otorisasi Majelis Umum dengan melakukan tindakan-
tindakan berdasarkan Pasal-pasal 39 dan 41 Piagam PBB, untuk 
memberikan wewenang kepada Komisi PBB, sebagaimana dimaksud 
dalam resolusi ini, untuk melaksanakan berbagai fungsi yang ditugaskan 
kepadanya oleh resolusi Palestina; 

c. Dewan Keamanan menetapkan, berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB, bahwa 
setiap usaha untuk melakukan pergantian secara paksa penyelesaian yang 
diajukan dengan resolusi ini sebagai ancaman terhadap perdamaian, 
pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Bahwa suatu 
ancaman terhadap perdamaian; 

d. Dewan perwalian diberi beberapa tanggung jawab yang ditetapkan dalam 
rencana ini. 

 
Meminta para penduduk Palestina untuk mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan antara lain, untuk melaksanakan rencana ini; 
 
Meminta dengan sangat semua pemerintah dan semua bangsa untuk tidak 
melakukan tindakan apa pun yang bisa mengganggu atau menyebabkan 
ditangguhkannya pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi ini, dan 
 
Memberi wewenang kepada Sekretaris Jendral PBB untuk membayar ganti 
rugi biaya perjalanan dan biaya akomodasi para anggota Komite yang disebut 
pada bagian I, sub bagian B, alenia 1 di bawah ini, dengan dasar dan bentuk 
tertentu yang dinilai paling cocok dalam keadaan itu, dan untuk melengkapi 
Komite itu dengan staf yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas-
tugas yang diserahkan kepada Komite itu oleh Majelis Umum. 
 

RENCANA PEMISAHAN DENGAN KESATUAN EKONOMI 
 
BAG. I: KONSTITUSI DAN PEMERINTAHAN PALESTINA DI MASA 

DATANG 
 
A. PENCABUTAN MANDAT, PEMISAHAN DAN KEMERDEKAAN 
 
1. Mandat untuk menyelesaikan masalah Palestina akan berakhir secepat 

mungkin, tetapi dalam hal bagaimanapun tidak boleh melewati tanggal 1 
agustus 1948. 

2. Angkatan Bersenjata Negara mandataris harus secara progresif ditarik 
mundur dari Palestina, penarikan mundur itu harus selesai secepat 
mungkin tetapi dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh melewati 
tanggal 1 Agustus 1948. 
Negara mandataris harus memberi nasihat kepada Komite sedini mungkin, 
tentang niatnya untuk melepaskan mandatnya dan untuk mengosongkan 
maing-masing wilayah. 



Negara mandataris harus menggunakan upaya-upayanya yang terbaik 
untuk menjamin bahwa suatu tempat yang terletak dalam wilayah Negara 
Yahudi, termasuk pelabuhan dan daerah di belakang pelabuhan yang 
memadai untuk memberikan fasilitas-fasilitas bagi imigrasi secara besar-
besaran, harus dikosongkan secepat mungkin dan dalam keadaan 
bagaimanapun tidak boleh melewati tanggal 1 Februari 1948. 

3. Negara-negara Arab dan Yahudi yang merdeka dan Pemerintahan 
Internasional Khusus bagi kota Yerussalem, yang dikemukakan pada 
bagian III rencana ini, harus sudah berdiri di Palestina dua bulan setelah 
evakuasi angkatan bersenjata Negara Mandataris selesai tetapi dalam 
keadaan bagaimanapun tidak boleh melewati tanggal 1 Oktober 1948. 
batas-batas Negara Arab, Negara Yahudi, dan Kota Yerussalem adalah 
sebagaimana dikemukakan pada bagian-bagian II dan II di bawah ini. 

4. Jangka waktu antara ditetapkannya rekomendasi tentang masalah Palestina 
oleh Majelis Umum dan ditetapkannya kemerdekaan bagi Negara Arab 
dan Negara-negara yahudi merupakan kurun waktu peralihan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUSI MAJELIS UMUM NOMOR 194 (III) 
 

Disahkan pada tanggal 11 Desember 1948 
Laporan Kemajuan Perantara PBB mengenai Masalah Palestina 

 
MAJELIS UMUM 

 
Setelah mempertimbangkan lebih lanjut situasi di Palestina, 
 

I. Menyatakan penghargaan yang sedalam-dalamnya atas kemajuan yang 
dicapai melalui jasa-jasa baik dari mendiang perantara PBB dalam 
memperjuangkan penyelesaian secara Damai masa depan situasi 
Palestina, yang menyebabkan dia mengorbankan jiwanya, dan 
Mengucapkan terima kasih juga kepada Pejabat Sementara Perantara 
PBB dan Stafnya yang melanjutkan usaha-usaha dan pengabdian 
(Perantara sebelumnya) dalam tugasnya di Palestina. 
…………………………………………………………………………  

II. Memutuskan bahwa para pengungsi yang ingin kembali ke kampong 
halaman mereka dan hidup secara damai dengan tetangga-tetangga 
mereka harus diijinkan secepatnya, dan bahwa ganti rugi harus 
dibayarkan atas hak milik orang-orang yang memutuskan untuk tidak 
kembali atas kehilangan atau kerusakan harta milik yang, sesuai 
dengan prinsip-prinsip hokum internasional atau secara adil, harus 
diperbaiki oleh pemerintah-pemerintah atau pengusaha-pengusaha 
yang bertanggung jawab. 
Memerintahkan Komisi Konsiliasi untuk memberikan kemudahan bagi 
pengembalian para pengungsi ke tanah airnya, pemukiman kembali 
dan rehabilitasi ekonimi dan sosial para pengungsi dan pembayaran 
ganti rugi, dan untuk memelihara hubungan baik dengan Direktur 
Badan PBB untuk Urusan Pengungsian Palestina dan, melalui dia, 
dengan lembaga-lembaga dan badan-badan PBB yang terkait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMER 237 (1967) 
 

Disahkan pada tanggal 14 Juni 1967 
 

DEWAN KEAMANAN 
 
Menimbang kebutuhan mendesak untuk meringankan penderitaan yang semakin 
bertambah para penduduk sipil dan para tawanan perang di wilayah konflik di 
Timur Tengah, 
 
Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia yang sah harus dihormati bahkan 
selama berkecamuk perang, 
 
Menimbang bahwa semua kewajiban yang ditetapkan pada konvensi jenewa pada 
tanggal 12 Agustus 1949 dalam kaitannya dengan perlakuan para tawanan perang 
harus dilaksanakan secara tepat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu. 
 

1. Menghimbau Pemerintah Israel untuk menjamin keselamatan, 
kesejahteraan dan keamanan penduduk di wilayah-wilayah terjadinya 
operas-operasi militer dan memberikan kemudahan kepada para penduduk 
yang telah meninggalkan wilayah itu sejak pecahnya perang itu untuk 
kembali ke kampong halaman mereka. 

2. Menganjurkan Pemerintah-pemerintah yang terlibat konflik untuk saling 
menghormati dengan seksama prinsip-prinsip kemanusiaan dalam 
memperlakukan para tawanan perang dan melindungi penduduk sipil pada 
waktu perang, sebagaimana termuat pada Konvensi Jenewa tanggal 12 
Agustus 1949. 

3. Meminta Sekretaris Jendral PBB untuk mengikuti pelaksanaan resolusi ini 
secara efektif dan melaporkannya kepada dewan keamanan PBB. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMER 242 (1967) 
 

Disahkan pada tanggal 22 November 1967 
 

DEWAN KEAMANAN 
 
Menyatakan lebih lanjut kecemasannya dengan situasi di Timur Tengah. 
 
Menekankan tidak dibenarkannya pencaplokan wilayah dengan jalan perang dan 
perlunya usaha untuk menegakkan perdamaian yang adil dan abadi di mana setiap 
Negara di wilayah yang bersangkutan dapat hidup dengan aman. 
 
Menekankan lebih lanjut bahwa semua Negara anggota PBB ketika menerima 
piagam PBB telah menyatakan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan Pasal 
2 Piagam PBB. 
 

1. Menegaskan bahwa pemenuhakn prinsip-prinsip piagam PBB 
membutuhkan tegaknya perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah 
termasuk penerapan dua prinsip berikut ini: 

 
a. Penarikan mundur angkatan bersenjata Israel dari wilayah-wilayah yang 

diduduki dalam konflik baru-baru ini; 
b. Diakhirinya semua tuntutan atau pernyataan permusushan dan dihormati 

dan diakuinya politik setiap Negara di wilayah itu beserta hak mereka 
untuk hidup damai dalam batas-batas yang aman dan diakui, dan bebas 
dari ancaman-ancaman atau tindakan-tindakan kekerasan; 

 
2. Menegaskan lebih lanjut perlu 
 
a. Adanya jaminan kebebasan pelayaran melalui jalur perairan internasional 

di wilayah itu; 
b. Dicapainya penyelesaian yang adil mengenai masalah pengungsi; 
c. Adanya jaminan atas tidak adanya pelanggaran wilayah dan kemerdekaan 

politik setiap Negara di wilayah itu, melalui berbagai tindakan termasuk 
pembangunan zona bebas militer; 

 
3. Meminta Sekretaris Jendral PBB untuk menunjuk seorang Wakil Khusus 

untuk datang ke Timur Tengah dalam rangka membangun dan memelihara 
hubungan-hubungan dengan Negara-negara yang terlibat agar menjalin 
kesepaktan dan membantu usaha-usaha untuk mencapai penyelesaian yang 
damai dan bisa diterima sesuai dengtan pandangan-pandangan dan prinsip-
prinsip dalam resolusi ini; 

 
4. Meminta Sekretaris Jendral PBB untuk melaporkan kepada Dewan 

Keamanan atas kemajuan usaha-usaha dari Wakil Khusus tersebut secepat 
mungkin. 



RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMER 338 (1973) 
 

Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1973 
 

DEWAN KEAMANAN 
 

1. Menghimbau semua pihak yang sekarang sedang berperang untuk 
menghentikan semua kegiatan tembak-menembak dan segera mengakhiri 
semua kegiatan militer, tidak melewati batas waktu 12 jam setelah 
disahkannya putusan ini di tempat-tempat yang mereka duduki sekarang. 

2. Menghimbau pihak-pihak yang terlibat untuk memulai penghentian 
(tembak-menembak) segera setelah dilaksanakan resolusi Dewan 
Keamanan Nomer 242 (1967) tentang gencatan senjata dalam semua 
bagiannya. 

3. Memutuskan bahwa segera dan bebarengan dengan gencatan senjata, 
negosiasi-negosiasi akan segera dimulai antara pihak-pihak yang terkait 
dengan perlindungan yang tepat untuk menegakkan perdamain yang adil 
dan abadi di Timur Tengah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUSI MAJELIS UMUM NOMER 3376 (XXX) 
 

Disahkan pada tanggal 10 November 1975 
Masalah Palestina 

 
MAJELIS UMUM 

 
Mengingat kembali resolusi Nomer 3236 (XXX) tanggal 12 November 1974,  
 
Membaca laporan Sekretaris Jendral mengenai pelaksanaan resolusinya, 
 
Memperhatikan secara mendalam bahwa belum tercapainya penyelesaian yang 
adil mengenai masalah Palestina, 
 
Mengakui bahwa masalah Palestina tersebut tetap membahayakan perdamaian dan 
keamanan internasional. 
 

1. Menegaskan kembali resolusi Nomer 3236 (XXX) 
2. Menyatakan perhatiannya yang sangat besar karena belum tercapainya 

kemajuan mengenai : 
 
a. Pelaksanaan oleh rakyat Palestina atas hak-hak mereka yang sah di 

Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri tanpa 
campur tangan pihak luar dan hak kemerdekaan dan kedaulatan nasional 
mereka; 

b. Pelaksanaan oleh rakyat Palestina atas hak-hak sah mereka untuk kembali 
ke kampong halaman mereka dan hak atas harta benda mereka yang telah 
rusak dan dihancurkan; 

  
3. Memutuskan untuk membentuk Komite Pelaksanaan Hak-Hak Sah Rakyat 

Palestina yang terdiri dari 20 negara yang akan ditunjuk oleh Majelis 
Umum dalam sidang ini; 

4. Meminta Komite tersebut untuk mempertimbangkan dan memberikan 
saran kepada majelis Umum mengenai rencana pelaksanaan, yang 
dimaksudkan untuk memungkinkan rakyat Palestina melaksanakan hak-
hak mereka yang diakui oleh alenia 1 dan 2 resolusi Majelis Umum Nomer 
3236 (XXIX), dan membicarakan sesuai dengan rumusan rekomendasinya 
untuk melaksanakan program itu, semua kekuatan yang terikat oleh 
piagam PBB mengenai lembaga-lembaga Pokok PBB; 

5. Memberi wewenang kepada Komite, dalam rangka pelaksanaan 
mandatnya, untuk menjalin hubungan dengan, menerima dan 
mempertimbangkan saran-saran dan usulan-usulan dari, Negara manapun, 
dan organisasi regional antar pemerintah dan Organisasi Pembebasan 
Palestina. 



6. Meminta kepada Sekretaris Jendral PBB untuk melengkapi Komite itu 
dengan semua fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-
tugasnya; 

7. Meminta Komite untuk menyampaikan laporan-laporan dan saran-saran 
kepada Sekretaris Jendral sebelum lewat tanggal 1 Juni 1976 dan meminta 
Sekretaris Jendral untuk meneruskan laporan itu kepada Dewan 
Keamanan. 

8. Meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan, secepat mungkin 
setelah tanggal 1 Juni 1976. masalah pelaksanaan hak-hak sah rakyat 
Palestina yang diakui pada alenia-alenia 1 dan 2 resolusi Nomer 3236 
(XXXX); 

9. Meminta kepada Sekretaris Jendral untuk memberitahukan kepada Komite 
atas tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan sesuai dengan alenia 8 
di atas. 

10. Memberi wewenang kepada Komite, dalam rangka mempertimbangkan 
tindakan yang diambil oleh dewan keamanan, untuk menyampaikan 
kepada Majelis Umum, pada sidangnya yang ketiga puluh satu, laporan 
yang berisis hasil pengamatan-pengamatan dan saran-saran; 

11. Memutuskan untuk memasukan istilah berjudul “Masalah Palestina” dalam 
agenda pembahasan pada sidangnya ketiga puluh satu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUSI MAJELIS UMUM NOMER 43/177 
 

Disahkan pada tanggal 15 Deseember 1988 
Masalah Palestina 

 
MAJELIS UMUM 

 
Setelah mempertimbangkan butir yang berjudul “Masalah Palestian”, 
 
Mengingat kembali resolusi Nomer 181 (II), tanggal 29 November 1947, di mana, 
inter alia, ada tuntutan untuk didirikannya Negara Arab dan negara Yahudi di 
Palestina, 
 
Menyadari sepenuhnya tanggungjawab khusus PBB untuk mencapai penyelesaian 
yang adil terhadap masalah Palestina, 
 
Menyadari (bahwa) Proklamasi Negara Palestina oleh Dewan Nasional Palestina 
sejalan dengan resolusi Majelis Umum Nomer 181 (II) dan dalam rangka 
pelaksanaan atas hak-hak sah rakyat Palestina, 
 
Menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk mencapai penyelesaian yang adil 
dan menyeluruh di Timur Tengah yang, interalia, memberikan jaminan 
koeksistensi secara damai kepada semua Negara di wilayah itu, 
 
Mengingat kembali resolusi Nomer 3237 (XXXIX) tanggal 22 November 1974 
mengenai status pengamat bagi PLO dan resolusi-resolusi berikutnya yang relevan 
dengan masalah itu, 
 

1. Mengakui proklamasi (kemerdekaan) Negara Palestina oleh Dewan 
Nasional Palestina pada tanggal 15 November 1988; 

2. Menegaskan perlu bagi rakyat Palestina untuk melaksanakan kedaulatan 
mereka di atas wilayah yang diduduki (Israel) sejak tahun 1967; 

3. Memutuskan bahwa sejak tanggal 15 Desember 1988 sebutan bagi 
“Palestina” hatus digunakan sebagai pengganti “Organisasi Pembebasan 
palestina” dalam system PBB, tanpa Prasangka terhadap status peninjau 
dan fungsi-fungsi PLO dalam system PBB, sesuai dengan resolusi-resolusi 
dan kegiatan PBB yang relevan dengannya; 

4. Meminta Sekretaris Jendral untuk mengambil langkah tindakan yang 
diperlukan dalam rangka melaksanakan resolusi ini.  

 
 
 
 
 
 
 



RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMER 672 (1990) 
 

Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1990 
 

DEWAN KEAMANAN 
 
Mengingat kembali resolusi Nomer 476 (1980) tanggal 30 Juni 1980 dan nomer 
478 (1990) 20 Agustus 1980, 
 
Menegaskan kembali bahwa penyelesaian yang adil dan abadi mengenai konflik 
Arab-Israel harus didasarkan atas resolusi-resolusinya Nomer 242 (1967) tanggal 
24 Oktober 1967 dan Nomer 338 (1973) tanggal 22 Oktober 1973, melalui proses 
negosiasi aktif yang membicarakan hak keamanan bagi semua Negara di wilayah 
itu, termasuk Israel, dan hak keamanan bagi semua Negara di wilayah itu, 
termasuk Israel, dan hak-hak politik rakyat Palestina yang sah. 
 
Mempertimbangkan pernyataan Sekretaris Jendral PBB yang terkait dengan 
tujuan misi yang dikirimkannya ke wilayah (Timur Tengah) itu dan diberitahukan 
kepada Dewan (Keamanan) oleh Presiden pada tanggal 12 Oktober 1990. 

 
1. Menyatakan adanya tanda-tanda bahaya dalam tindakan kekerasan yang 

terjadi pada tanggal 8 Oktober 1990 di Haram Al- Syarif dan di tempat-
tempat suci lainnya di Yerusalem yang mengakibatkan tewasnya lebih dari 
dua puluh orang Palestina yang terluka lebih dari seratus lima puluh orang, 
termasuk warga sipil Palestina dan orang-orang tidak berdosa yang sedang 
beribadah; 

2. Mengutuk terutama tindak-tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasukan 
keamanan Israel yang mengakibatkan korban luka-luka dan meninggal itu; 

3. Menghimbau Israel, sebagai penguasa dan penduduk, untuk mematuhi 
kewajiban-kewajiban dan tanggungjawab sahnya menurut Konverensi 
Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan erhadap warga sipil pada 
waktu perang, (yang diputuskan pada) tanggal 12 Agustus 1949, yang 
dapat diterapkan terhadap semua wilayah wilayah yang diduduki Israel 
sejak tahun 1967; 

4. Meminta dalam kaitannya dengan keputusan Sekretaris Jendral PBB untuk 
mengirimkan misi ke wilayah itu, dan yang disetujui oleh Dewan 
(Keamanan), agar dia memberikan laporan kepada Dewan Keamanan 
sebelum akhir bulan Oktober 1990, yang berisi penemuan-penemuan dan 
kesimpulan-kesimpulannya dan semua sumber PBB yang dia gunakan di 
wilayah itu untuk melaksanakan tugas misi itu. 

 
 
 
 
 
 



RESOLUSI MAJELIS UMUM NOMER 45/67 C 
 

Disahkan pada tanggal 6 DEsember 1990 
Masalah Palestina 

 
MAJELIS UMUM 

 
Setelah mempertimbangkan laporan dari komite pelaksana hak-hak sah rakyat 
Palestina, 
 
Membaca, terutama informasi yang tercantum dalam alenia-alenia 79 s.d 92 
laporan tersebut. 
 
Mengingat kembali resolusi-resolusinya nomer 44/41 C dan 44/42 tanggal 6 
Desember 1989. 
 
Meyakini bahwa penyebarluasan informasi yang tepat dan meyeluruh ke seluruh 
dunia dan peranan organisas-organisasi dan lembaga-lembaga non-pemerintahan 
tetap mempunyai arti sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan 
dukungan terhadap hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri 
dan mendirikan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, 
 

1. Mencatat dengan penuh penghargaan atas tindakan yang diambil oleh 
Bagian Penerangan Umum pada sekretaris (PBB) sesuai dengan resolusi 
Majelis Umum Nomer 44/41 C; 

2. Meminta bagian Penerangan umum, melalui kerjasama dan kordinasinya 
sepenuhnya dengan komite Pelaksana hak-hak sah rakyat Palestina, 
untuk melanjutkan program penerangan khusus mengenai masalah 
Palestina selama dua tahun berikutnya, yakni tahun 1990-1991, dengan 
penekanan Khusus pada pendapat umum di Eropa dan Amerika Utara, 
dan terutama : 

 
a. Penyebarluasan informasi mengenai semua kegiatan sistem 

PBB yang berkaitan dengan masalah Palestina, termasuk 
laporan-laporan kerja yang dilaksanakan oleh badan-badan 
PBB yang terkait; 

b. Terus menerbitkan dan memperbaharui publikasi-publikasi 
mengenai aspek masalah Palestina, termasuk pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap hak-hak 
asasi manusia rakyat Palestina dan penduduk Arab lainnya 
di wilayah-wilayah yang diduduki Israel sebagaimana 
dilaporkan oleg badan PBB yang terkait; 

c. Pengembangan bahan-bahan audio-visual mengenai 
masalah Palestina, termasuk memproduksi bahan-bahan 
seperti itu; 



d. Pembentukan dan pengiriman misi-misi pencari berita bagi 
wilayah-wilayah yang diduduki Israel; 

e. Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan 
nasional bagi para wartawan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUSI MAJELIS UMUM NOMER 45/68 
 

Disahkan pada tanggal 6 Desember 1990 
Konperensi Perdamaian Internasional di Timur Tengah 

 
MAJELIS UMUM 

 
Setelah mempertimbangkan laporan Sekretaris Jendral PBB tanggal 12 November 
1990, 
 
Setelah mendengar pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 1990 
oleh Ketua Delegasi Peninjau Palestina, 
 
Menekankan bahwa pencapaian penyelesaian yang menyeluruh terhadap konflik 
Timur Tengah, yang intinya adalah masalah Palestina, merupakan sumbangan 
yang berarti bagi perdamain dan keamanan dunia. 
 
Menyadari akan dukungan sangat besar untuk menyelenggarakan konperensi 
perdamain internasional mengenai Timur Tengah. 
 
Mencatat dengan penghargaan atas usaha-usaha Sekretaris Jendral PBB bagi 
terselenggaranya konperensi itu, 
 
Dengan menyadari situasi yang semakin gawat di wilayah Palestina yang 
diduduki Israel sebagai akibat kebijaksanaan-kebijaksanaandan tindakan-tindakan 
keras Israel, sebagai penguasa wilayah yang didudukinya itu, maka dengan tetap 
tidak adanya kemajuan untuk mencapai perdamain di Timur Tengah, 
 
Menyadari akan timbulnya serakan (intifadah) yang berkepanjangan oleh rakyat 
Palestina sejak 9 Desember 1987, yang dimaksudkan untuk menuntut diakhirinya 
pendudukan wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, 

1. Menegaskan kembali adanya keperluan mendesak untuk mencapai 
penyelesaian konflik Arab-Israel secara adil dan menyeluruh yang 
intinya adalah masalah Palestina, 

2. Menghimbau sekali lagi untuk diselenggarakannya Konperensi 
Perdamain Internasional mengenai Timur Tengah, atas prakarsa PBB, 
dengan mengikutsertakan semua pihak yang terlibat konflik, termasuk 
PLO, dengan hak yang sama, serta lima Negara anggota tetap Dewan 
Keamanan, berdasarkan resolusi-resolusi Dewan Nomer 242 (1967) 
tanggal 22 November 1967, dan Nomer 338 (1973) tanggal 22 Oktiber 
1973, dan pengakuan atas hak-hak nasional rakyat Palestina yang sah, 
terutama hak untuk menentukan nasib sendiri; 

3. Menegaskan kembali prinsip-prinsip berikut ini untuk mencapai 
penyelesaian perdamaian yang menyeluruh itu: 



a. Penarikan mundur Israel dari wilayah-wilayah Palestina 
yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerussalem, 
serta dari wilayah-wilayah Arab lain yang didudukinya; 

b. Menjamin penataan-penataan keamanan semua Negara di 
wilayah itu, termasuk Negara-negara yang disebut dalam 
resolusi Nomer 181 (II) tanggal 29 November 1947, dalam 
batas-batas yang aman dan diakui secara internasional; 

c. Memecahkan masalah para pengungsi Palestina sesuai 
dengan resolusi Majelis Umum Nomer 194 (III) tanggal 11 
Desember 1948 dan resolusi-resolusi terkait berikutnya; 

d. Pembongkaran tempat-tempat pemukiman (Yahudi) Israel 
di wilayah-wilayah yang diduduki sejak tahun 1967; 

e. Menjamin kebebasan untuk memasuki tempat-tempat suci, 
bangunan-bangunan dan tempat-tempat keagamaan. 

 
4. Membaca keinginan-keinginan dan usaha-usaha yang dinyatakan secara 

terbuka untuk menempatkan wilayah Palestina yang diduduki sejak 
tahun 1967, termasuk Yerussalem, di bawah pengawasan PBB dalam 
jangka waktu terbatas, sebagai bagian dari proses perdamaian itu; 

5. Mengajak sekali lagi Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan 
tindakan-tindakan yang perlu untuk mengadakan Konperensi 
Perdamaian Internasional engenai Timur Tengah, termasuk dibentuknya 
Komite Persiapan, dan untuk mempertimbangkan jaminan-jaminan 
terhadap tindakan-tindakan keamanan yang disepakati oleh Konperensi 
itu bagi semua Negara di wilayah tersebut. 

6. Meminta Sekretaris Jendral PBB untuk melanjutkan usaha-usahanya 
dengan pihak-pihak yang terkait, dan dengan berkonsultasi dengan 
Dewan Keamanan untuk memberikan kemudahan bagi terselenggaranya 
konperensi itu, dan untuk menyampaikan laporan-laporan kemajuan 
mengenai perkembangan-perkembangan dalam masalah ini. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMER 681 (1990) 
 

Disahkan pada tanggal 20 Desember 1990 
 

DEWAN KEAMANAN 
 
Menegaskan kembali kewajiban-kewajiban Negara-negara anggota menurut 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
 
Juga menegaskan kembali prinsip-prinsip mengenai tidak diperbolehkannya 
pencaplokan wilayah dengan perang yang dikemukakan dalam resolusi Nomer 
242 (1967) tanggal 22 November 1967, 
 
Setelah menerima dukungan Sekretaris jendral yang disampaikan sesuai dengan 
resolusi Nomer 672 (1990) tanggal 12 Oktober 1990 mengenai cara-cara dan 
sarana-sarana untuk menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap penduduk 
sipil Palestina yang berada di bawah penduduk Israel, dan membaca terutama 
alenia 20 s.d. 26 resolusi tersebut; 
 
Memperhatikan minat Sekretaris Jendral PBB untuk berkunjung dan mengirimkan 
utusan khususnya untuk mengemukakan gagasannya kepada para pejabat Israel, 
sebagaimana ditunjukan pada alenia 22 laporannya, dan memperhatikan undangan 
mereka yang disampaikan kepadanya, 
 
Memperhatikan dengan sungguh-sungguh situasi yang semakin buruk dan 
berbahaya di semua wilayah Palestina yang diduduki Israel tahun 1967, termasuk 
Yerussalem, pelanggaran dan ketegangan yang muncul di Israel. 
 
Mempertimbangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Keamanan 
pada tanggal 20 Desember 1990 tentang metode dan pendekatan untuk mencapai 
perdamaian yang menyeluruh, adil dan abadi dalam konflik Arab-Israel 
 
Mengingat resolusi Nomer 607 (1988) tanggal 5 Januari 1988, Nomer 608 (1988) 
tanggal 14 Januari 1988, Nomer 636 (1989) tanggal 6 Juli 1989 dan Nomer 641 
(1989) tanggal 30 Agustus 1989 dan mengingat adanya bahaya dari keputusan 
pemerintah Israel untuk mendeportasikan empat orang warga Palestina dari 
wilayah-wilayah yang didudukinya yang melanggar kewajiban-kewajibannya 
menurut Konverensi Jenewa, tanggal 12 Agustus 1949, tentang perlindungan 
warga sipil di waktu perang. 
 

1. Menyatakan penghargaan kepada Sekretaris Jendral atas laporannya; 
2. Menyatakan keprihatinan yang sangat besar atas penolakan Israel 

terhadap resolusi Nomer 672 (1990) tanggal 12 Oktober 1990 dan 
Nomer 673 (1990) tanggal 24 Oktober 1990; 



3. Menyesalkan keputusan yang diambil oleh pemerintah Israel, selaku 
penguasa wilayah pendudukan, untuk melakukan deportasi warga-
warga sipil Palestina di wilayah-wilayah yang didudukinya. 

4. Mendesak Pemerintah Israel untuk menerima secara de jure 
diterapkannya keputusan-keputusan Konvensi Jenewa, tanggal 24 
Agustus 1949, yang berhubungan dengan perlindungan warga sipil 
pada waktu perang di semua wilayah yang diduduki oleh Israel sejak 
tahun 1967 dan untuk selalu memperhatikan dengan cermat ketentuan-
ketentuan Konvensi tersebut. 

5. Menghimbau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Tingkat Tinggi 
dalam Konvensi tersebut untuk menjamin agar Israel selaku penguasa 
wilayah pendudukan, mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya 
sesuai dengan pasal 1 Konvensi itu. 

6. Meminta Sekretaris Jendral, bekerjasama dengan Komite Palang 
Merah Internasioal, untuk mengembangkan lebih lanjut gagasan yang 
dikemukakan dalam laporannya, untuk mengadakan pertemuan antara 
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Tingkat Tinggi dalam 
konvensi tersebut untuk membicarakan tindakan-tindakan yang 
mungkin bisa mereka lakukan menurut Konvensi tersebut dan untuk 
tujuan ini, mengundang pihak-pihak itu untuk menyampaikan 
pandangan mereka mengenai bagaimana gagasan itu dapat 
disumbangkan demi tercapainya tujuan-tujuan Konvensi itu, dan 
membicarakan masalah-masalah lain yang terkait dan untuk 
melaporkannya kepada Dewan Keamanan. 

7. Juga meminta Sekretaris Jendral untuk memantau dan mengamati 
situasi tentang warga sipil Palestina yang berada di bawah pendudukan 
Israel, dengan melakukan usaha-usaha baru dalam hal ini berdasarkan 
alasan mendesak, dan untuk memanfaatkan dan mengerahkan atau 
menarik PBB dan orang-orang serta sumber-sumber lain yang ada, 
diwilayah itu atau dan dimana saja, yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas ini dan untuk menjaga agar Dewan Keamanan 
secara teratur mendapatkan informasi. 

8. Meminta lebih lanjut Sekretaris Jendral PBB untuk menyampaikan 
laporan kemajuan pertama kepada Dewan Keamanan sebelum minggu 
pertama bulan Maret 1991 dan setiap empat bulan sesudahnya dan 
memutuskan untuk dimana perlu tetap berpegang teguh pada masalah 
yang diperlukan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMER 694 (1991) 
 

Disahkan pada tanggal 24 Mei 1991 
 

DEWAN KEAMANAN 
 
Menegaskan kembali resolusi Nomer 681 (1990) 
 
Setelah memeplajari dengan penuh perhatian dan dengan penuh perasaan 
terkejut bahwa Israel, dengan pelanggarannya atas kewajiban-kewajibannya 
menurut Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, dalam kaitannya 
dengan perlindungan terhadap warga sipil pada waktu perang, telah 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan resolusi-resolusi Dewan 
Keamanan yang terkait, dan dalam rangka menggagalkan usaha-usaha untuk 
mencapai perdamaian yang menyeluruh, adil dan abadi di Timur Tengah, 
telah mendeportasikan empat orang warga sipil Palestina pada tanggal 18 
Mei 1991. 
 

1. Menyatakan bahwa tindakan penguasa-penguasa Israel 
mendeportasikan (mengusir) empat orang warga Palestina pada 
tanggal 18 Mei 1991 itu melanggar Konvensi Jenewa tanggal 12 
Agustus 1949, yang berkaitan dengan perlindungan Warga Sipil 
pada waktu perang, yang dapat diterapkan di semua wilayah 
Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967, termasuk 
Yerussalem. 

2. Menyesalkan tindakan ini dan mengulangi himbauan agar Israel, 
sebagai penguasa wilayah pendudukan, untuk mencegah terjadinya 
lagi tindakan pendeportasian warga sipil Palestina dari wilayah-
wilayah yang didudukinya dan menjamin agar mereka yang 
dideportasikan segera kembali dengan aman. 

3. Memutuskan untuk menjaga kelestarian situasi yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUSI MAJELIS UMUM NOMER 46/86 
 

Disahkan pada tanggal 16 Desember 1991 
Penghapusan Rasisme dan Diskriminasi Rasial 

 
MAJELIS UMUM 

 
Memutuskan untuk membatalkan ketentuan yang termuat dalam resolusi 
Nomer 3379 (XXX) pada tanggal 10 November 1975. 
 
 
 
 



PETA KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA*

 
 

* Peta didapat dari  wibesite internet “It’s my life, it’s now or never,“ 
http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://wordpress.com/tag/israeli/&sa=X&oi=translat
e&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dpenyusutan%2Bwilayah%2Bpalestina%26hl%3Did%26s
a%3DG, akses yanggal 4 Januari 2009. 

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://wordpress.com/tag/israeli/&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dpenyusutan%2Bwilayah%2Bpalestina%26hl%3Did%26sa%3DG
http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://wordpress.com/tag/israeli/&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dpenyusutan%2Bwilayah%2Bpalestina%26hl%3Did%26sa%3DG
http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://wordpress.com/tag/israeli/&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dpenyusutan%2Bwilayah%2Bpalestina%26hl%3Did%26sa%3DG
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