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PRESIDEN Republik Indonesia 
Joko Widodo bersama Presiden Turki 
Recep Tayyip Erdogan merespons 
cepat dan tegas atas keputusan kontro
versial Presiden Amerika Serikat (AS) 
Donald Trump mengakui secara sepi
hak Kota Tua Jerusalem sebagai Ibu 
Kota Israel, 6 Desember lalu.

Kedua tokoh dari dua negara 
anggota Konferensi Islam (OKI) itu 
melakukan koordinasi untuk mem
prakarsai penyelenggaraan Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI 
untuk membahas keputusan konyol 
Trump serta perkembangan (eskalasi) 
konflik Palestina-Israel pascakeputus- 
an sepihak tersebut. KTT Luar Biasa 
OKI ini digelar di Istanbul, Turki, 13- 
14 Desember, dihadiri pemimpin dari 
59 negara anggota.

Pertemuan Puncak Luar Biasa ini 
adalah yang kedua diselenggarakan 
OKI dalam tempo dua tahun terakhir. 
Pada 6-7 April 2016 OKI menggelar 
Pertemuan Puncak Luar Biasa di Ja
karta, menghasilkan Deklarasi Du
kungan OKI untuk Palestina. Walaupun 
esensi tujuan dua KTT Luar Biasa ini 
sama-sama untuk membantu Palestina, 
KTT Istanbul sekarang tampak memi
kul beban lebih berat. Pasalnya, tujuan 
yang hendak dicapai merumuskan 
kesepakatan bulat dan all out bagi selu
ruh anggota untuk menekan Tmmp agar 
menganulir pengakuan sepihak Jeru
salem sebagai Ibu Kota Israel.

Barangkali upaya sekadar menye
pakati sebuah resolusi ataupun dekla
rasi yang secara verbal-formal menge
cam dan mengutuk keputusan sepihak 
Tmmp tidak akan menemui kesulitan 
berarti. Seluruh anggota OKI akan 
solid menyepakatinya. Namun tekan
an diplomatik melalui resolusi ataupun 
deklarasi kecaman dipastikan tak akan 
sanggup membuat Trump berubah 
pikiran untuk membatalkan keputusan 
”konyol” tersebut.

Tmmp tentu mempertimbangkan 
status AS sebagai negara super power 
dan hegemonik secara global serta 
berpikiran tak boleh lemah apalagi 
kalah oleh tekanan politik sekelompok 
negara level medium seperti OKI.

Pada fomm PBB saja AS selalu sang
gup bertahan dengan ego dan ke
angkuhan nasionalnya saat melindungi 
kepentingan Israel dari tekanan lebih 
dari 190 negara anggota.

Di luar itu, obsesi pikiran Tmmp 
tampil beda dari tiga presiden sebelum
nya (Bill Clinton, George Bush, dan 
Batack Obama): berani mengimple
mentasikan Undang-Undang 1995 
tentang (Rencana) Pengakuan Jeru
salem sebagai Ibu Kota Israel serta Pe
mindahan Kedutaan Besar (Kedubes)

AS dari Tel Aviv ke Jerusalem, tampak 
terlalu kuat.

Dengan demikian, resolusi atau
pun deklarasi kecaman terhadap kepu
tusan kontroversial Trump tersebut 
dikhawatirkan tidak akan efektif. 
Langkah Konkret

Oleh karena itu, segenap anggota 
OKI dalam KTT Istanbul sekarang 
dituntut sanggup merumuskan kesepa
katan bersam a untuk benar-benar 
kompak menempuh langkah-langkah 
konkret berupa misalnya memboikot 
produk^roduk AS atau melancarkan, 
embargo minyak dan gas bumi.

Pertanyaannya, apakah segenap 
anggota OKI akan sepakat bulat me
nempuh langkah konkret seperti itu 
hingga memaksa Trump menganulir 
pengakuan sepihak Jerusalem sebagai 
Ibu Kota Israel?

Memang, kita berharap segenap 
anggota OKI kompak sepakat menem
puh langkah konkret seperti itu. 
Namun berdasarkan bukti empirik 
selama 48 tahun peijalanan OKI (OKI 
resmi dibentuk 1/9/1969, bersamaan 
penyelenggaraan KTT I di Rabat-Ma- 
roko, merespons pembakaran Masjidil 
Aqsa di Jerusalem oleh ekstrem is 
Yahudi 18/8/1969) hanya sekali OKI 
benar-benar solid menempuh langkah 
konkret menghadapi AS bersam a 
sekutunya, yaitu saat Perang Arab- 

JV tahun 1973. Saat itu negera- 
negara Timur Tengah dan negara- 
negara berkembang pada umumnya 
(termasuk OKI) melancarkan embargo 
minyak terhadap AS dan sekutu-seku
tunya Langkah tersebut terbukti efek
tif meredam agresivitas pasukan Israel 
yang didukung AS sehingga militer 

Negeri Zionis itu tidak memperluas 
aneksasinya atas wilayah-wilayah 

Arab meski langkah tersebut 
berandil atas resesi ekonomi 
dunia periode itu.

Konstelasi politik Timur 
Tengah khususnya dewasa ini 
(masih) diliputi rivalitas 
perebutan pengaruh sangat 

serius antara Arab Saudi dan 
Iran. Keduanya yang notabene 

termasuk anggota penting OKI 
tengah "bertarung sengit” di Yaman, 

Suriah, Irak, Lebanon, dan Palestina 
Belakangan tersiar kabar, Saudi 

melakukan silent diplomacy dengan 
Israel untuk m enjalin kerja sama 
menghadapi Iran. Fakta tersebut tentu 
sangat dikhawatirkan berpotensi besar 
menghambat soliditas OKI untuk 
menyepakati langkah-langkahkonkret 
dalam KTT Istanbul tersebut.

KTT Luar Biasa di Istanbul saat ini 
menjadi momen pembuktian soliditas 
OKI dalam m enghadapi setiap 
masalah krusial yang muncul, terma
suk, masalah pengakuan kontroversial 
Trump. (49)

—Chusnan Maghribi, alumnus 
bubungan Internasional FISIP UMY.


