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P
emilihan umum Israel, 
yang digelar pada 17 
Maret ini, tak hanya 

me nentukan siapa yang 
akan menguasai kursi di 
parlemen Israel, Knesset, 
dan apakah Benyamin 
Ne  ta nyahu akan bisa 
meng amankan kursi per-
dana menterinya. Pemu-
ngutan suara kali ini juga 
akan menentukan nasib 
penyelesaian konflik Israel-
Palestina, yang tak selesai 
meski sudah berlangsung 
lebih dari setengah abad. 
Inisiatif perundingan damai 
terakhir yang dimediasi 
Amerika Serikat dilakukan 
pada 2013, tapi kandas 
tahun lalu.

Presiden AS Barack Oba-
ma, seperti disampaikan 
Men teri Luar Negeri John 
Ker ry, menyatakan tetap 
akan menyokong pro-
ses perdamaian dengan 
meng usung “solusi dua 
ne gara”. Amerika Serikat 
menyatakan tetap dengan 
posisi lamanya yang sudah 
dianut dalam 50 tahun 
ini, yaitu mendukung pro-
ses perundingan damai. 
“Presiden Obama tetap ber-
komitmen untuk solusi dua 
negara,” kata Kerry, dalam 
sebuah konferensi di Mesir, 
Sabtu lalu. 

Meski kandas tahun 
la lu, Kerry masih berusaha 
meng hidupkan proses pe -
run  dangan damai. Jumat 
pe  kan lalu, ia bertemu de ng-
an wakil dari Palestina, 
Yordania, dan pemimpin 
Mesir. Kerry mengatakan 
ke pada wartawan bahwa 
Obama “berharap bahwa 
pilihan apa pun yang dibuat 
oleh Israel, (mereka) akan 
dapat bergerak maju pada 
usaha-usaha (perdamaian) 
tersebut”.

Ada aura pesimisme 
atas kelanjutan nasib pe -
run dingan damai jika Ne -
tanyahu kembali ber kuasa 
di Tel Aviv. Sejumlah ana-
lis mengatakan nasib 
pe rundingan damai itu 
akan lebih mudah di la   -
ku   kan jika bukan poli-
ti kus partai Likud itu 
yang kembali berkuasa. 
Harapan ini bukannya tak 
berdasar. Jajak pendapat 
yang diterbitkan sebelum 
pemilihan menyatakan 
alian si kiri-tengah Uni 
Zionis, yang dipimpin Isaac 
Herzog, ada kemungkinan 
dapat mengalahkan partai 
kanan-tengah Likud. 

“Herzog dalam banyak 
hal adalah antitesis dari 
Netanyahu,” kata Leslie 
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Sebagian besar politikus berfokus pada 
masalah domestik, yaitu pemilih Israel 
yang khawatir soal tingginya harga 
rumah dan mahalnya biaya hidup.

Susser, editor politik di 
majalah Jerusalem Report, 
kepada media Independen 
di Inggris. Menurut Leslie, 
Herzog rendah hati dan 
memiliki pendekatan sosial 
ekonomi yang berbeda de -
ngan Netanyahu. “Orang-
orang melihat Netanyahu 
ber  paling dari solusi dua 
negara dengan Palestina 
dan khawatir tentang im -
p  li kasinya. Sepertinya pen -
dekatan Herzog lebih baik 
soal itu.”

Tapi tak semua optimis-
tis bahwa pengganti Neta-
nyahu akan membuat 
pro    ses perdamaian Israel-
Pales  tina lebih mulus. Se -
bab, koalisi kiri-tengah 
yang dipimpin Herzog 
juga membutuhkan koalisi 
dengan partai lainnya agar 
bisa memenangi kursi di 
Knes set. Jajak pendapat  
me  nempatkan partai kiri-
tengah akan mendapatkan 
24 atau 25 dari total 120 
kursi di Knesset, sedikit 
lebih banyak daripada 21 
kursi untuk Likud. Jajak 
pen   dapat lain menunjukkan 

keduanya bersaing ketat, 
deng an selisih dua kursi. 
Se    perti yang selalu terjadi 
dalam 67 tahun sejarah 
Israel, tidak ada pihak yang 
bisa mengamankan kur  si 
mayoritas sehingga nego-
siasi dalam membentuk 
ko alisi pemerintahan men-
jadi ta  hap yang paling 
kritis.

Pesimisme lainnya adalah 
soal prioritas masalah yang 
jadi fokus politikus Israel. 
Dalam debat menjelang 
pemilihan di stasiun televisi 
di Israel, 11 Maret lalu, para 
kandidat memperdebatkan 
isu-isu sosial dan ekonomi 
lebih panjang-lebar, sedang-
kan soal konflik dengan 
Palestina dan “solusi dua 
negara” hanya disinggung 
sedikit. Dalam perdebatan 
itu, kata “perdamaian” hanya 
disebutkan lima kali, tiga 
di antaranya oleh kandidat 
dari partai warga Arab Is -
rael. Sedangkan Naftali Ben-
nett, pemimpin partai ultra-
nasionalis Jewish Home, 
me  nyatakan dia tidak akan 
membiarkan Palestina me -
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1948: 
Inggris menarik diri dan Israel 
menyatakan kemerdekaannya. 
Perang pun dimulai.

Liga Arab menciptakan 
pemerintahan Palestina di Gaza.

1959: 
Yasser Arafat 
mendirikan Fatah 
di Kuwait.

miliki negara sendiri.
Menurut Reuven Hazan, 

seorang profesor ilmu po -
litik di Universitas Ibra ni 
dan seorang spesialis Ti -
mur Tengah, sebagian be -
sar politikus fokus pada 
ma  salah domestik, yaitu 
pemilih Israel yang khawatir 
soal tingginya harga rumah 
dan mahalnya biaya hi  dup. 
Masalah Palestina seper-
tinya dianggap tidak cukup 
krusial. “Dan itu tidak di -
anggap sebagai masalah 
yang harus ditangani sela-
ma tiga tahun ke depan, 
se  perti masalah di bidang 
ekonomi.”

Sejumlah analis percaya, 
jika Netanyahu akhirnya 

1947: 
Majelis Umum PBB 
menyerukan adanya 
pemisahan negara 
Arab dan Yahudi. 
Pemimpin Yahudi 
menerima rencana itu, 
tapi pemimpin Arab 
menolaknya, yang 
kemudian memicu 
perang sipil.

1964: 
Organisasi 
Pembebasan 
Palestina (PLO) 
didirikan oleh 
negara-negara 
Arab.

1967: 
Perang Enam Hari. Israel 
mencaplok Tepi Barat, Jalur 
Gaza, dan Dataran Tinggi 
Golan. Lebih dari 200 ribu 
warga Palestina mengungsi.

1969: 
Arafat 
mengambil 
alih PLO.

1982: 
Israel 

menyerang 
Libanon dan 

mengusir PLO.

1987: 
Pecah gerakan 
intifada di Tepi 
Barat dan Gaza.

1991: 
Dalam Konferensi 
Madrid, Israel 
meminta agar PLO 
dikeluarkan dari 
delegasi Palestina.

1993:
Israel dan PLO 
menandatangani 
Kesepakatan 
Perdamaian Oslo.

1999: Kesepakatan 
Damai Sharm el-Sheikh. 
Status akhir perdamaian 
akan dibahas pada 
2000.

2000: KTT Camp David 
antara Arafat dan PM 
Israel Ehud Barak gagal 
mencapai kesepakatan. 
Pecah Intifada kedua.

2001: Pertemuan 
Taba berakhir tanpa 
kesepakatan. 

2002: Pembangunan 
tembok pemisah Tepi 
Barat dimulai.

2003: AS, Uni Eropa, 
dan Rusia meluncurkan 
rencana perdamaian 
PBB. 

2004: Arafat meninggal, 
Mahmud Abbas 
mengambil alih sebagai 
Presiden Otoritas 
Palestina.

2005: Israel menarik 
diri dari Gaza di bawah 
rencana pelepasan oleh 
PM Ariel Sharon.

2006: Kelompok 
Islam radikal, 
Hamas, memenangi 
pemilu Palestina dan 
membentuk pemerintah 
persatuan dengan Fatah.

2007: Konflik internal, 
Hamas memegang 
kendali di Gaza, Fatah 
di Tepi Barat. Israel 
memblokade Gaza.

2008: PLO menunjuk 
Abbas sebagai “Presiden 
Negara Palestina”.

2009: Perang Gaza 
dimulai. Terjadi serangan 
roket ke Israel, yang 
dibalas dengan serangan 
darat dan udara besar-
besaran.

2010: Pemerintahan 
Presiden AS Barack 
Obama menggagas 
perundingan damai, 
tapi kolaps pada tahun 
berikutnya.

2011: Hamas dan Fatah 
membentuk pemerintah 
persatuan. 

20013: Amerika Serikat 
kembali memediasi 
perundingan.

2014: Sampai tenggat 
April, perundingan damai 
tak membuahkan hasil.

1996: 
Pemilu Palestina 
Pertama, Arafat menjadi 
presiden sementara 
Otoritas Palestina.

kem  bali, kemungkinan un -
tuk dimulainya kembali 
pe    run dingan damai sangat 
ke  cil. Selain ia dianggap 
ti  dak menginginkannya, 
Pa   les    tina, yang dilanda 
per    pe   cahan internal, tidak 
di  li hat sebagai mitra yang 
bisa diajak bekerja sama 
de    ngan baik. Akibatnya, 
ta      hun-tahun mendatang 
di        pre  diksi akan lebih ba -
nyak diwarnai sikap unila-
te  ral isme, di mana Israel 
akan fokus pada masalah 
do  mestik dan Palestina 
ber       usaha menekannya de -
ngan membawa Israel ke 
Mah      kamah Pidana Inter-
nasional. 
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Tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah warga 
Palestina di Hebron, Tepi Barat, 13 Desember 2012.
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