
LEMBAR KERJA KELOMPOK 

NAMA KELOMPOK         : Kelompok 7 

MATERI KELOMPOK      : OKI 

ANGGOTA KELOMPOK : 

1) Grace Natasya Sitompul (10) 

2) Hadassah Graciella Deborah (11) 

3) Simon Renaldi Sitorus (25) 

4) Winny Alti (31) 

 

Materi Organisasi Internasional setiap Kelompok: 

KELOMPOK 1: Perserikatan Bangsa-Bangsa KELOMPOK 5: APEC 

KELOMPOK 2: ASEAN KELOMPOK 6: OPEC 

KELOMPOK 3: Gerakan Non Blok KELOMPOK 7: OKI 

KELOMPOK 4: Konferensi Asia Afrika KELOMPOK 8: AFTA 

 

Berikut ini pertanyaan yang harus didiskusikan setiap kelompok! 

1. Apakah Organisasi Internasional? (meliputi pengenalan organisasi internasional sesuai 

dengan materi yang didapatkan masing-masing kelompok). 

2. Apa dampak positif yang diperoleh Indonesia melalui organisasi internasional tersebut? 

3. Apa dampak negatif yang diperoleh Indonesia jika tidak bergabung dalam organisasi 

internasional tersebut? 

4. Bagaimana peran yang dilakukan Indonesia melalui organisasi internasional tersebut? 

5. Bagaimana peran organisasi internasional tersebut terhadap Indonesia? 

Jawaban 

1) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dahulu disebut Organisasi Konferensi Islam. 

OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 25 September 1969 dalam Pertemuan Pertama 

para Pemimpin Dunia Islam. Negara yang menjadi anggota OKI sebanyak 57 negara. 

Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas 

berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Pada Konferensi Rabat, menyepakati 

Deklarasi Rabat. 

 

2) - Turunnya Tarif Impor 

    OKI menghasilkan kebijakan-kebijakan yang wajib diterapkan oleh negara 

yang terlibat dalam anggotanya untuk meningkatkan kerja sama tersebut. Salah 

satu kewajibannya adalah penurunan tarif impor dari masing-masing negara 

anggota sehingga setiap negara anggota yang mengekspor komoditi milik 

negara anggota OKI lainnya dengan tarif yang lebih murah dan dapat 

menyumbangkan  devisa yang lebih besar bagi negara eksportir. 



- Meningkatkan Kerja Sama Ekonomi 

 

    Dengan bergabungnya negara Indonesia ke OKI, maka negara Indonesia akan 

terjalin kerja sama di bidang ekonomi negara-negara lain terutama dengan 

negara yang tergabung dalam keanggotaan OKI itu sendiri. Sehingga ketika 

Indonesia menjadi bagian OKI itu maka otomatis negara Indonesia dapat 

menjalin hubungan internasional ke negara lain . Hal ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan kerja sama ekonomi negara . 

              - Penanganan Masalah Radikalisme dan Terorisme 

    OKI memiliki satu tujuan untuk meminimalisir adanya aksi radikalisme dan 

terorisme Sehingga OKI mengambil bagian untuk mengurangi radikalisme dan 

terorisme dengan cara memberi bantuan bagi negara-negara yang tengah di 

serang terorisme dan memberi pelatihan bagi pasukan pengaman negara untuk 

mendeteksi radikalisme dan terorisme. 

3) •Hubungan Indonesia dengan negara Islam lainnya tidak ada lembaga naungan. OKI 

berperan sebagai wadah untuk negara-negara anggota saling bekerja sama baik dalam 

bidang ekonomi dan lainnya. 

•Peran Indonesia dalam memberantas terorisme tidak semaksimal bila bergabung 

bersama OKI dan saling bekerja sama antar negara anggota menyelesaikan konflik dan 

terorisme. 

•Tidak adanya kontrol tarif impor khususnya bila menjalin dengan negara-negara Islam 

karena OKI telah mengatur tarif impor agar lebih murah 

•Penjualan produk sedikit mengalami kendala khususnya dengan negara Islam yang 

mewajibkan adanya sertifikasi halal 

 

4) •Indonesia memberikan andil penyelesaian sengketa antara Pakistan dan Bangladesh 

•Indonesia ikut menyelesaikan masalah Muslim Moro (MNLF) di Filipina yang 

mengacu pada perjanjian damai pada 1996 

•Indonesia mendukung perjuangan OKI melenyapkan rasial, diskriminasi, dan 

kolonialisme di dunia 

•Sebagai pemrakarsa dibentuknya “Tata Informasi Baru Dunia Islam”  

•Indonesia memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan 

berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, yang dilanjutkan dengan pembukaan 

hubungan diplomatik pemerintah RI – Palestina pada 19 Oktober 1989 

•Indonesia aktif memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi 

perdamaian dan toleransi  

•Mendukung pelaksanaan OIC’s Ten Year Plan of Action dalam KTT pertama di 

Senegal 

 

5) •OKI Sebagai wahana untuk menunjukkan cinta Islam yang santun dan moderat 

•Melalui OKI Indonesia juga dapat menawarkan program-program nasional yang bisa 

dikembangkan oleh negara-negara anggota OKI lainnya . 

•Mewujudkan perdamaian dunia terutama di Indonesia yang merupakan salah satu cita-

citanya. 


