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Abstract 

The entry of Israel into the OECD membership in 2010 is controversial because Israel is 
still considered incapable compared to other OECD members that have a good reputation in the 
sector of the economy and democracy. The entry of Israel into OECD is controversial because of 
Israel’s problem in the economic sector, political sector and the welfare sector, as well as Israel's 
involvement in regional conflicts, which then form Israel's reputation in the international 
sphere. However, Israel still seeks to join the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) is an organization that is engaged in the economic and social welfare. 
Based on this background, the problem in this research is formulated to address the impact of 
Israel joining the OECD in 2010. To explain this, the author uses the theory of rational design by 
analyzing the incentives offered by the international organization's member states. In the end, 
the authors found that after joining the OECD, from 2010 to 2013, Israel got incentives in the 
form of the minimalization of transaction cost for Israel to achieve its economic interests and the 
improvement in Israel's reputation in the international sphere that has a positive impact on 
Israeli diplomatic relations. 

Kata Kunci: Israel, OECD, International Organizations, International Organizations 
Incentives. 

 

Pendahuluan 

Proses masuknya Israel ke dalam OECD 
pada dasarnya tidak dapat dilepaskan 
dari keadaan Israel sebelum diterima 
keanggotannya dalam OECD yang 
sempat dinilai kontroversial. 
Sebelumnya, Israel sempat diragukan 
ketika memutuskan untuk bergabung ke 
dalam OECD karena reputasi Israel yang 
buruk di wilayah Timur Tengah dan 
hubungan Israel yang buruk dengan 
negara-negara Arab Islam. Hal ini 
disebabkan keadaan Israel yang penuh 
dengan konflik, khususnya konfliknya 
dengan Palestina seputar perbatasan, 
pelanggaran HAM, dan lain-lain.  

Keputusan Israel untuk bergabung ke 
OECD oleh karenanya mendapat kritik 
dari ranah internasional karena Israel 

dinilai tidak memiliki kredibilitas untuk 
menjadi anggota OECD. Hal ini 
dikarenakan adanya penilaian bahwa 
Israel dianggap tidak cukup demokratis 
dan telah melanggar hukum 
internasional karena telah mengokupasi 
wilayah Palestina (Kara 2014).  

Dengan bergabungnya Israel ke OECD, 
hal tersebut dianggap telah mengubah 
Israel dari negara petani sosialis 
menjadi negara yang mengalami proses 
kemajuan yang mampu mengalahkan 
bahkan meninggalkan negara-negara di 
sekitarnya. Selain itu, aksi invasi yang 
dilakukan Israel terhadap Palestina juga 
menjadi perhatian utama. Hal ini 
dibuktikkan dengan kritik-kritik yang 
muncul seiring dengan semakin 
melebarnya wilayah Israel sehingga 
wilayah Palestina perlahan-lahan 
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menjadi bagian dari Israel. Tentu saja 
dengan terjadinya hal ini, bergabungnya 
Israel ke dalam OECD kemudian 
dianggap sebagai langkah OECD 
termasuk negara-negara anggotanya 
untuk melegalkan invasi ke wilayah 
Palestina. Selain itu, bergabungnya 
Israel ke dalam OECD juga sekaligus 
merusak reputasi OECD yang dianggap 
telah memihak Israel dalam konflik-
konflik yang melibatkan Israel, sehingga 
secara otomatis OECD dinilai tidak 
dapat berperan secara netral. Kritik-
kritik yang muncul terhadap 
bergabungnya Israel ke 
OECD diakibatkan oleh 
adanya asumsi bahwa Israel 
telah melanggar prinsip-
prinsip dari Konvensi 
OECD, di antaranya adalah 
(1) menghindari adanya 
perkembangan ekonomi 
yang mampu 
membahayakan 
perekonomian negara lain 
dan (2) mengurangi atau 
melarang hambatan 
terhadap pertukaran barang 
dan jasa. Kedua prinsip 
tersebut bertentangan dengan tindakan 
Israel terhadap Palestina di mana Israel 
melakukan blokade terhadap jalur Gaza 
dan juga mengokupasi wilayah West 
Bank pada tahun 2008 hingga 2009 
(Kara 2014).  

Blokade terhadap jalur Gaza secara 
otomatis berakibat pada stagnasi 
distribusi makanan, pertukaran barang 
dan jasa, minyak dan gas ataupun 
persediaan kebutuhan medis. Tindakan 
tersebut tentu saja tak hanya 
memperlihatkan adanya pelanggaran 
HAM namun juga dapat berdampak 
negatif terhadap perekonomian 
Palestina, lebih luas lagi terhadap 
stabilitas wilayah Timur Tengah. 
Sementara okupasi Israel ke wilayah 
West Bank bertentangan dengan prinsip 
OECD bahwa negara anggota tidak 
diperbolehkan untuk melakukan 
aktivitas ekonomi di luar teritori negara 
yang bersangkutan. Kontradiksi 
tindakan Israel dengan prinsip-prinsip 
OECD ini kemudian menunjukkan 

bahwa Israel pada dasarnya tidak 
memenuhi kriteria untuk mengajukan 
diri sebagai anggota OECD. Tindakan 
Israel terhadap Palestina ini juga 
memunculkan kritik dari ranah 
internasional.  

Sementara, dilihat dari permasalahan 
teknis, Israel juga dianggap belum 
mampu menyamai posisi ekonomi 
negara-negara anggota OECD lainnya. 
Seperti yang diketahui, negara-negara 
yang tergabung dalam OECD adalah 
negara-negara demokrasi yang memiliki 

perekonomian yang maju 
sehingga dipertimbangkan 
sebagai negara maju. 
Berkebalikan dengan hal 
tersebut, secara teknis, pada 
kurun waktu 2007-2010, 
Israel dianggap belum 
mampu menangani 
permasalahan ekonomi 
yang ada di dalam negara. 
Di antaranya adalah 
permasalahan tingginya 
angka korupsi, maupun 
pelanggaran hak kekayaan 
intelektual yang salah 

satunya dilakukan industri farmasi di 
Israel. Permasalahan semacam ini turut 
menjadi perhatian bagi negara-negara 
anggota OECD lainnya seperti Australia.  

Selain itu, keputusan Israel untuk 
masuk dan bergabung dengan OECD ini 
juga bertolak belakang dengan keadaan 
Israel yang diliputi dengan instabilitas 
ekonomi. Pasalnya, Israel dikenal 
sebagai negara yang memiliki rekor 
buruk dalam hal perekonomian. Hal ini 
ditunjukkan dengan tingginya angka 
korupsi, kurangnya standar pendidikan 
yang diberikan, serta kesenjangan sosial 
yang terjadi (Kara 2014). Kasus korupsi 
Israel yang menyita perhatian Bank 
Dunia adalah penggelapan pajak negara 
dan penipuan terhadap perusahaan-
perusahaan pada tahun 2008 yang 
dilakukan oleh Perdana Menterinya saat 
itu Ehud Olmert yang menjabat pada 
tahun 2006 hingga 2009 (Sahar 2016).  

Tingginya kasus korupsi di Israel 
membuat negara ini menempati 
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peringkat 34 negara terkorup di dunia 
pada tahun 2006, dengan skala sebesar 
5,9, sementara pada tahun 2007, Israel 
menempati peringkat 30, pada tahun 
2008 menempati peringkat 33, dan pada 
tahun 2009 menempati peringkat 32 
menurut data dari The Global 
Corruption Perception Index Rank yang 
mensurvei 178 negara di dunia 
(Corruption Perception Index 2010). 

Israel juga memiliki masalah berupa 
kurangnya pendidikan yang ditunjukkan 
dalam data laporan OECD pada tahun 
2004. Pada laporan tersebut, 
diperlihatkan bahwa peringkat pelajar di 
Israel rata-rata berada jauh di bawah 
anggota OECD, yakni tepatnya 90% dari 
pelajar di Israel rata-rata memiliki 
peringkat di bawah negara-negara 
OECD lainnya (Shlaim & Mohun 2010). 
Data laporan tersebut, menunjukkan 
bahwa Israel memiliki permasalahan 
yang cukup serius dalam bidang 
kesenjangan pendidikan dan oleh 
karenanya harus meminimalisir 
kurangnya pendidikan yang terjadi di 
negara mereka (Kara 2014). 

Selanjutnya, Israel juga dihadapkan 
dengan masalah kesenjangan sosial 
antar penduduknya yaitu antara kaum 
Yahudi dan kaum non Yahudi. 
Keuntungan pertumbuhan ekonomi 
tidak tersebar secara merata antar 
warganya. Selain itu pekerja luar negeri 
yang bekerja di Israel juga mengalami 
kemiskinan yang sama. Berdasarkan 
data yang dihimpun OECD, sebanyak 
lebih dari 50% penduduk Israel hidup di 
bawah garis kemiskinan (Kara 2014). 

Keadaan perpolitikan Israel yang 
kontroversial serta kondisi ekonomi 
Israel yang kurang mumpuni dengan 
tingginya angka korupsi, rendahnya 
pendidikan, dan tingginya angka 
kesenjangan sosial kemudian 
menunjukkan bahwa Israel pada 
dasarnya belum memiliki kemampuan 
untuk bergabung dalam OECD (Kara 
2014). Bergabungnya Israel ke OECD 
pada tahun 2010 dengan demikian 
dinilai kontroversial karena kondisi 
Israel yang masih bertolak belakang 

dengan prinsip-prinsip yang diterapkan 
OECD. Kondisi ini lah yang lantas 
menimbulkan pertanyaan terhadap 
dasar tujuan Israel untuk bergabung 
dalam OECD. Hal ini dapat diteliti 
dengan menelaah insentif-insentif yang 
dapat diperoleh Israel ketika Israel 
bergabung dalam keanggotaan OECD. 

Posisi Strategis OECD bagi Dunia 
Internasional 

Dalam ranah global, OECD 
dideskripsikan sebagai „rich man’s club’ 
atau sebagai organisasi think tank 
internasional atau bahkan sebagai 
shared state apparatus. Berbeda 
dengan IMF dan World Bank, OECD 
pada dasarnya tidak memiliki kekuatan 
dalam mendorong kepatuhan negara-
negara terhadap persetujuan OECD 
(Mahon & McBride 2010, 2). Meski 
demikian, OECD memiliki peran 
penting sebagai tempat bagi 
dikonstruksi penelitian transnasional 
dan ide kebijakan yang dapat 
mendorong isu-isu kontemporer dalam 
lingkup yang luas. Dalam hal ini OECD 
berperan sebagai ‘purveyor of ideas’ 
yang memiliki posisi sentral dalam 
pemerintahan kontemporer global yang 
mana dalam sektor kebijakan, OECD 
kemudian memiliki peran untuk 
mengidentifikasi perrmasalahan yang 
dihadapi negara dan memetakan solusi 
„best practice’ (Mahon & McBride 2010, 
3). 

Sementara, dilihat dari perspektif 
keanggotaan, OECD memiliki lingkup 
keanggotaan yang cukup kecil, yang 
hanya terbatas ntuk sekitar 30 negara 
saja, termasuk Amerika Serikat dan 
Jepang dan sejumlah negara kapitalis 
lainnya, yang secara otomatis membuat 
OECD sebagai „rich nation’s club’ 
(Mahon & McBride 2010, 5). 
Berdasarkan hal tersebut, OECD 
kemudian memiliki peran yang 
signifikan dalam mengkonstruksi 
tatanan dunia paska perang, yang 
bertujuan untuk membangun dasar 
unifikasi perekonomian Eropa Barat 
yang juga mengonstitusikan blok 
Atlantik Utara.  
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OECD turut berupaya untuk 
memperluas pengaruhnya dengan 
melakukan ekspansi keanggotaan 
terutama pada negara-negara yang 
dinilai memiliki kekuatan ekonomi di 
Asia dan Amerika Latin. Hal ini 
berkaitan dengan tujuan utama OECD 
sebagai globalization hub, yang pada 
2007 juga telah mempertimbangkan 
masuknya anggota baru dari sejumlah 
negara termasuk Israel. Sebagai 
organisasi internasional yang memiliki 
posisi strategis, dalam arti OECD 
berperan penting dalam perpolitikan 
internasional, OECD memiliki sejumlah 
fungsi yang kemudian dapat menjadi 
insentif bagi negara anggotanya.  

Fungsi OECD di antaranya adalah (1) 
fungsi OECD sebagai media sentralisasi, 
yakni OECD sebagai organisasi 
internasional yang mampu menjadi 
fasilitator forum yang mampu 
mengumpulkan negara anggotanya 
secara kolektif; (2) fungsi OECD sebagai 
organisasi yang independence, yang 
artinya OECD memiliki otonom 
tersendiri dalam membentuk regulasi 
dan mengatur negara anggotanya; (3) 
fungsi OECD sebagai enforcer, dalam 
arti OECD mampu menjadi pendorong 
bagi negara anggotanya untuk 
mengaplikasikan kebijakan sesuai 
dengan regulasi OECD (Abbott & Snidal 
1988, 20); dan (4) fungsi OECD sebagai 
pembentuk identitas, di mana OECD 
membentuk standar perilaku bagi 
negara anggotanya yang kemudian 
mencerminkan identitas negara 
anggotanya sesuai dengan norma dan 
identitas OECD sebagai organisasi 
internasional (Porter & Webb 2007, 5). 

OECD memiliki posisi strategis bagi 
negara anggotanya sehingga negara 
anggota OECD dapat memanfaatkan 
keanggotaannya dalam OECD melalui 
fungsi yang ditawarkan oleh OECD. Hal 
ini juga berlaku bagi Israel, yang melihat 
adanya kesempatan terkait insentif yang 
dapat diperoleh Israel ketika menjadi 
anggota OECD. Insentif-insentif 
tersebut dapat diperoleh Israel seiring 
dengan fungsi yang ditawarkan oleh 
OECD sebagai organsiasi internasional. 

Pada dasarnya, insentif-insentif yang 
menjadi latar belakang Israel kemudian 
memutuskan untuk bergabung dengan 
OECD disesuaikan dengan kepentingan 
nasional Israel, yakni untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan 
dalam lingkup nasionalnya. 

Pertama, adalah permasalahan Israel 
terkait reputasinya yang buruk di ranah 
internasional. Reputasi buruk Israel ini 
terkait dengan konflik-konflik yang 
sering dialami Israel dengan negara-
negara tetangganya di kawasan Timur 
Tengah. Salah satunya adalah invasi 
Israel yang dilakukan terhadap Palestina 
dengan mengokupasi West Bank dan 
memblokade Jalur Gaza. Aksi Israel ini 
secara otomatis membentuk stigma 
Israel sebagai pelanggar HAM karena 
dinilai telah melanggar hak asasi warga 
Palestina. Berdasarkan tindakannya 
tersebut, Israel lantas juga mendapat 
reputasi buruk sebagai negara yang 
dinilai tidak demokratis. 

Dengan bergabungnya Israel dengan 
OECD, secara tidak langsung Israel 
dapat memperoleh dukungan dari 
OECD beserta anggota-anggotanya yang 
lain. Selain itu, OECD sebagai 
pembentuk identitas dapat sekaligus 
membentuk identitas Israel sebagai 
negara demokratis yang berperan 
terhadap misi peradaban dunia dengan 
ikut serta dalam mengaplikasikan 
kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi 
yang sesuai dengan norma dan identitas 
OECD sebagai organisasi internasional. 

Kedua, adalah permasalahan Israel 
terkait dengan permasalahan dalam 
sektor ekonomi. Israel memiliki 
sejumlah permasalahan ekonomi berupa 
tingginya angka korupsi, minimnya rata-
rata pendidikan, dan permasalahan 
kesenjangan sosial. Dengan bergabung 
dalam OECD, Israel dapat memperoleh 
berbagai rekomendasi kebijakan yang 
dapat berdampak positif terhadap 
perekonomian Israel. Dalam hal ini, 
fungsi OECD yang dimanfaatkan oleh 
Israel adalah fungsi sentralisasi dan 
fungsi enforcer. Sebagai media 
sentralisasi, Israel dapat menjadikan 
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OECD sebagai organisasi internasional 
yang mampu mendorong Israel untuk 
berinteraksi dengan negara anggota 
OECD yang lain tanpa harus 
mengeluarkan biaya, sehingga interaksi 
yang tercipta pun akan menjadi efektif. 
Selain itu, sebagai enforcer, OECD juga 
dapat mendorong Israel untuk 
mengaplikasikan kebijakan sosial 
maupun kebijakan ekonomi yang sejalan 
dengan tujuan OECD sehingga pada 
akhirnya Israel dapat diuntungkan 
melalui keanggotannya dalam OECD.  

Berdasarkan hal tersebut, maka pada 
akhirnya lebih lanjut melalui 
OECD, Israel dapat 
membuka peluang untuk 
berinteraksi dengan negara-
negara maju secara efektif 
dan efisien melalui adanya 
sentralisasi dalam OECD. 
Sementara itu, dalam sektor 
perekonomian, Israel  juga 
dapat memperbaiki 
performa perekonomiannya, 
khususnya dalam 
membangun reputasi Israel sebagi 
negara yang dapat dipercaya bagi para 
rekan-rekan negara tetangga, sehingga 
pada akhirnya Israel dapat 
meningkatkan daya persaingannya 
dalam ranah global. 

Insentif Bergabungnya Israel ke 
dalam OECD 

Bergabungnya Israel ke dalam OECD 
pada tahun 2010 diikuti dengan 
kesediaan OECD untuk menyediakan 
Israel forum-forum bagi Israel untuk 
berdiskusi dengan negara-negara 
anggota OECD lainnya untuk 
memperbaiki performa kebijakannya 
melalui branding leverage, yakni 
melalui komparasi pengalaman-
pengalaman kebijakan secara langsung 
(peer reviews), identifikasi dan 
pertukaran best practice, pencarian 
solusi terbaik untuk tantangan-
tantangan umum (bersama), dan 
koordinasi kebijakan nasional dan 
internasional. 

Melalui OECD, Israel dapat 
berpartisipasi dalam diskusi kebijakan 
dan standard setting dalam OECD 
sendiri. Selain itu, Israel juga 
mendapatkan keuntungan dari program 
peninjauan dalam area kebijakan-
kebijakan tertentu, di mana OECD juga 
berperan dalam memonitor progress 
peninjauan dan mengidentifikasi 
perbaikan yang memungkinkan. Secara 
khusus, Israel juga dapat memperoleh 
keuntungan melalui program 
pengawasan reguler OECD terhadap 
kebijakan struktural dan makroekonomi 
melalui Economic Surveys (Golstein-

Galperin 2012, 5). 

Keuntungan lainnya yang 
diperoleh Israel adalah 
adanya integrasi database 
dan publikasi yang 
diproduksi oleh OECD 
(Golstein-Galperin 2012, 6). 
Melalui hal tersebut, maka 
pembuat kebijakan Israel, 
peneliti, maupun para 
pebisnis untuk menjadi tolok 

ukur performa Israel dibandingkan 
negara-negara anggota OECD lainnya. 
Israel dengan demikian juga dilibatkan 
dalam berbagai macam material analitis 
OECD dalam Economic Outlook dan 
Going for Growth. Di sisi lain, Israel juga 
dapat memperoleh akses para ahli 
OECD sekaligus dengan akses terhadap 
penelitian dan analisis-analisis dalam 
lingkup yang luas.  

Lebih khusus lagi, bergabungnya Israel 
dalam OECD juga memungkinkan Israel 
untuk memperbaiki credit rating-nya 
dalam pasar global, di mana 
keanggotaan OECD memberikan 
jaminan bagi negara anggotanya untuk 
memiliki standar yang cukup bagi 
aktivitas investasi asing. Sebagai 
konsekuensinya, Israel dapat 
meningkatkan investasi asing dan 
mengakses pasar OECD, salah satunya 
direalisasikan dengan ratifikasi Israel 
terhadap OECD Codes of Liberalisation, 
yang mengikat Israel untuk bersikap 
profesional dalam regulasi finansial 
(Golstein-Galperin 2012, 7). Oleh 
karenanya dalam sektor industri, Israel 
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dapat menarik masuknya FDI, 
menghapus hambatan impor dan 
ekspor, meningkatkan stabilitas 
ekonomi, dan mempengaruhi 
pembuatan keputusan dalam OECD. 

Keuntungan-keuntungan tersebut 
menggambarkan adanya keuntungan 
teknis yang dapat diperoleh Israel 
selama bergabung dengan OECD. 
Berangkat dari keuntungan teknis 
tersebut, lantas Israel juga dapat 
mendapatkan keuntungan yang 
selanjutnya berdampak pada sektor 
perekonomian dan sosial serta 
kesejahteraan masyarakat Israel. Dalam 
hal ini, keuntungan teknis yang 
diperoleh Israel merujuk pada 
kemudahan akses yang didapatkan 
Israel baik dalam berinteraksi dengan 
negara-negara anggota OECD lainnya 
maupun kemudahan akses yang 
didapatkan untuk menjangkau hasil 
publikasi yang diproduksi oleh OECD. 
Berdasarkan hal tersebut, maka jelas 
bahwa OECD secara signifikan mampu 
mengurangi transaction cost yang 
seharusnya dikeluarkan oleh Israel jika 
tidak bergabung dalam OECD. 

Transaction cost yang dimaksud dalam 
hal ini adalah biaya berupa biaya sosial 
yang dibutuhkan untuk berinteraksi 
dengan negara anggota OECD lainnya 
dan juga biaya bagi Israel untuk 
mendapatkan informasi terkait dengan 
rekomendasi kebijakan yang diberikan 
oleh OECD yang dapat berkontribusi 
bagi perbaikan kebijakan ekonomi 
maupun sosial yang dapat diterapkan 
Israel untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakatnya. 

Menurut OECD (2013), setelah Israel 
bergabung dengan OECD, pada tahun 
2013, Israel telah menikmati 
pertumbuhan ekonomi yang cepat dan 
rendahnya tingkat pengangguran, 
sementara tingkat kemiskinan dan 
rendahnya tingkat kesejahteraan 
masyarakat masih dalam tahap 
perbaikan. Berdasarkan laporan yang 
diterima OECD mengenai kemajuan 
perekonomian Israel, Israel telah 
memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 

melebihi rata-rata negara anggota OECD 
lainnya. 

Setelah bergabung dalam OECD selama 
kurang lebih dua tahun, Israel 
mengalami kemajuan yang cukup baik 
dalam sektor perekonomian. Kemajuan 
yang utama adalah adanya integrasi 
populasi Israel dengan tingkat 
partisipasi yang rendah dalam labour 
market seperti kelompok Arab-Israeli 
(terutama perempuan) dan kelompok 
ultra-ortodox Haredim (terutama laki-
laki) yang sebelumnya menjadi 
tantangan utama dalam kesetaraan 
labour market  di Israel, yang juga 
menjadi isu utama ketika Israel ingin 
bergabung dalam OECD (OECD 
Observer 2013).  

Pada tahun 2013, Israel telah mengalami 
kemajuan setelah 
mengimplementasikan berbagai inisiatif 
sejak tahun 2010, inisiatif tersebut telah 
berkontribusi dalam meningkatkan 
employment rates sebesar 2,4% untuk 
wanita Arab dan 6% untuk laki-laki 
Haredi (OECD Observer 2013). Inisiatif-
inisiatif tersebut direalisasikan melalui 
dibangunnya pusat pemerintahan yang 
mengatur ketenagakerjaan kelompok-
kelompok. Dalam hal ini, OECD 
memiliki peran penting karena 
kebijakan yang diterapkan oleh Israel 
ditetapkan bersamaan dengan 
kolaborasi yang dilakukan pemerintah 
Israel dengan OECD 

Selain permasalahan ketenagakerjaan, 
Israel sebelumnya dikenal memiliki 
permasalahan tingginya angka 
kemiskinan, terutama jika dipandang 
melalui standar OECD. Untuk mengatasi 
hal ini, setelah bergabung dengan 
OECD, Israel fokus dalam 
mengimplementasikan strategi berupa 
peningkatan edukasi, memberikan akses 
terhadap fasilitas pendidikan yang lebih 
tinggi kepada kelompok-kelompok yang 
tidak beruntung, dan memperbaiki 
infrastruktur di wilayah terpencil di 
negara dan mendorong partisipasi 
masyarakat dalam labour market 
(OECD 2016). 
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Salah satu kebijakan yang telah 
diimplementasikan pemerintah Israel 
dalam hal ini adalah kebijakan Earned 
Income Tax Credit (EITC) yang 
diterapkan secara nasional untuk 
meningkatkan tingkat kredit populasi 
yang ditargetkan yang mulai beroperasi 
tahun 2011. Ekspansi kebijakan secara 
nasional ini telah meningkatkan angka 
penerima kredit dari 100.000 pada 2010 
ke angka 420.000 pada 2011. Dari 
kebijakan-kebijakan tersebut, Israel 
telah berhasil menurunkan angka 
income poverty rates dari 19.9% ke 
angka 18% di tahun 2013. 

Kebijakan yang lainnya adalah kebijakan 
terkait penguatan hak-hak terkait 
dengan hukum ketenagakerjaan. Dalam 
hal ini, kemeneterian Israel berupaya 
untuk memperkuat kapabilitas sistem 
penguatan hukum dengan menginisiasi 
hukum yang bertujuan untuk 
meningkatkan penguatan hukum 
ketenagakerjaan dengan melakukan 
kerjasama organisasi ketenagakerjaan 
dan Histadrut (organisasi persatuan 
tenga kerja di Israel), dan dengan 
menambah 120 posisi dalam penguatan 
hukum dalam jangka waktu dua tahun. 
Secara umum, kolaborasi Israel dengan 
OECD telah membuktikan perbaikan 
yang signifikan dalam sektor sosio-
ekonomi di Israel (OECD Observer, 
2010).  

Kemajuan-kemajuan yang dicapai Israel 
tidak dapat dilepaskan dari adanya 
kerjasama yang dilakukan pemerintah 
Israel bersama dengan OECD, 
khususnya dengan anggota-anggota 
OECD. Selama kurun waktu 2010-2013, 
Israel secara aktif terlibat dalam 
aktivitas bersama dengan OECD 
sehingga Israel juga dapat memperoleh 
kontribusi positif berupa kemajuan 
ekonomi maupun kesejahteraan 
masyarakat setelah 
mengimplementasikan kebijakan-
kebijakan yang direkomendasikan oleh 
OECD. Hasilnya, setelah bergabung 
dengan OECD selama kurang lebih dua 
tahun, Israel dapat mensejajarkan 
posisinya dengan negara OECD lainnya. 

Reputasi Israel Setelah Bergabung 
dalam OECD 

Setelah bergabung dengan OECD, Israel 
mendapatkan respon yang positif dari 
negara-negara anggota yang tergabung 
dalam OECD untuk mendapatkan 
reputasi yang baik. Reputasi yang baik 
ini diperlihatkan dengan tidak hanya 
oleh pertumbuhan ekonomi dan 
meningkatnya kesejahteraan Israel yang 
semakin baik di mata dunia yang secara 
otomatis berimplikasi kepada 
kepercayaan ranah internasional 
terhadap kemampuan ekonomi Israel 
namun juga diikuti dengan pandangan 
internasional terhadap Israel. Selain itu, 
bergabungnya Israel ke dalam OECD 
juga diikuti dengan adanya perhatian 
internasional terhadap konflik Israel 
dengan negara-negara di Timur Tengah 
terutama konflik Israel dengan Palestina 
dan hubungan buruknya dengan negara-
negara Arab Muslim. 

Salah satu contoh nyata bahwa Israel 
mendapat pengakuan dari dunia 
internasional melalui OECD adalah 
adanya dukungan dari negara-negara 
seperti Amerika Serikat, Perancis, Mesir, 
dan negara yang tergabung dalam Liga 
Arab lainnya, yang bekerjasama untuk 
mendorong adanya diskusi di Paris 
dalam rangka mendukung adanya 
proses perdamaian antara Israel dan 
Palestina meski tanpa adanya 
representasi dari kedua negara yang 
terlibat konflik baik Israel maupun 
Palestina melalui forum yang disediakan 
melalui OECD (Daigle 2016).  

Menurut Perancis, dengan tidak 
hadirnya representasi dari kedua negara 
tersebut, diharapkan negosiasi yang 
berjalan akan lebih kondusif sehingga 
dapat mencapai target kesepakatan yang 
telah direncanakan sebelumnya. Menteri 
Luar Negeri Perancis Jean-Marc Ayrault 
berharap agar negosiasi yang 
direncanakan ini dapat menjadi 
jembatan bagi tercapainya kesepakatan 
bersama untuk menyelesaikan konflik 
yang melibatkan kedua negara tersebut 
dengan damai (Daigle 2016). 
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Meski demikian, pemerintahan Israel 
menolak pendekatan tersebut dan lebih 
menyetujui adanya negosiasi secara 
langsung antara dua pihak yang 
bersengketa. Dengan kabinet baru yang 
dimiliki oleh Benjamin Netanyahu ini 
yang meliputi partai sayap kanan Israel 
Our Home Yisrael Beiteinu menuai 
kritik yang cukup menjadi 
permasalahan. Menurut Global Risk 
Insight (2016), kabinet yang dimiliki 
oleh Benjamin Netanyahu ini makin 
menyulitkan posisi Israel karena 
Menteri Pertahanannya yaitu Avigdor 
Lieberman dipandang kontroversial 
dalam memilih posisi dalam perjanjian 
sebelumnya.  

Akan tetapi, Netanyahu membantah 
kritik itu semua, menurut Netanyahu 
akan lebih baik jika bertemu dan 
melakukan diskusi secara langsung 
karena dapat mengurangi kekhawatiran 
Israel terhadap kurang diperhatikannya 
kepentingan nasional Israel berupa 
keamanan nasional. Meski demikian, 
keberpihakan politik negara-negara 
pada dasarnya akan membuat 
perundingan yang berlangsung semakin 
rumit. Hal ini membuktikan OECD 
sebagai organisasi internasional menjadi 
wadah Israel dalam tatanan dunia 
internasional, di mana dalam hal ini 
OECD ikut berperan dalam rangka 
membantu menciptakan reputasi baik 
bagi negara-negara anggota OECD 
lainnya tidak hanya Israel. 

Bergabungnya Israel ke dalam OECD 
pada tahun 2010 menggambarkan 
kesuksesan diplomatis Israel dalam 
ranah internasional. Pasalnya, dengan 
bergabungnya Israel ke dalam OECD, 
hal ini menggambarkan penerimaan 
Israel oleh sekelompok negara yang 
tergabung dalam „rich’s man club’ yang 
memiliki kemajuan ekonomi yang baik 
yang dicakup dalam OECD. Hal tersebut 
juga menggambarkan kemenangan 
Israel dalam bidang diplomatik setelah 
berupaya untuk bergabung dalam OECD 
selama 16 tahun lamanya dan selama itu 
pula mendapat penolakan dan kritik 
dari oposisi yang menentang 
bergabungnya Israel ke OECD atas dasar 

reputasi Israel dalam konflik Israel – 
Palestina (Ganley & Federman 2010). 

Penerimaan OECD terhadap Israel pada 
tahun 2010 tidak dapat dilepaskan dari 
adanya dukungan yang kuat dari 
Amerika Serikat sebagai aliansi Israel 
yang juga merupakan negara 
superpower dalam OECD, terlebih lagi 
dalam ranah internasional. Penerimaan 
ini juga tidak dapat dilepaskan dari 
adanya kepercayaan OECD terhadap 
Israel untuk berkontribusi dalam 
membentuk arsitektur perekonomian 
global yang lebih plural dan lebih 
terbuka, hal ini selaras dengan 
pernyataan Sekretaris Jenderal OECD, 
yakni Angel Gurria pada tahun 2010 
menanggapi masuknya Israel sebagai 
anggota baru OECD, yang menyatakan 
bahwa “the new member will contribute 
to a more plural and open OECD that is 
playing an increasingly important role 
in the global economic architecture” 
(Ganley & Federman 2010). 

Keanggotaan Israel dalam OECD, 
menurut Perdana Menteri Benjamin 
Netanyahu yang menjabat pada saat itu, 
dapat mendorong hubungan diplomatis 
Israel di ranah internasional terlepas 
dari bentuk OECD sebagai organisasi 
yang bergerak dalam sektor 
perekonomian (Ganley & Federman 
2010). Hal ini dikarenakan oleh diskusi 
yang dilakukan dalam OECD juga 
diskusi berbasis politik meski tidak 
secara langsung membahas posisi Israel 
dalam konflik Israel – Palestina. 

Sementara, menurut kacamata Israel, 
keanggotaan Israel ke dalam OECD 
menandai adanya pengakuan 
internasional terhadap prestasi ekonomi 
Israel sekaligus mendorong credit 
rating Israel (Ganley & Federman 
2010). Selain itu, keanggotaan Israel 
dalam OECD juga dapat juga melampaui 
permasalahan ekonomi, yakni 
permasalahan politik. Hal ini 
dikarenakan adanya fakta bahwa Israel 
sebelumnya seringkali diisolasi secara 
politik sehingga masuknya Israel ke 
OECD akan berdampak pada 
keterbukaan politik Israel dalam ranah 
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internasional. Hal ini sejalan dengan 
pernyataan Netanyahu pada saat 
diterimanya Israel dalam OECD 
menandakan investasi baru Israel dalam 
hal diplomatik maupun ekonomi, 
sehingga pada masa depan, Israel dapat 
menjadi salah satu negara dengan 
ekonomi terbaik di dunia, yang 
berkembang dari negara kecil yang 
kemudian mampu membentuk negara 
dengan high-tech powerhouse, 
perkembangan dalam bidang 
komunikasi, perangkat lunak, dan 
teknologi militer. 

Meski demikian, keberhasilan Israel 
dalam bergabung dengan OECD ini 
tidak dapat dilepaskan dari adanya 
protes dari Palestina yang mendorong 
OECD untuk menolak pengajuan Israel 
sebagai anggota OECD (Ganley & 
Federman 2010). Pasalnya, penerimaan 
OECD terhadap Israel juga disamakan 
dengan justifikasi okupasi Israel 
terhadap wilayah Palestina seperti West 
Bank, dan juga tindakan diskriminatif 
Israel terhadap masyarakat Arab, yang 
mana kedua argumen ini 
mempertanyakan komitmen Israel 
dalam ranah HAM. 

Kondisi Israel setelah bergabung dengan 
OECD juga harus diikuti dengan 
keterbukaan Israel untuk menyesuaikan 
diri dengan prinsip-prinsip yang dianut 
oleh OECD. Di sisi lain, Israel juga harus 
membuka diri untuk mendapatkan 
pemantauan kebijakan, baik kebijakan 
ekonomi maupun kebijakan sosial, dari 
negara anggota OECD lainnya. Dalam 
hal ini, dari pihak OECD percaya bahwa 
Israel dapat berperan secara positif 
terhadap kemajuan OECD. 

Menurut Perdana Menteri Israel, yakni 
Benjamin Netanyahu (dalam Ravid 
2010), penerimaan OECD terhadap 
Israel dianggap sebagai ‘seal of 
approval’ yang di mana hal ini dapat 
menjadi titik kebangkitan Israel dalam 
dunia internasional. Pasalnya, 
penerimaan OECD terhadap Israel turut 
membuka kesempatan Israel untuk 
mendapatkan berbagai kesempatan 
untuk membuka interaksi dalam 

berbagai bidang, terutama pada bidang 
ekonomi yang merujuk pada semakin 
mudahnya investasi asing untuk masuk 
ke Israel. Berdasarkan kesempatan itu 
pula, pemerintah Israel juga berupaya 
untuk memperbaiki sistem birokrasi 
yang ada dalam negaranya dengan 
mengadaptasi rekomendasi yang 
ditawarkan oleh OECD. Selain itu, 
bergabungnya Israel ke dalam OECD 
juga menandakan pengakuan 
internasional terkait kemampuan Israel 
dalam bidang teknologi. 

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa 
setelah bergabung dengan OECD, Israel 
mengalami kemajuan dalam sektor 
hubungan diplomatik. Dalam hal ini, 
sebelum masuk ke dalam OECD, Israel 
cenderung terisolasi baik secara politik 
maupun diplomatik. Hal ini 
dikarenakan oleh reputasi Israel yang 
sebelumnya dipandang negatif akibat 
tindakannya terhadap Palestina maupun 
dalam konflik-konflik lainnya. Setelah 
bergabung dengan OECD, Israel secara 
otomatis mendapat pengakuan dari 
dunia internasional sebagai salah satu 
dari anggota rich’s man club dan dinilai 
memiliki identitas layaknya anggota 
OECD lainnya, yang juga berimplikasi 
pada hubungan politik Israel secara 
internasional. Israel dengan demikian 
mampu semakin mengukuhkan 
posisinya sebagai salah satu negara di 
dunia internasional dengan prestasi 
dalam bidang perekonomian. Di sisi 
lain, bergabungnya Israel dalam OECD 
juga memperlihatkan signifikansi Israel 
di ranah internasional. 

Kesimpulan 

Penulis menemukan bahwa 
bergabungnya Israel ke dalam OECD 
jelas memberikan keuntungan berupa 
terminimalisirnya transaction cost yang 
dibutuhkan Israel untuk berinteraksi 
dengan negara anggota OECD lainnya 
dan juga akses terhadap informasi 
terkait dengan rekomendasi kebijakan 
yang diberikan oleh OECD. Hal ini 
kemudian berimplikasi secara lebih 
lanjut terhadap terpenuhinya 
kepentingan-kepentingan Israel lainnya, 
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yakni kepentingan dalam sektor 
ekonomi dan sektor sosial.  

Meski masih dalam proses perbaikan, 
penulis menemukan bahwa setelah 
bergabung dengan OECD selama tiga 
tahun, tepatnya pada tahun 2013, Israel 
telah mengalami kemajuan ekonomi 
maupun kondisi sosial akibat adanya 
kolaborasi yang dilakukan pemerintah 
Israel bersama dengan OECD. 
Kolaborasi ini berdampak pada 
pengaplikasian 
rekomendasi kebijakan-
kebijakan yang diberikan 
OECD oleh Israel. 
Keuntungan ini muncul 
sebagai konsekuensi positif 
dari fungsi OECD sebagai 
media sentralisasi, sebagai 
institusi yang 
independence, maupun 
sebagai enforcer. 

Di sisi lain, penulis juga 
menemukan bahwa setelah 
bergabung dengan OECD, 
Israel juga mendapat 
keuntungan dari fungsi 
OECD berupa fungsi 
pembentuk identitas. Berdasarkan 
fungsi ini, keanggotaan Israel dalam 
OECD mampu mengkonstruksi identitas 
Israel sebagai bagian dari rich man’s 
club yang mana Israel kemudian secara 
otomatis dianggap memiliki identitas 
sebagai negara dengan kemajuan 
ekonomi yang demokratis. Selain itu, 
dengan bergabungnya Israel dengan 
OECD, secara tidak langsung Israel 
dapat memperoleh dukungan dari 
OECD beserta anggota-anggotanya yang 
lain. 

Bagi Israel, diterimanya pengajuan 
keanggotaannya oleh OECD, menjadi 
prestasi Israel yang signifikan dalam 
dunia diplomatik. Hal ini dikarenakan 
oleh identitas baru Israel sebagai 
anggota OECD yang tidak hanya akan 
mampu memperbaiki reputasi Israel di 

ranah internasional seiring dengan 
munculnya pengakuan internasional 
yang lebih luas terhadap Israel, namun 
juga dapat memberikan akses yang lebih 
luas bagi Israel untuk melakukan 
hubungan diplomatik. 

Berdasarkan temuan-temuan penulis 
tersebut, maka penulis dapat 
mengkonfirmasi bahwa hipotesis yang 
diajukan oleh penulis telah terbukti. 
Penulis membuktikan bahwa Israel 

mengajukan diri sebagai 
anggota OECD dikarenakan 
oleh faktor-faktor berikut, 
yakni (1) adanya 
kepentingan Israel untuk 
mengurangi transaction 
cost dalam mencapai 
kepentingan nasionalnya, 
khususnya kepentingan 
dalam sektor ekonomi dan 
(2) mendorong adanya 
keterbukaan terhadap 
hubungan antar negara-
negara yang tergabung 
dalam OECD yang 
dianggap mampu dapat 
menguntungkan Israel 
dalam memperbaiki 

reputasi Israel dalam ranah 
internasional, dalam hal ini Israel 
mampu mendapat pengakuan 
internasional lebih luas dan mampu 
membuka hubungan diplomatik secara 
lebih luas juga. 

Berangkat dari penelitian ini, penulis 
berharap pada penelitian selanjutnya 
dapat dianalisis mengenai keuntungan-
keuntungan lainnya yang dapat 
diperoleh Israel dengan bergabung 
dalam OECD maupun organsiasi 
internasional lainnya dengan 
menganalisis fungsi-fungsi yang dimiliki 
oleh organisasi internasional secara 
lebih luas dan terperinci. Selain itu, 
diperlukan juga pembuktian terkait 
keuntungan-keuntungan yang diperoleh 
terkait dengan insentif yang ditawarkan 
oleh organisasi internasional. 
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