Bedah Buku: Realita Konflik Kawasan
Wednesday, 14 Juli 2010 WIB, Oleh: Ika

Perpustakaan FISIPOL UGM menggelar bedah buku â€œIsu dan Realita Konflik Kawasanâ€ karya
Fatkurrohman, SIP, M.Si. Bedah buku dilaksanakan Selasa (13/7) di Ruang Seminar Pascasarjana
FISIPOL UGM.
Dalam kesempatan tersebut, Fatkurrohman, menyampaikan gambaran berbagai isu dan realita
konflik yang terjadi di beberapa kawasan dunia. Mulai dari kawasan Timur Tengah, Asia Timur, Asia
Selatan, serta Asia Tenggara.
Kawasan Timur Tengah, dicontohkan Fatkurrohman, memiliki persoalan keamanan yang lebih
penting untuk diperhatikan jika dibandingkan dengan persoalan lingkungan, terutama kaitannya
dengan persoalan konflik Palestina-Israel. Bagi negara-negara Timur Tengah, persoalan konflik
Palestina-Israel memiliki tempat tersendiri dalam agenda politik luar negeri mereka, pada beberapa
fase juga melibatkan kepentingan Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Begitu juga
sebaliknya AS memiliki kepentingan tersendiri dalam agenda politik luar negerinya di kawasan itu.
â€œKonflik Palestina Israel dan program nuklir Iran merupakan permasalahan yang perlu
dipandang secara seksama oleh AS dalam mejalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut,â€
kata staf pengajar jurusan HI FISIPOL UGM ini
Menurut pria kelahiran Demak, 22 Januari 1979 ini, penyelesaian konflik Palestina Israel tidak
pernah berhasil meskipun komunitas internasional turut serta dalam mendamaikan konflik anatar
keduanya. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak yang bertikai tidak menunjukkan keinginan
untuk berdamai. Terlebih diperburuk dengan turut campurnya kepentingan pihak lain seperti AS.
â€œSementara dalam program nuklir Iran, terlihat kalau Iran harus bersusah payah untuk
meyakinkan komunitas internasional terhadap keamanan program nuklirnya. Pasalnya berbagai
manuver politik internasional yang dilakukan beberapa pihak menunjukkan hal sebaliknya. Mereka

berupaya mereduksi perkembangan program nuklir Iran,â€ jelasnya. (Humas UGM/Ika)
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