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Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana isu mengenai strategi 

yang dilakukan oleh negara Qatar mengenai rencananya dalam menanggulangi 

tingkat ketergantungan ekonominya yang tinggi terhadap minyak bumi di negara 

tersebut. Hal ini menjadi sumber soft power diplomacy yang dapat digunakan sebagai 

alat strategi untuk membangun kerjasama yang baik terhadap negara besar lainnya 

dan meningkatkan industri swasta yang dimiliki dalam rangka mengurangi 

ketergantungan ekonominya terhadap minyak. 

Kata Kunci: Politik Luar Negeri Qatar, Soft Power Diplomacy, Perekonomian 

Abstrack  

QatarThis thesis aims to describe how the strategy from the government of 

Qatar in facing high economic dependency towards crude oil resource. This become 

the source of its soft power diplomacy which is used as a strategic mean to establish 

good relation with other great countries as well as developing private-sector industry 

to reduce Qatar’s high dependency to oil. 
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Pembahasan 

Qatar adalah sebuah negara emirat di Timur Tengah yang terletak di semenanjung 

kecil di Jazirah Arab, Asia Barat. Qatar menjadi negara yang merdeka pada 3 

September 197. Secara geografis, Qatar yang memiliki luas wilayah 11.586 km2 ini 

berbatasan darat dengan Arab Saudi di sebelah selatannya. Sedangkan sisi lainnya 

dibatasi oleh Teluk Persia. Jumlah penduduk Qatar adalah sebanyak 2.258.283 jiwa. 

Mayoritas penduduk Qatar beragama Islam yaitu sebanyak 77,5%. Bahasa resmi 

Qatar adalah bahasa Arab. Sistem Pemerintahan Qatar berbentuk Monarki Absolut 

yaitu negara yang dikepalai oleh seorang Raja yang disebut dengan Emir yaitu Sheikh 

Tamim bin Hamad Al Thani. Emir memiliki kekuasaan tertinggi atas semua 

keputusan politik. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana 

menteri yang diangkat oleh Emir. Berdasarkan sistem pemerintahan Monarki Absolut 

Qatar, Pada tahun 2003, konstitusi baru disetujui oleh 98% penduduk. Awal tahun 

2017, total populasi Qatar mencapai 2,6 juta jiwa: 313.000 warga negara Qatar dan 

2.3 juta ekspatriat. Ibukota Qatar adalah Kota Doha. Di hubungan luar negeri, Qatar 

merupakan anggota PBB dan lembaga-lembaga dibawah PBB, Qatar juga merupakan 

anggota dari OPEC dan Liga Arab. (Jatmika, 2016) 

Qatar, pada dasarnya, adalah negara kecil dan miskin yang seharusnya memang 

merupakan anak bawang di Timur Tengah. Seperti Arab Saudi, Kuwait, Libya, oman, 

Qatar merupakan negara miskin, tanpa minyak mereka pasti akan menjadi salah satu 

negara paling miskin di dunia dan bukan menjadi negara paling makmur di dunia. 

pada tahun 1982, GNP per kapita di U.A.E hanya mencapai $ 23.770  dan di Qatar $ 

21,880 dibandingkan dengan di Amerika Serikat $ 13.160. Secara umum, negara-

negara ini memiliki populasi yang kecil (hanya Arab Saudi yang memiliki lebih dari 

3 juta populasi) (Alasdair Drydale, 1985).  

Memiliki batas wilayah perairan yang bersejarah menjadi ladang konflik antara 

negara-negara Arab yang provokasi. Pada kenyataannya, dulu memang begitu. 



Setidaknya sampai tahun 1995, nama Qatar nyaris tak pernah terdengar dan masih 

menjadi salah satu negara yang paling miskin di Timur Tengah hanya hidup dari 

sektor perikanan dan usaha mutiara. Namun, itu semua berubah ketika Hamad bin 

Khalifa Al Thani mengudeta ayahnya sendiri, Khalifa bin Hamad Al Thani. Di bawah 

Hamad Al Thani, Qatar berbenah. Cadangan gas alam Qatar yang memang sangat 

besar itu dimonetisasi olehnya. Dari situ, Qatar berubah menjadi negara eksportir gas 

alam cair (LNG) terbesar di dunia. Sumber kekayaan Qatar awalnya memang 

bersumber dari gas alam. Tulang punggung perekonomiannya adalah industri 

pertambangan Gas Alam dan minyak bumi.  Qatar merupakan pengekspor Gas alam 

terbesar ke-2 di dunia dengan jumlah ekspornya 118,9 miliar meter kubik (data 

2014). Qatar juga tercatat sebagai negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia 

yaitu sebesar 1,303 juta barrel per hari (2013). Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 

berdasarkan Paritas Daya Beli adalah sebesar US$ 334,5 miliar.  

Dalam membahas Timur Tengah terutama negara Qatar, minyak tak luput dan 

tidak dapat dihindarkan. Hal ini telah mempengaruhi hubungan wilayah dengan 

seluruh dunia. Terutama kekuatan utamanya. Ini telah mempengaruhi hubungan 

didalam wilayah Timur Tengah, karena telah terdistribusi secara merata, sebaliknya, 

ini juga mempengaruhi politik domestik negara-negara Arab. Minyak telah 

mempengaruhi diplomasi terhadap kawasan ini dan menjadikan Qatar sebagai negara 

yang independen dan jauh dari negara-negara di Timur Tengah (Fawcett, 2009) 

Salah satu akibat mengapa Qatar ingin menjauhkan diri dari negara-negara Timur 

Tengah dan ingin menjadi negara sendiri yaitu karena telah berkurangnya rasa 

kepentingan ekonomi bersama. Maksutnya adalah pengklasifikasian ekonomi 

berbagai negara agraris, industry, perdagangan, dan pariwisata akan memisahkan 

negara-negara di Timur Tengah. Seorang nasionalis Arab, Adib Nassur, telah 

memperingatkan bahwa ketimpangan (pembeda yang kaya dan yang miskin) 

ekonomi dan analisis kelas pada akhirnya akan memecah barisan nasionalis Arab 

menjadi kelompok yang saling bertikai, dan inilah yang sedang terjadi di Timur 



Tengah, hingga akhirnya Qatar ingin memisahkan diri dari Timur Tengah. (Barakat, 

2012) 

Cadangan gas alam yang dimiliki Qatar adalah satu satunya yang terbesar di 

dunia, yaitu sekitar 900 Tcf atau 14% dari porsi gas alam di dunia dengan kata lain 

negara ini memiliki 23,9 miliar barel cadangan minyak dan 885,1 triliun kaki kubik 

cadangan gas. Kedua cadangan energi itu jika dikonversi dengan harga pada saat ini 

US$16,4 triliun dengan jumlah ketergantungannya terhadap minyak sebesar 55% 

hingga tahun 2011. Produksi gas alam yang membludak membawa ekonomi Qatar 

menanjak. Pendapatan per kapita per tahun yang tinggi jauh melampaui Amerika 

Serikat atau Inggris dan Qatar pun menjadi eksportir gas alam cair terbesar di dunia. 

Dari hasil tersebut, Qatar membentuk sebuah perusahaan investasi bernama The 

Qatar Investment Authority pada 2005. Tujuannya untuk mengalirkan dana ke 

berbagai sektor. Dan lewat uang penjualan gas itulah, Qatar kini menjadi negara 

terkaya di dunia dari segi pendapatan per kapita. Pemasukan hasil minyak bumi itu 

juga digunakan untuk membangun sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit. 

(Jefriando M. , 2017) Meski begitu, populasi negara kecil tersebut hanya 2,6 juta 

jiwa. Dan dari jumlah tersebut hanya 313 ribu yang merupakan warga Qatar asli, 

sementara 2,3 juta lainnya ekspatriat.  

Rahasia dari jumlah ekspatriat yang hampir delapan kali lipat dari penduduk 

aslinya tersebut adalah pembangunan dan ekspansi besar-besaran Qatar di segala 

bidang. Di dalam negeri, segala hal tak luput dari peningkatan mutu secara signifikan. 

Jaminan kesehatan, sistem pendidikan, hingga infrastruktur secara drastis mereka 

benahi. Bahkan, infrastruktur teknologi dan informasinya nomor satu di jazirah Arab, 

menyalip negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA yang sudah masyhur lebih dulu. 

Majalah Forbes mencatat, Qatar merupakann Negara terkaya di dunia. Versi 

World Bank. World Bank sendiri merupakan organisasi yang bergerak untuk 

membantu memberikan pinjaman dana dan mengatur arus keuangan untuk 



pembangunan negara di dunia. World Bank bertanggung jawab atas pengurangan 

kemiskinan atau menghilangkan kemiskinan dengan cara membantu melalui 

perubahan struktur institusional dan pembangunan sebuah negara. Kemunculan 

World Bank ini membawa banyak dampak positif dalam perekonomian dunia sejak 

awal terciptanya yaitu semakin liberalnya perekonomian dunia dan banyak negara 

berkembang yang dibantu oleh World Bank seperti Qatar yang banyak dibantu dalam 

hal perekonomiannya oleh world bank yang berawal merupakan negara miskin 

kemudian menjadi negara paling kaya didunia. Besar kecil nya peran World Bank 

sangat berpengaruh dalam prosesnya. (Mahmudah, 2012) 

Pendapatan per kapita yang sangat tinggi negara Qatar pada tahun 2011 hampir 

mencapai 50 ribu dolar (tepatnya 89.736) atau sekitar 1 miliar (kurs Rp. 

11.430/dolar). Sebagai gambaran, masih menurut World Bank, pada 2012 pendapatan 

per kapita Saudi 24.116 dolar, Uni Emirat Arab 39.058 dolar, Kuwait 51.497 dolar, 

Oman 23.113 dollar, dan Bahrain 22.471 dollar, sementara itu pendapatan per kapita 

Indonesia hanya 3.471 dollar atau sekitar Rp 40 Juta. Secara keseluruhan, pemerintah 

Qatar dan investor swasta mengeluarkan sekitar 200 miliar Dollar untuk berbagai 

proyek.  

Menjadi negara terkaya, kemudian langkah selanjutnya adalah mengembangkan 

pengaruh yang perlu diraih. Dengan kekayaan yg dimiliki, Qatar pun berusaha untuk 

menjadi Arab Saudi baru. Bahkan, mereka berani untuk mengambil langkah-langkah 

liberal seperti mendirikan stasiun televisi Al Jazeera (1996), mendorong hak politik 

perempuan untuk memilih di pemilihan daerah (1999), pembentukan konstitusi 

tertulis pertama (yang memberikan jaminan hak-hak bagi masyarakatnya; serta 

jaminan non-diskriminasi atas perbedaan apapun, baik jenis kelamin, ras, bahasa, 

maupun agama) di tahun 2005, sampai meresmikan keberadaan Gereja Katolik pada 

2008 lalu. Lewat Qatar Foundation setiap tahun menggelontorkan dana jutaan dollar 

untuk mensponsori klub sepak bola Barcelona. Iklan-iklan Qatar Airways juga 

membanjiri sejumlah stadion klub-klub sepak elite di Eropa. Bahkan keluarga 



penguasa Qatar melalui the Qatar Investement Authorit  telah membeli dua klub 

sepak bola di Eropa, Paris Saint Germain (PSG) dan Malaga FC (Spanyol). Dan 

untuk pertama kalinya di kawasan di Timur Tengah, Qatar terpilih sebagai tuan 

rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2022. 

Meski pada dasarnya masih menggunakan syariat Islam sebagai hukum, Qatar 

berusaha tampil sebagai sebuah negara yang progresif dan proaktif. Mereka pun 

kemudian berusaha untuk merangkul semua pihak yang selama ini bertikai dan 

bersitegang di Timur Tengah. (Jatmika, Masalah-Masalah Dunia Islam, 2015) Karena 

Qatar ingin menjadi seperti Amerika Serikat. Qatar juga ingin menjadi China. Qatar 

juga ingin menjadi Britania Raya, dan selalu ingin menjadi negeri yang paling 

terbarukan, dan setidaknya, ingin bisa seperti negara-negara Teluk lain yang punya 

pengaruh luas di dunia internasional. Maka yang dilakukannya, seperti memelihara 

bisnis lainnya, adalah membangun dan mengembangkan brand. Qatar tidak mudah 

puas dengan hanya menjadi negara kecil di tengah Teluk Persia, keinginan Qatar 

untuk menjadi sesuatu yang lebih. Selain membangun hard power dengan beraliansi 

bersama Amerika Serikat lewat pembangunan pangkalan militer di negaranya, Qatar 

juga mencoba membangun pondasi untuk soft power lewat pengaruh di bidang-

bidang non militer. Qatar  ingin meninggalkan pengaruh di politik regional, dan tidak 

hanya politik, namun juga mengembangkan dibidang kultur, olahraga, dan 

pendidikan. 

Kemudian Qatar menjalankan sistem kebijakan luar negri, ini merupakan strategi 

atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam 

menghadapi negara lain atau Uni Politik Internasional. Kebijakan luar negeri ini 

merupakan suatu upaya negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk 

mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya, disini Qatar 

ingin berusaha menjauhkan diri dari Timur Tengah dan mencari keuntungan 

sebanyak-banyaknya dari lingkungan internalnya (minyak bumi) kemudian Qatar 

berusaha mencari keuntungan sebesar besarnya dari lingkungan ekternalnya dengan 



membentuk pengaruh besar terhadap negara negara di dunia melalui berbagai soft 

power diplomasi yang dilakukan. (Perwita, 2005) 

Soft diplomacy adalah salah satu bentuk kegiatan diplomasi yang dilakukan 

dengan mengaplikasikan penggunaan unsur  soft power suatu negara. Munculnya 

soft power sebagai salah satu bentuk power selain hard  power dalam kegiatan 

hubungan internasional membawa implikasi pada pelaksanaan diplomasi. Soft 

power menjadi tool utama diplomasi masa kini yang disebut soft diplomacy. 

Kecenderungan pelaksanaan soft diplomacy dengan menggunakan aplikasi soft power 

dianggap efektif dan efisien sehingga mudah untuk dilakukan tanpa harus menelan 

korban dan menghabiskan biaya besar. Seiring berubahnya paradigma aktor 

hubungan internasional, pelaksanaan soft diplomacy melibatkan berbagai kalangan 

aktor non-Pemerintahan. Oleh karena itu, soft diplomacy merupakan bentuk nyata 

dari penggunaan instrument selain tekanan politik, militer dan tekanan ekonomi yakni 

dengan mengedepankan unsur budaya dalam kegiatan diplomasi. Maka dari itu, 

platform politik luar negeri dilakukan melalui soft diplomacy, seperti apa yang di 

lakukan oleh negara Qatar. 

Seiring kejayaan Qatar dalam pertumbuhan ekonomi terus melaju. 

Ketergantungan pada minyak bumi dan semakin menipisnya cadangan minyak dunia, 

menjadi alasan lain bagi daulatul Qatar untuk beralih pada sektor manufaktur dan 

pengembangan sektor swasta atau sektor industri jasa. Berbagai investasi dilakukan 

Qatar untuk tetap menjadi negara dengan ekonomi stabil di kawasan Timur Tengah. 

Sekarang di saat yang bersamaan setelah standar hidup di negara Qatar sama dengan 

di Eropa, ketergantungan pada minyak dan gas bumi menurun. Ekonomi negara 

diberi landasan yang lebih luas dan untuk semakin meningkatkan pengaruhnya, 

terutama di level internasional, dan tidak lagi bergantung pada cadangan minyak, 

Qatar pun berusaha untuk terus meningkatkan soft power mereka. Berbagai usaha di 

lakukan oleh Qatar seperti dalam bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga, 

transportasi, lembaga soaial, media.  



Seperti konsep yang telah disebutkan diatas, berdasarkan konsep soft power 

diplomacy oleh Joseph Nye, Jr, dan Trunkos, maka penulis menemukan faktor 

penyebab perubahan sumber pendapatan di negara Qatar dan beberapa atraksi 

selanjutnya yang dilakukan oleh negara Qatar setelah terjadinya perubahan 

perekonomian termasuk perpindahan kedalam bidang kebudayaan, nilai, kebijakan 

luar negeri dan sejenisnya tanpa adanya unsur paksaan. Faktor utama yang paling 

mempengaruhi perubahan ini yaitu semakin menipisnya cadangan minyak dunia dan 

menurunnya harga minyak dunia. Berkurangnya jumlah masa pada cadangan minyak 

di negara Qatar ini, dirasa Qatar harus melakukan perubahan dalam hal 

perekonomiannya. Namun hal ini tidak memungkinkan jika diselesaikan dengan 

penggunaan hard power (kekuatan militer). Sebaliknya, penggunaan soft power justru 

semakin menguat dalam hal upaya menyelesaikan permasalahan dunia. Hal itu 

terbukti dengan dilaksanakannya berbagai dialog antar umat-umat beragam serta 

kerjasama di bidang sosial dan budaya, sebagai salah satu perwujudan soft power 

yang dinilai dapat meredakan ketegangan yang terjadi di berbagai negara dibelahan 

dunia dewasa ini. (Herningtyas, 2014) 

Hal ini menjadi alasan bagi daulatul Qatar untuk beralih pada sektor manufaktur 

dan pengembangan sektor swasta atau sektor industri jasa karena tidak dapat 

selamanya Negara Qatar bergantung pada minyak bumi yang mulai menipis dan 

habis. Selain itu keinginan Qatar yang ingin menjadi seperti Amerika Serikat dengan 

standard hidupnya yg tinggi, Qatar juga ingin menjadi China. Qatar juga ingin 

menjadi Britania Raya. Qatar, setidaknya, ingin bisa seperti negara-negara Teluk lain 

yang punya pengaruh luas di dunia internasional dan tidak lagi bergantung pada 

cadangan minyak, maka yang dilakukannya yaitu dengan terus berusaha 

meningkatkan soft power mereka, seperti Qatar mulai mengembangkan usaha 

dibidang jasa transportasi dengan membangun Qatar Airways dan Bandar udara 

Qatara Airways. 



Qatar Airways adalah nama maskapai penerbangan nasional Qatar dan 

merupakan salah satu kisah keberhasilan besar industri penerbangan yang memiliki 

basis utama di Bandara International Doha. Saat ini, Qatar Airways melayani 75 

tujuan internasional dan merupakan salah satu dari 5 maskapai pernerbangan yang 

mendapatkan status five star airlines dari Skytrax. Dari hub Qatar Airways di Doha, 

ibukota negara, maskapai ini telah mengembangkan jaringan global lebih dari 150 

destinasi, yang meliputi Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, Asia Pasifik, 

Amerika Utara, dan Amerika Selatan dengan armada modern lebih dari 160 buah 

pesawat penumpang dan kargo. 

Qatar Airways juga merupakan anggota Arab Air Carriers Organization. Qatar 

Airways merupakan Maskapai terbaik di Dunia berdasarkan penilaian Skytrax, di 

mana Maskapai ini berhasil memperoleh penghargaan World's Best Airlines pada 

tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2013 Qatar airways menepati posisi ke dua sebagai 

World's Best Airline dan mendapatkan penghargaan sebagai maskapai penerbangan 

kelas bisnis terbaik di dunia versi Skytrax. 

Beroperasi mulai tahun 1994 saat maskapai ini masih berupa maskapai regional 

kecil yang melayani beberapa rute. Maskapai ini diluncurkan kembali pada tahun 

1997. Sejak saat itu, Qatar Airways menjadi salah satu operator yang paling cepat 

berkembang di dunia dengan perluasan yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu 

pertumbuhan rata-rata dua digit dari tahun ke tahun. Di bawah kepengurusan Group 

Chief Executive, Yang Mulia Tn. Akbar Al Baker, Qatar Airways yang semakin 

matang menjadi kekuatan utama dalam penerbangan regional dan global, yang 

dikagumi banyak pihak di seluruh dunia atas standar layananannya yang sangat baik. 

(Qatar Aiways, 2017) 

Kemudian Qatar juga berani untuk mengambil langkah-langkah liberal seperti 

mendirikan stasiun televisi Al Jazeera. Al Jazeera adalah jaringan TV satelit yang 

memiliki stasiun TV berbahasa Arab dan Inggris, Qatar Stasiun TV ini berbasis di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris


kota Doha, stasiun ini menjadi populer setelah serangan 11 September 2001, ketika 

stasiun ini menyiarkan rekaman pernyataan Osama bin Laden dan pimpinan al-

Qaeda lainnya. Selain saluran berita utama, Al Jazeera juga mengoperasikan beberapa 

saluran TV khusus lainnya, antara lain Al Jazeera English, Al Jazeera Sports, Al 

Jazeera Live, dan Al Jazeera Children's Channel. Selain itu, Al Jazeera juga 

mengoperasikan situs web berita berbahasa Arab dan Inggris. 

Al Jazeera mengklaim sebagai satu-satunya stasiun TV yang independen 

secara politik di Timur Tengah. Saat ini Al Jazeera menyaingi BBC dalam skala 

jumlah pemirsa yang diperkirakan mencapai 50 juta pemirsa. Al Jazeera berawal 

dengan modal dari dana raja Qatar sejumlah 150 juta dolar Amerika, dan memulai 

siaran pada akhir 1996. Pada bulan April tahun tersebut, siaran BBC World dalam 

bahasa Arab mengalami masalah dengan pemerintah Arab Saudi, dan akhirnya harus 

menutup operasinya. Banyak mantan staf BBC yang kemudian bergabung dengan Al 

Jazeera. Pada 15 November 2006 saluran Al Jazeera berbahasa Inggris mulai 

mengudara. 

Berbeda dengan Al Jazeera pada bulan Desember 2010, Asosiasi Internasional 

Sepak Bola Internasional (FIFA) mengejutkan dunia saat memberi kesempatan 

kepada negara Muslim Teluk Persia yang bergengsi untuk mendapatkan final 

bergengsi 2022 di Piala Dunia. Kehormatan semacam itu dengan kuat menambah 

keinginan terus-menerus negara untuk menggunakan bentuk olah raga global untuk 

mencapai tujuan sosio-politik yang lebih luas. Tujuan dari bagian ini adalah untuk 

secara singkat mengklarifikasi apa yang ingin dicapai oleh negara Teluk melalui 

menyelenggarakan Piala Dunia Timur Tengah pertama, dan, lebih khusus lagi, 

bagaimana negara memanfaatkan pentingnya turnamen dalam memenuhi tujuan 

jangka panjangnya. Dengan demikian, kami berfokus pada dua motif utama di balik 

strategi soft power Qatar yaitu menjauhkan Qatar dari Timur Tengah dan 

menempatkan Qatar di peta internasional. 
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 Qatar sendiri menggunakan Soft Diplomacy untuk mengurangi 

ketergantungannya terhdapat minyak karena disara jalan ini dapat membawa kondisi 

yang lebih stabil, lebih kondusif dalam menciptakan pekerjaan dan kesempatan bagi 

generasi mendatang, dan sedikit rentan terhadap siklus fluktuasi harga minyak dan 

gas alam. 
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