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BAB IV 

IMPLEMENTASI SOFT DIPLOMASI QATAR 
 

BAB IV menjadi salah satu bagian terpenting dalam 

penelitian ini karena pada bagian ini penulis mencoba 

menjelaskan dan menjawab rumusan masalah dan hipotesa-

hipotesa yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Penulis 

memaparkan data-data dan pemaparan-pemaparan lain yang 

mendukung hipotesa-hipotesa tersebut dan pada akhirnya 

menjawab rumusan masalah yang dajukan. Bab ini penulis 

membaginya kedalam tiga sub bab dan masing-masing sub 

bab membahas masing-masing hipotesa di awal. Sub bab 

pertama membahas terkait aspek ekonomi yaitu dibidang jasa 

berupa transportasi Qatar Airways dan Bandar udara Qatar, 

sub bab kedua membahas terkait aspek social yaitu media 

masa Al-Jazeera, dan sub bab ketiga membahas pada aspek 

budaya olahraga yaitu FIFA World Cup 2022. 

 

A. Aspek Ekonomi Jasa Transportasi Berupa Qatara 

Airways Dan Bandar Udara Pada Tahun 1994 

Qatar Airways didirikan pada tanggal 22 November 

1993 dan memulai operasinya pada tanggal 20 Januari 1994. 

Pada awalnya maskapai ini dimiliki oleh anggota keluarga 

kerajaan Qatar. Pada bulan April 1997, sebuah manajemen 

baru dibawah pimpinan Akbar Al Baker menjalankan 

maskapai ini. Saat ini komposisi kepemilikan Qatar Airways 

adalah 50% oleh pemerintah Qatar dan sisanya investor 

swasta. Qatar Airways adalah maskapai penerbangan resmi 

dari Asian Games 2006 yang diselenggarakan di Doha, 

Qatar pada tanggal 1 sampai 15 Desember 2006. (Wisata, 

2015) 

Pada Juli tahun 2013, Qatar Airways resmi disahkan 

menjadi hak milik oleh pemerintah Qatar. Dahulu Qatar 

Aiways ini sahamnya dimiliki oleh 50% negara dan 50% 

sisanya lagi dimiliki oleh publik. Kata “publik” disini 

memiliki arti bahwa saham Qatar Airways dimiliki oleh salah 

satu keluarga kerajaan, Sheikh Hamad Bin Jassem al Thani 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akbar_Al_Baker&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Asian_Games_2006
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Doha,_Qatar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Doha,_Qatar&action=edit&redlink=1
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yang pada saat itu menjabat menjadi CEO Qatar Investment 

Authority dan perdana mentri negara Qatar. Salah satu situs 

berita ekonomi the Economist, menuliskan bahwa penjualan 

saham oleh Sheikh Hamad bin Jassem al Thani kepada Qatar 

Investment Authority dimaksudkan untuk menghindari 

presepsi buruk publik terkait dengan pejabat yang memiliki 

jabatan di pemerintahan dan saham perusahaan. The economist 

memperkirakan bahwa di masa yang akan datang pemerintah 

Qatar akan menjual kembali sahamnya di Qatar Airways 

kepada publik sebagai bagian dari distribusi kekayaan kepada 

keluarga kerajaan, karena hanya orang Qatar saja yang 

diperbolehkan membeli saham Qatar Airways. Namun semua 

itu masih berdasarkan perkiraan yang ditentukan the 

economist. 

Beberapa perusahaan milik negara di Qatar 

mendominasi kegiatan jasa, dan masih beroperasi dibawah 

monopoli, atau memegang hak ekslusif di beberapa cabang 

sektor ini. Beberapa perusahaan seperti Qatar  Postal 

Corporation (Q-Post), dan Qatar Airways diberikan hak 

istimewa oleh pemerintah Qatar. Perusahaan tersebut tidak 

direncanakan untuk di privatisasi. Dukungan pemerintah 

menjadi salah satu kunci bagaimana bisnis maskapai 

penerbangan tetap bertahan. Sejak berakhirnya perang dunia 

II, berbagai maskapai muncul dan berkembang berkat 

dukungan pemerintah. Bahkan bantuan pemerintah menjadi 

lebih penting ketimbang pengaruh pasar. Bisnis maskapai 

penerbangan berkembang menjadi sebuah “identitas negara”. 

Qatar Airways merupakan salah satu maskapai terbaik 

dan terbesar di dunia yang dicetuskan oleh Skytrax.  

Menobatkan Qatar Airways berstatus sebagai maskapai 

bintang lima, dimana hanya ada enam saja maskapai di dunia 

yang diberikan status bintang lima ini. Keberhasilan yang telah 

di raih oleh Qatar Airways melesat sangat tajam dalam waktu 

cepat mulai dari pertama kali didirikan pada tahun 1997 

hingga saat ini telah menjadi maskapai terbaik dan terbesar di 

dunia, tak lepas dari peran dan dukungan pemerintah Qatar. 

Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Qatar Airways ini 

adalah subsidi bahan bakar dari pemerintah. Sebagai salah satu 
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negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia, tentu saja 

membuat pemerintah Qatar tidak terlalu mengalami kesulitan 

untuk memberikan subsidi minyaknya secara murah kepada 

flag carrier. Sebagai gambaran, maskapai asal Jerman, 

Lufthansa, harus membayar biaya bahan bakar yang cukup 

mahal dengan harga lima kali lipat lebih mahal dibandingan 

dengan Qatar Airways. Untuk membeli banyak armada 

pesawat terbang tentu saja dibutuhkan uang yang tidak sedikit. 

Qatar Airways yang kini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah 

dan bukan pribadi diberikan suntikan dana yang sangat besar 

untuk membeli pesawat sekitar US$ 70 milyar diberikan oleh 

Qatar Investement Authority untuk membeli sekitar 340 

pesawat di tahun 2014. 

Qatar Airways adalah maskapai penerbangan nasional 

negara Qatar dan salah satu kesuksesan besar industri 

penerbangan sepanjang sejarah yang telah dicapai oleh negara 

Qatar. Qatar Airways mulai beroperasi pada 1994 ketika 

maskapai penerbangan tersebut hanya merupakan maskapai 

regional kecil yang melayani rute segelintir orang. Maskapai 

ini diluncurkan kembali pada tahun 1997 di bawah pimpinan 

Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, yang memiliki visi 

untuk mengubah Qatar Airways menjadi maskapai 

penerbangan internasional terkemuka dengan standar layanan 

dan keunggulan tertinggi. Sejak saat itu Qatar Airways 

menjadi salah satu maskapai penerbangan yang paling cepat 

berkembang dalam sejarah penerbangan ekspansi yang belum 

pernah terjadi sebelumnya rata-rata pertumbuhannya mencapai 

dua digit dari tahun ke tahun. Maskapai ini telah berkembang 

di bawah kepemimpinan dinamis dari Group Chief Executive,  

Akbar Al Baker, yang telah banyak berperan dalam mengubah 

Qatar Airways ini menjadi maskapai terbaik di dunia pada 

tahun 1997. 

Di bawah pengawasan Al Baker, Qatar Airways telah 

menjadi kekuatan utama penerbangan di bagian regional dan 

global yang menghasilkan banyaknya peminat di seluruh dunia 

karena standar layanan yang sangat baik. Pada April 2011, 

Qatar Airways telah memiliki 100 tujuan dalam peta rute 

globalnya. Beberapa bulan kemudian, maskapai ini mencapai 



49 

 

prestasi yang sangat luar biasa, hanya 14 tahun setelah 

diluncurkan kembali, Qatar Airways diberi julukan sebagai 

Maskapai Penerbangan 2011 di Skytrax World Airline Awards 

tahunan dengan lebih dari 18 juta pelancong di seluruh dunia 

memberikan suara mereka. Pada bulan Juli 2012, Qatar 

Airways sekali lagi diberi julukan Airline of the Year 2012, 

dengan konsisten memegang gelarnya untuk tahun kedua 

berturut-turut. Qatar Airways mulai bergabung dengan dunia 

internasional, pada 30 Oktober 2013, dengan integrasi dalam 

aliansi global. Dalam satu tahun setelah pengumuman 

bergabungnya pada Oktober 2012. Qatar Airways tetap 

menjadi satu-satunya maskapai penerbangan anggota teluk 

terbesar dari tiga aliansi. Pada tahun 2014 maskapai ini 

menjadi pelanggan peluncuran global Airbus A350 pertama. 

Pada Juni 2015, Qatar Airways meraih prestasi besar 

menerima Skytrax Airline of the Year 2015 dan penghargaan 

ini merupakan ketiga kalinya. Dan hingga tahun 2016 dan 

2017 telah menjadi maskapai terkemuka di dunia. 

Qatar Airways telah memenangkan kelas bisnis terbaik 

di dunia; Airline Lounge kelas bisnis terbaik dan layanan staf 

penerbangan terbaik di dunia dan mengumumkan komitmen 

untuk 100 pesawat Boeing: 10 777, 30 787-9s dan pesawat 60 

737 MAX untuk menggerakkan pertumbuhan masa depan. Ini 

merupakan salah satu pesanan terbesar dalam sejarah 

maskapai penerbangan yaitu bernilai lebih dari US $ 90 miliar, 

hingga membawa jumlah total pesanan pesawat mencapai 

lebih dari 350. Qatar Airways juga mengumumkan pesanan 

baru untuk tiga jet pribadi G650ER pada bulan Juli 2016 di 

Farnborough Air Show, ini telah menunjukkan pertumbuhan 

dan perluasan yang berkelanjutan yang dicapai divisi eksekutif 

Qatar. 

Qatar Airways akan menjadi maskapai pertama di dunia 

yang memenuhi dan melampaui kriteria ICAO's Global 

Aeronautical Distress Safety System (GADSS) untuk 

manajemen lokasi pesawat terbang, melalui kemitraan dengan 

Flight Aware dan Aireon, LLC menggunakan teknologi 

Global Beacon, yang akan menyediakan kemampuan 

pelacakan  menit demi menit. Qatar Airways Group 
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mengumumkan laba operasi 3 miliar QAR untuk tahun 2016 

mencapai hampir tiga kali lipat lebih besar dari laba yang 

didapat pada 2015 sebesar 1,1 miliar QAR dan menghasilkan 

margin laba usaha 8,6% dari 35,6 miliar QAR. sebuah 

peningkatan yang cukup besar hampir enam poin persentase 

dari tahun sebelumnya. Perusahaan melaporkan laba bersih 

yang didapat sebesar 1,6 miliar QAR, menghasilkan margin 

laba bersih 4,5 persen. Laba bersih untuk tahun 2015 adalah 

1,1% yaitu 374 juta QAR.  

Selama ini Qatar Airways juga memperkuat 

hubungannya dengan International Airlines Group (IAG). 

Pada 12 Juli 2016 Qatar Airways meningkatkan kepemilikan 

sahamnya di IAG hingga 20%. Qatar Airways, British Airways 

Parent Company dan IAG juga mengumumkan perjanjian 

bisnis bersama pada 30 Oktober 2016. Qatar Airways 

membuka Al Safwa First Lounge di Bandara Internasional 

Hamad pada 2015, dan Premium Lounge di Bandara 

Internasional Dubai pada tahun 2016. Kemudian pada 2017, 

Qatar Airways kembali dinobatkan sebagai Airline of the Year 

oleh Skytrax 2017 yang bergengsi penghargaan ini merupakan 

penghargaan Maskapai Penerbangan Dunia. Tahun ini Qatar 

Airways benar benar memiliki banyak prestasi dan berusaha 

mengumpulkan sejumlah penghargaan lain dari Skytrax, 

termasuk Airline Lounge Kelas Satu Terbaik, Maskapai 

Penerbangan Terbaik di Timur Tengah, dan Kelas Bisnis 

Terbaik Dunia. Pendapatan tahunan maskapai telah meningkat 

10,4 persen pada tahun 2017 (1 April 2016 ke 31 Maret 2017) 

mengungkapkan peningkatan laba bersih 21,7 persen tahun-

ke-tahun. Laba yang telah didapat melalui Qatar Airways ini 

sangatlah besar dan semakin besar seiring berjalannya waktu, 

Qatar Airways berhasil menjadikan maskapai penerbangan 

yang dimiliki oleh negara menjadi salah satu alat pendapatan 

negara non perminyakan dengan hasil yang memuaskan dan 

juga sebagai alat kerjasama dengan berbagai negara maju 

lainnya. 

Jaringan dan Ekspansi Global. Qatar Airways yang 

berada di ibukota negara di Doha, maskapai ini telah 

mengembangkan jaringan global lebih dari 150 tujuan, 
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meliputi Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, Asia 

Pasifik, Amerika Utara dan Amerika Selatan dengan armada 

modern lebih dari 206 penumpang dan pesawat kargo. Selama 

2010, Qatar Airways meluncurkan penerbangan ke 10 tujuan 

baru termasuk: Bengaluru (Bangalore), Tokyo, Ankara, 

Kopenhagen, Barcelona, SaoPaulo, Buenos Aires, Phuket, 

Hanoi, dan Nice. Tahun 2011, tahun bersejarah lain bagi Qatar 

Airways ini adalah peluncuran penerbangan ke 15 tujuan 

dengan ekspansi berfokus pada Eropa - Bucharest, Budapest, 

Brussels, Stuttgart, Venesia, Oslo, dan Sofia. Rute baru 

lainnya termasuk Shiraz (Iran), Madinah (Arab Saudi), 

Kolkata (Kalkuta), Entebbe (Uganda), Chongqing (Cina) dan 

masuknya ke Canada dengan penerbangan tiga kali seminggu 

ke Montreal. Untuk 2012, Qatar Airways memperluas 

operasinya ke tujuan selanjutnya - Baku (Azerbaijan), Tbilisi 

(Georgia), Zagreb (Kroasia), Perth (Australia), Kigali 

(Rwanda), Kilimanjaro (Tanzania), Yangon (Myanmar), 

Baghdad (Irak), Erbil (Irak), Maputo (Mozambik), Beograd 

(Serbia) dan Warsawa (Polandia). Untuk 2013, Qatar Airways 

telah memperluas jejak globalnya untuk melayani Gassim 

(Arab Saudi); Najaf (Irak); Phnom Penh (Kamboja); Chicago, 

gerbang keempatnya di Amerika Serikat; Salalah (Oman), 

Chengdu (Cina), Basra (Irak), Sulaymaniyah (Irak), Clark 

International (Filipina), Ta'if (Arab Saudi), Addis Ababa 

(Ethiopia) dan Hangzhou (Cina). 

Pada tahun 2014, operator meluncurkan penerbangan ke 

Sharjah dan Dubai World Central di UAE, Philadelphia (AS), 

Edinburgh (Skotlandia), Bandara Istanbul Sabiha Gokcen 

(Turki), Larnaca (Siprus), Al Hofuf (Arab Saudi), Miami 

(AS), Dallas / Fort Worth (AS), Djibouti (Djibouti) dan 

Asmara (Eritrea) di Afrika. Selama 2015, Qatar Airways telah 

memperluas jaringan rutenya ke lebih dari 150 tujuan 

termasuk penerbangan ke Amsterdam (Belanda), Zanzibar 

(Tanzania), Nagpur (India) dan Durban (Afrika Selatan). Pada 

tahun 2016, sejauh ini maskapai ini telah meluncurkan rute ke 

Los Angeles (AS), Ras Al Khaimah (UEA), Sydney 

(Australia), Boston (AS), Birmingham (Inggris), Adelaide 

(Australia), Yerevan (Armenia), Atlanta (AS), Marrakech 
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(Maroko), Pisa (Italia), Windhoek (Namibia) dan Helsinki 

(Finlandia). Pada bulan Desember, maskapai akan memperluas 

jaringannya ke Krabi (Thailand) dan Seychelles. Kemudian 

pada 12 September 2016 Qatar Airways mulai menerbangkan 

A380-nya ke Sydney, dan memperkenalkan layanan Kelas 

Utama kepada para wisatawan yang datang maupun keluar 

dari Australia. Pada 2017, Qatar Airways telah mempercepat 

ekspansi globalnya dengan meluncurkan penerbangan ke 

Republik Ceko (PRG), Ukraina (KBP), Turki (ADA), Bosnia 

& Herzegovina (SJJ), Makedonia (SKP), Oman (SOH), 

Irlandia (DUB). Maskapai penerbangan yang berkembang 

pesat di dunia ini akan menambahkan lagi sejumlah tujuan 

baru yang menarik ke jaringannya yang semakin berkembang 

pada 2017/18, termasuk Chiang Mai (Thailand), St. Petersburg 

(Rusia), Cardiff (Wales), Penang (Malaysia), Canberra 

(Australia) dan masih banyak lagi. 

Dalam hal Kampanye merek baru Qatar Airways 

meluncurkan kampanye dan tag merek global yang baru - 

Going Places Together - di New York, AS pada tahun 2015. 

Kampanye ‘Going Places Together’ ini memainkan tema 

untuk mencapai hal-hal hebat bersama apakah itu untuk 

bekerja, untuk keluarga atau untuk petualangan, dan 

mendorong penumpang untuk melakukan perjalanan dan 

mencapai impian dan ambisi mereka bersama dengan Qatar 

Airways. Salah satu maskapai penerbangan yang paling cepat 

beroperasi dan salah satu armada yang termuda di dunia, Qatar 

Airways telah memilih kampanye dengan merek emotif dan 

modern untuk mencerminkan nilai-nilai sebagai perusahaan 

kontemporer dan inovatif yang benar-benar ada dan tidak 

menginginkan apa pun selain untuk menginspirasi 

penumpangnya dalam melakukan hal hal bersama. Qatar 

Airways telah menerima dukungan luar biasa secara global 

untuk iklan televisi dan media sosialnya berjudul 'No Borders, 

Only Horizons, yang telah dilihat oleh lebih dari 54 juta 

pemirsa di seluruh dunia, dan ini menjadikannya video 

tersebut viral teratas selama minggu terakhir Juni 2017.  

Qatar Airways ini merupakan Armada Muda, pada 

tahun 1997 armada ini hanya memiliki empat pesawat, 
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kemudian maskapai ini tumbuh dengan ukuran armada 28 

pesawat pada akhir tahun 2003 dan sebuah tonggak 50 

pesawat pada Oktober 2006. Hingga hari ini maskapai 

mengoperasikan 206 pesawat ke lebih dari 150 tujuan di 

seluruh dunia. Qatar Airways memiliki salah satu armada 

termuda dengan usia pesawat rata-rata lima tahun. Qatar 

Airways memiliki beberapa jenis pesawat Airbus dan Boeing 

yang berbeda - Boeing jangka panjang 777 penumpang dan 

pesawat kargo, Boeing 787 Dreamliner dan 747F, Airbus 

A340, A330, A350, A380, pesawat A330F, A321, A320 dan 

A319. A319 terakhir termasuk versi jet perusahaan. Dengan 

pengiriman pesawat A350 pada Desember 2014, dimana itu 

merupakan pesawat pelanggan peluncuran global, Qatar 

Airways menjadi maskapai pertama di dunia yang 

mengoperasikan hampir setiap keluarga pesawat Airbus 

modern. Pada 15 Januari 2015, Qatar Airways meluncurkan 

Airbus A350 XWB yang pertama didunia yaitu di rute 

Frankfurt. Pada 2016 menjadi maskapai pertama yang 

menerbangkan A350 ke tujuan tiga benua.  

Qatar Airways adalah salah satu pelanggan peluncuran 

Airbus A380-800 'super jumbo' kembar, ini merupakan 

pesawat terbesar dunia yang mampu membawa 517 

penumpang dalam konfigurasi mewah. Maskapai ini adalah 

pelanggan peluncuran Dreamliner di Timur Tengah, yaitu 

menggunakan pesawat Boeing 787. Perusahaan juga 

mengoperasikan jet perusahaan, termasuk Bombardier 

Challenger 605, Bombardier Global 5000s dan Global 

Express XRS, untuk anak perusahaan eksekutifnya, Qatar 

Executive, diluncurkan pada tahun 2009, Qatar Executive ini 

merupakan operator G650ER terbesar di dunia dan terus 

memperluas operasinya, bekerjasama dengan EBACE untuk 

memesan 30 jet bisnis Gulfstream di EBACE di Jenewa 

selama Mei 2015. Qatar Airways saat ini telah memiliki lebih 

dari 350 pesawat baru senilai lebih dari US $ 90 miliar, ini 

termasuk pesanan yang tertunda ditahun mendatang yaitu 

A350 generasi baru Airbus, A320 Neos, A380, A330 

Freighters, dan Boeing 777, Boeing 777Xs, Boeing 787-9s dan 
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telah menandatangani Letter of Intent untuk 60 pesawat 

Boeing 737MAX. 

Banyak prestasi prestasi global yang telah dicapai oleh 

maskapai ini. Qatar Airways dengan bangga dinobatkan 

sebagai Airline of the Year untuk keempat kalinya pada tahun 

2017 dan juga di tahun 2007, 2011, 2012, dan 2015 di Skytrax 

World Airline Awards tahunan. Lebih dari 18 juta suara 

wisatawan di seluruh dunia, survei ini dilakukan oleh audit 

industri penerbangan global terkemuka dan telah memilih 

Qatar Airways sebagai maskapai dengan capaian kemenangan 

terbanyak, Qatar Airways dianugerahi Kelas Bisnis Terbaik 

Dunia; Bisnis Terbaik Kelas Airline Lounge dan Layanan Staf 

Penerbangan Terbaik di Timur Tengah oleh Skytrax pada 

2016 dan mendapat World’s Airline Awards. Pada tahun 2010 

peningkatan terjadi di maskapai ini yaitu menjadi maskapai 

terbaik ketiga di dunia oleh Skytrax, dan pada pengumuman 

tahun 2011 hasil peringkat Qatar Airways sebagai Airline of 

the Year merupakan puncak dari dedikasi dan kerja kerasnya 

para angkatan kerja maskapai penerbangan di bawah 

kepemimpinan Chief Executivenya, Akbar Al Baker. Sudah 

diakui untuk keunggulan layanan oleh Skytrax, pemantauan 

agensi industri penerbangan global independen 

mengkonfirmasi Qatar Airways sebagai Maskapai 

Penerbangan Terbaik di Timur Tengah untuk tahun kedelapan 

dan tahun 2015 Qatar Airways juga dianugerahi Kursi Kelas 

Bisnis Terbaik. Kemudian pada tahun 2014, Qatar Airways 

juga memenangkan Kelas Bisnis Terbaik di Dunia untuk tahun 

kedua berturut-turut dan Maskapai Kelas Bisnis Terbaik Dunia 

untuk tahun kedua secara berurutan. Pada tahun 2016, Qatar 

Airways juga terdaftar di peringkat tahunan 500 merek teratas 

dunia, dengan peringkat nomor 451 merek paling berharga 

didunia. 

Mengenai keamanan Qatar Airways adalah maskapai 

yang pertama kali lolos dari Asosiasi Transportasi Udara 

Internasional atau International Air Transport Association 

(IATA) Audit Keselamatan Operasional dengan kepatuhan 

maksimum 100 persen pada tahun 2003 dan lulus tes lagi 

selama periode perpanjangan dua tahun pada tahun 2005, 
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2007, 2009, 2011, 2013 dan Juni 2015. Audit ini dibentuk 

untuk membakukan dan merasionalisasikan sejumlah prosedur 

keselamatan dan keamanan yang dilakukan oleh masing-

masing maskapai untuk berbagi kode. Qatar Airways ini 

dinilai dari segi penerbangan udara dan operasi darat, rekayasa 

pesawat terbang, pemeliharaan, keamanan operasional, operasi 

kabin dan sistem manajemen. Semua itu berhasil lolos 

diujikan. 

Bandara Internasional Hamad merupakan bandara yang 

terletak di ibukota yaitu Doha, Bandara Internasional Hamad 

ini memulai operasi komersial pada April 2014 dengan biaya 

US $ 15,5 miliar dan dengan kapasitas awal 30 juta 

penumpang per tahun. Setelah dikembangkan sepenuhnya, 

bandara diharapkandapat menampung hingga 50 juta 

penumpang per tahun. Ini merupakan salah satu fitur utama 

proyek 60 persen dari situs yang dibangun di tanah reklamasi 

dari Teluk Arab. Qatar Airways mengelola bandara baru yang 

dirancang untuk membantu pembentukan Doha sebagai kunci 

regional dan global dari hubungan penerbangan dunia. 

Bandara Internasional Hamad dengan bangga dinobatkan 

sebagai Bandara Terbaik di Timur Tengah pada tahun 2016 

dalam Penghargaan tahunan Skytrax World Airport. Pada 

tahun 2017, Bandara Internasional Hamad dinilai mendapat 

bintang lima oleh Skytrax World Airport Reward dan ini 

merupakan salah satu dari lima bandara yang diberikan 

penghargaan ini.  

Selama tahun 2003/2004, Qatar Airways telah 

membawa 3,3 juta penumpang, dan data tersebut merupakan 

sebuah kenaikan sebesar 35% dari periode 12 bulan 

sebelumnya. Selama tahun 2004/2005, jumlah penumpang 

meningkat tajam menjadi 4,6 juta, sedangkan angka diatas 6 

juta dalam periode 12 bulan pada tahun 2005/2006. Angka 

tersebut terus naik melampaui 8 juta penumpang untuk tahun 

2006/2007 dan mencapai sekitar 10 juta penumpang untuk 

2007/2008. Kemudian maskapai ini melebihi 12 juta 

penumpang untuk tahun keuangan 2008/2009. Di tahun 

2009/2010, maskapai ini melebihi 14 juta penumpang. Selama 

tahun 2010/2011, maskapai ini membawa lebih dari 16 juta 
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penumpang di seluruh dunia, mencapai 17 juta penumpang 

pada tahun 2011/2012, dan melampaui 18 juta selama 

2012/2013. Qatar Airways melebihi lebih dari 26 juta 

penumpang di 2014/2015, dan lebih dari 30 juta penumpang di 

2015/2016. Pencapaian jumlah penumpang ini naik begitu 

signifikan seiring berjalannya waktu, hingga saat ini pada 

tahun 2018 pun angka penumpang terus naik tanpa adanya 

penurunan sedikitpun. Keberhasilan Qatar Airways ini 

bergantung pada dukungan dari pemerintah, dan hubungan 

Bandara Internasional Hamad, yang mana dibuka pada tahun 

2014 dan sekarang memproses lebih dari 38 juta penumpang 

per tahun. 

Qatar Airways berperan sebagai pemimpin industri, 

dimana Qatar Airways dan kelompok perusahaannya berusaha 

untuk bisa memanage biaya dan bertanggung jawab atas 

perusahaan sosialnya. Maskapai ini adalah salah satu 

pemimpin dalam generasi baru dengan riset bahan bakar yang 

baik. Qatar Airways melampaui praktik industri terbaik, 

pengelolaan bahan bakar dan lingkungan dan melakukan 

upaya serius untuk memastikan masa depan yang 

berkelanjutan bagi maskapai penerbangan, staf dan 

perusahaannya. Pada tahun 2012, Qatar Airways juga 

memiliki kerjasama dengan merundingkan kemitraan dunia 

dengan Educate A Child (EAC), program pendidikan global 

yang diluncurkan oleh Sheikha Moza binti Nasser dari Qatar. 

EAC dirancang untuk mengatasi penderitaan dari 61 juta anak-

anak yang putus sekolah di seluruh dunia, dan juga yang telah 

ditolak aksesnya kependidikan primer yang berkualitas. 

(Story, 2017) 

 

B. Aspek Sosial Media Massa Al Jazeera Pada Tahun 

2001 

Qatar memilki rencana strategis, rencana strategis 

sendiri dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. Usaha baru dibidang seperti 

jejaring sosial (misalnya facebook) atau televise internet (Al 

Jazeera) sangat sulit untuk merencanakan lebih dari tiga tahun 

ke depan, tetapi horizon waktu lima tahun sampai enam tahun 
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mungkin cukup bagi perusahaan yang sudah matang pada 

pasar yang sudah stabil. Seperti Al Jazeera yang berani 

mengambil langkah berani merencanakan strategi 

pemasarannya hingga 10 tahun kedepan karena Al Jazeera 

yakin bahwa media massa ini tidak akan lekang oleh waktu 

dan terus melakukan regenerasi sesuai dengan masa yang akan 

datang, ini menandakan bahwa Al Jazeera menanamkan 

rencana strategis jangka panjangnya. (Donald A. Ball, 2014) 

Media massa Al jazeera bermula pada tahun 1996 

dengan merekrut sebagian crew dari BBC milik Saudi yang 

bermarkas di Doha Qatar yang ditutup karena crew BBC 

menolak sensor dari Kerajaan Saudi. Dunia Barat menyambut 

Al Jazeera sebagai corong keterbukaan informasi di dunia 

Arab untuk menyuarakan pendapat rakyat secara demokratis. 

Ciri khas Al Jazeera adalah gesit dalam pemberitaan dari suara 

langsung dari rakyat, mengangkat topik yang tidak dijamah 

oleh kebanyakan media, memiki crew militan yang berani mati 

demi memperoleh informasi dari tangan pertama. Al Jazeera 

menuai kecaman dan permusuhan dari elite Barat dan 

Penguasa Arab ketika pasca tragedi 9/11 menayangkan video 

Ossama Bin Laden. Amerika marah karena menilai sebagai 

propaganda pro terorisme. Al Jazeera beralasan bahwa tugas 

jurnalis untuk beri kesempatan bicara kepada semua pihak 

yang bertikai. Sejak itu musuh musuh Al Jazeera berusaha 

mengaitkannya dengan kelompok Al Qaeda di Afghanisan, 

Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hammas di Palestina, dan 

Hisbullah di Syiria/Libanon. Namun tidak pernah terbukti. 

Malah tudingan tersebut menarik simpati kalangan intelektual 

independen dunia untuk menjadi konstributor berita, esei, dan 

analisis. Sehingga Al Jazeera kian bergengsi di mata dunia 

sebagai media alternatif.  

Belakangan terbukti banyak analis independen Barat 

mengendus kemarahan Barat tidak lain karena runtuhnya 

dominasi media massa Barat di Timur Tengah menyusul 

rontoknya ekonomi mereka disalip oleh China.Tadinya baru 

menempatkan kantor cabang di Kuala Lumpur, London, 

Washington. Kini tersiar kabar Al Jazeera melebarkan sayap 

ke Bosnia, Pakistan, Turki, India, China, dan Rusia. Malahan 
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ancang ancang untuk menerbitkan koran Al Jazeera berskala 

internasional. Hambatan dan rintangan menghadang dari 

banyak pihak yang tidak suka dengan keberadaan Al Jazeera 

yang lain daripada yang lain di tengah padang pasir. Namum 

kegigihan pemilik dan crew mampu membukukan prestasi 

gemilang dan mencengangkan. Al jazeera menjelma menjadi 

media paling digemari di jasirah Arab. Kini Al Jazeera 

mengklain tak kurang dari 50 juta pemirsa setia per hari. 

Bahkan 100 juta pemirsa di seluruh dunia. Sebuah penilitian 

menemukan rakyat Arab 80% lebih memilih Al Jazeera 

daripada 20% penyuka media milik pemerintah.  

Sejak Maret 2006 Al Jazeera Network menjelma mejadi 

media dunia,  kini terdiri atas beberapa  flagship: Al Jazeera 

Arabic channel, Al Jazeera English, Al Jazeera Documentary, 

Al Jazeera Sport, Al Jazeera.net (the English and Arabic web 

sites), the Al Jazeera Media Training and Development 

Center, the Al Jazeera Center for Studies, Al Jazeera 

Mubasher (Live), and Al Jazeera Mobile. Bahkan ketika 

terganjal masalah bahasa Inggris untuk versi dunia 

maka  September 2007  Al Jazeera menyewa Phil Lawrie, 

mantan  Vice President  CNN untuk Distribusi Komersial, 

tujuannya adalah  “to spearhead the effort as Director of 

Global Distribution,” kata PR Al Jazeera diplomatis. Daftar 

Presenter dan jurnalis Al Jazeera meliputi berbagai bangsa, 

termasuk para kontributor, guest speaker, blogger yang 

berdatangan dari penjuru dunia. (Ragile, 2011) 

Al Jazeera English sendiri adalah saluran berita 

internasional yang saat ini memiliki saluran berita dengan 

lebih dari enam puluh biro di seluruh dunia yang menjangkau 

enam benua yang berbeda. Sejak didirikannya pada tahun 

2006, ia terus tumbuh dalam jangkauan dan popularitas karena 

cakupan globalnya, terutama dari daerah-daerah yang tidak 

terlaporkan dan terpencil. Saluran tersebut saat ini menyiarkan 

ke lebih dari 250 juta saluran televisi di 130 negara seperti 

Amerika, Erpoa, Afrika, Timur Tengah, Asia. Pendekatan 

mendalam Al Jazeera dalam bidang jurnalisme telah 

memenangkan banyak penghargaan dan pujian selama 

bertahun-tahun. Ini adalah Saluran Berita RTS saat ini, dan 
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Saluran Berita Terbaik Freesat. Pada tahun lalu, Al Jazeera 

English juga telah menerima Columbia Journalism Award, 

penghargaan DuPont, dan penghargaan George Polk. 

Al Jazeera English adalah bagian dari Al Jazeera 

Network, salah satu perusahaan media terdepan di dunia, yang 

meliputi saluran berita, dokumenter, dan olahraga. Al Jazeera 

dimulai lebih dari lima belas tahun yang lalu sebagai saluran 

berita independen pertama di dunia Arab yang didedikasikan 

untuk meliput dan mengungkap cerita di wilayah wilayah 

tertentu. Sekarang, jaringan media yang terdiri dari lebih dari 

dua puluh saluran, Al Jazeera Arab, Al Jazeera English, Al 

Jazeera Balkan, Al Jazeera Sport, Al Jazeera Mubasher, 

Dokumenter Al Jazeera, Pusat Pelatihan dan Pengembangan 

Media Al Jazeera dan Al Jazeera Center for Studi. (Network, 

2012) 

Al Jazeera ini telah banyak mendapatkan penghargaan 

dari berbagai kompetisi yang membuktikan bahwa media masa 

ini begitu mendominasi dan terdepan, berbagai Prestasi yang 

telah dicapai oleh media massa Al Jazeera ini pun tidak 

sedikit, mulai dari  tahun 2016 mendapatkan African 

Achievers Awards 2016: Al Jazeera English Channel, AAA 

Win for Media Organization Making a Difference in Africa, 

NY 2016 International TV & Film Awards: 101 East - 

Afghanistan’s Billion Dollar Drug War, Gold World Medal for 

Best Investigative Report & Human Concerns, Human Rights 

Press Award: 101 East - Sabah's Children, Winner for Human 

Rights, 75th Documentary Peabody Award: ISIL and the 

Taliban (ISIS in Afghanistan) PBS Frontline Co-production, 

Winner for Documentary, 37th News & Documentary Emmy 

Award: ISIL and the Taliban (ISIS in Afghanistan) PBS 

Frontline Co-production, Winner for Best Report in a News 

Magazine, NY 2016 International TV & Film Awards: Life on 

Hold, Gold World Medal for Online News Program, The 

Gabriels Award: One Woman's Strength is Helping Refugees 

in Macedonia, Winner for New Media, The Drum Online 

Media Awards: AJE Website, Winner for Award for Best 

Website. Kemudian pada tahun 2015 mendapatkan The Global 

Knowledge Network Award: Investigative Unit - Broken 

http://www.aljazeera.com/
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2015/05/afghanistan-billion-dollar-drug-war-150505073109849.html
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2015/05/afghanistan-billion-dollar-drug-war-150505073109849.html
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2015/04/sabah-invisible-children-150428090433383.html
http://www.aljazeera.com/programmes/specialseries/2015/11/islamic-state-isil-taliban-afghanistan-151101074041755.html
http://www.aljazeera.com/programmes/specialseries/2015/11/islamic-state-isil-taliban-afghanistan-151101074041755.html
http://www.aljazeera.com/programmes/specialseries/2015/11/islamic-state-isil-taliban-afghanistan-151101074041755.html
http://www.aljazeera.com/programmes/specialseries/2015/11/islamic-state-isil-taliban-afghanistan-151101074041755.html
http://lifeonhold.aljazeera.com/
http://lifeonhold.aljazeera.com/
http://www.aljazeera.com/news/2015/09/making-refugees-feel-human-beings-150908112338984.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/09/making-refugees-feel-human-beings-150908112338984.html
http://www.aljazeera.com/
http://www.aljazeera.com/investigations/boeing787/
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Dreams: 787 for Best Current Affairs Documentary, World 

Media Summit Award: Mandela: The Father of the Rainbow 

Nation for New Media Reporting Award, New York Festivals 

Award: 101 East - The Return of the Lizard King, Gold Award 

for Best Film, New York Festivals Award: 101 East - We 

Built this City, Bronze Medal for National/International 

Affairs, New York Festivals Award: 101 East - The Dolphin 

Hunters, Gold Award for Cultural Issues, New York Festivals 

Award: Steve Chao for Best News Reporter, Mohamed Amin 

Africa Media Awards: Africa Investigates - Liberia: Living 

with Ebola for Best Documentary. Pada tahun 2014 beberapa 

penghargaan yang di raih sebagai berikut; One World Media 

Award: Witness - Casablanca Calling for Best Transmedia 

Project, The Drum Media Awards: Palestine Remix for Best 

Technical Innovation, Women's Empowerment Journalism 

Awards: Broadcast Story Of The Year for 101 East, Nepal's 

Slave Girls, Hong Kong Human Rights Awards: Al Jazeera 

English took home the highest number of awards this year, 

with four for 101 East programmes, and for Witness’s Wukan, 

Flame of Democracy, Online Media Awards: Outstanding 

Digital Team Commendation, AJE Interactives, International 

Emmys: Fault Lines, Haiti in a Time of Cholera, World Media 

Summit award: 101 East for Exemplary News Team in 

Developing Countrie. Tidak cukup sampai situ, pade tahun 

2013, Al-Jazeera ini juga mendapatkan CINE Golden Eagle 

Award: Syria, Songs of Defiance for Best Investigative 

Journalism, CINE Golden Eagle Award: So Close So Far 

Away for Best Television Documentary, EMMY Award for 

Outstanding Investigation: Fault Lines, Haiti In a Time of 

Cholera, Webbys People Voice Award: for Best News 

(Tablet), in the Mobile Apps category, Al Jazeera English 

Online Magazine, Online Media Awards: Best Technical 

Innovation: Syria Defector Tracker, Online Media Awards: 

Best World News Website Commendation, Al Jazeera English 

Online, Online Media Awards: Best Crowd Sourcing 

Commendation, Al Jazeera English Online Kenyan election 

coverage, New York Festivals International Television & Film 

Awards: Silver Prize for Lockerbie: Case Closed. Kemudian di 

http://www.aljazeera.com/investigations/boeing787/
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2013/06/mandelamosaic-201362771145786.html
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2013/06/mandelamosaic-201362771145786.html
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2013/11/return-lizard-king-2013111683648328719.html
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2014/05/built-this-city-2014557357413624.html
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2014/05/built-this-city-2014557357413624.html
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2014/03/dolphin-hunters-20143373330171263.html
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2014/03/dolphin-hunters-20143373330171263.html
http://www.aljazeera.com/profile/steve-chao.html
http://www.aljazeera.com/programmes/africainvestigates/2014/11/liberia-living-with-ebola-20141110114418589681.html
http://www.aljazeera.com/programmes/africainvestigates/2014/11/liberia-living-with-ebola-20141110114418589681.html
http://www.aljazeera.com/programmes/witness/2014/11/casablanca-calling-201411199496931388.html
http://interactive.aljazeera.com/aje/PalestineRemix/
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2013/09/20139249536331927.html
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2013/09/20139249536331927.html
http://www.aljazeera.com/programmes/faultlines/2013/08/2013828102630903134.html
http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2012/03/201231213549186607.html
http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeracorrespondent/2012/10/201210101123347249.html
http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeracorrespondent/2012/10/201210101123347249.html
http://www.aljazeera.com/programmes/faultlines/2013/08/2013828102630903134.html
http://www.aljazeera.com/programmes/faultlines/2013/08/2013828102630903134.html
http://www.aljazeera.com/programmes/2012/02/20122286572242641.html
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tahun 2012 mendapatkan Webby People's Choice Award: for 

News and Politics in the online film and video category, The 

Stream, Royal Television Society: News Channel for the Year, 

Royal Television Society: Most Innovative Programme, The 

Stream, CINE Golden Eagle Award: The Crying Forest for 

Investigative Programming, Professional Telecast News 

Division, Monte Carlo TV Festival: Golden Nymph for Best 

News Documentary Bahrain: Shouting in the Dark, Amnesty 

International Media Award: Bahrain: Shouting in the Dark for 

International TV and Radio, The George Foster Peabody 

Award: Al Jazeera’s Coverage of the Arab Awakening. Dan di 

tahun 2011 Rory Peck Award: Best Feature, Libya: Through 

the Fire, Foreign Press Association: Documentary of the 

Year, Bahrain: Shouting in the Dark, Freesat Award: Best 

News Channel of the Year, Wincott Award: Best Television 

Coverage of a Business Issue, Nablus: The Business of 

Occupation. 2010 memiliki Association of International 

Broadcasters: Clearest Coverage of a Single News Event, 

Freesat Award: Best News Channel of the Year, Monte-Carlo 

TV Festival: Best Television News Item, Mexico in the 

Crossfire, Amnesty International Award: International 

Television and Radio Award, People and Power. 

(NETWORK, 2018) Beberapa pengahargaan diatas 

merupakan sebagian kecil dari banyaknya penghargaan lain 

yang dimiliki oleh Al Jazeera. 

Al Jazeera yang didirikan dua dekade lalu di Doha 

ini berhasil menyebarkan pengaruh politik Qatar dengan 

menyiarkan program Bahasa Arab yang bisa disaksikan di 

banyak rumah di kawasan Teluk. Jaringan ini terus 

berekspansi dengan meluncurkan program Bahasa Inggris 

yang menargetkan pasar lebih luas, termasuk Amerika Serikat. 

Meski masih didanai oleh Qatar, Al Jazeera versi Inggris dan 

Al Jazeera Amerika dipandang memiliki editorial yang lebih 

independen. Di luar semua itu, brand jurnalistik ini dengan 

cepat menciptakan musuh. Analis mengatakan, Al Jazeera 

cukup vokal melontarkan kritik pada pemerintah otoriter di 

kawasan. Al Jazeera itu sensasional, islami, dan pan-Arab, 

namun Al Jazeera mampu menampilkan masalah kebijakan 

http://stream.aljazeera.com/
http://stream.aljazeera.com/
http://stream.aljazeera.com/
http://stream.aljazeera.com/
http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeracorrespondent/2011/09/2011918122311463189.html
http://www.aljazeera.com/programmes/2011/08/201184144547798162.html
http://www.aljazeera.com/programmes/2011/08/201184144547798162.html
https://www.youtube.com/watch?v=vAclhhHv43s
https://www.youtube.com/watch?v=vAclhhHv43s
http://www.aljazeera.com/programmes/2011/08/201184144547798162.html
http://www.aljazeera.com/programmes/witness/2010/09/201092613463110531.html
http://www.aljazeera.com/programmes/witness/2010/09/201092613463110531.html
https://www.youtube.com/watch?v=VqmCoCgeYWk
https://www.youtube.com/watch?v=VqmCoCgeYWk
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Doha dengan cara yang lebih beragam dari yang diketahui 

banyak orang. Banyak pemerintah Arab lebih menginginkan 

Al Jazeera menghilang begitu saja. 

Seperti beberapa contoh halangan dan rintangan yang 

menghadang dari para penguasa yang bernapsu untuk 

menghancurkan Al Jazeera pada 2010:  Al Jazeera gagal 

tayang meliput Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, adanya 

laporan gangguan saluran dan tidak dapat di perbaiki. The 

Guardian mewartakan bahwa gangguan yang ada adalah ulah 

dari pemerintah Jordania. 30 Januari 2011: Pemerintah Mesir 

memerintahkan saluran TV untuk menutup kantornya, disusul 

sehari kemudian di mana Pasukan Keamanan Mesir 

menangkap enam wartawan Al Jazeera selama beberapa jam 

dan menyita peralatan kamera mereka. Pemerintah Israel 

hanya menginjinkan crew Al Jazeera interview dengan 3 

pejabat teras, yang lain dilarang bicara dengan Al Jazeera. 

Perusahaan telekomunikasi Amerika menolak menyediakan 

channel untuk Al Jazeera agar publik Amerika tidak dapat 

sekedar menengok siaran TV Al Jazeera 

Dalam konteks Revolusi Arab, media sosial dan media 

massa dianggap menjadi agen utama dalam penyebaran 

perubahan pola pikir masyarakat arab. Siapa menyangka 

bahwa negeri kecil Qatar serupa Singapura menjadi pusat 

inspirasi gerakan demokrasi, revolusi rakyat, dan keterbukaan 

informasi yang justru membuat negara-negara Barat dan Arab 

panik. Selain jejaring sosial Facebook dan Twitter, media 

massa elektronik seperti stasiun televisi Al Jazeera yang 

menjangkau seluruh jazirah Arab, memainkan peranan penting 

keberlangsungan Revolusi Arab ini. Sebenarnya, banyak 

media elektronik ataupun media cetak lainnya yang memiliki 

jangkauan yang sama dengan Al Jazeera, namun media-media 

lain dianggap condong memiliki campur tangan pemerintah 

secara langsung sehingga seringkali dianggap kurang adil 

dalam penyajian berita. Al Jazeera merupakan stasiun televisi 

swasta yang bermarkas di Qatar, dibentuk dan didanai oleh 

Pemerintah Qatar atau yang di sebut dengan Emir. Tujuannya 

adalah untuk menyajikan layanan berita kepada masyarakat 

Arabdan kepada masyarakat internasional lainnya yang 
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objektif dan transparan serta berbeda dengan media-media 

Arab pada umumnya. Stasiun televisi Al Jazeerah ini adalah 

stasiun televisi berbahasa Arab dan juga berbahasa Inggris 

yang berbasis di ibukota Qatar yitu Doha. 

Al Jazeera sendiri mengklaim sebagai satu-satunya 

stasiun TV yang independen secara politik di Timur Tengah. 

Saat ini Al Jazeera mampu menyaingi BBC dalam skala 

jumlah pemirsa yang diperkirakan mencapai 50 juta pemirsa. 

Al Jazeera berawal dengan modal dari dana Emir Qatar hanya 

sejumlah 150 juta dolar Amerika, dan memulai siaran pada 

akhir 1996. Pada bulan April tahun 1996, 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. Al Jazeera dianggap banyak memainkan peranan 

penting keberlangsungan Revolusi Arab karena kebanyakan 

media elektronik ataupun media cetak lainnya lebih memihak 

dan dianggap sudah dicampur tangani oleh pemerintah 

sehingga dinilai kurang adil dalam menyajikan pemberitaan. 

Namun, di sisi lain, masyarakat non-Arab menganggap 

Al Jazeera sebagai media anti-semit dan anti-amerika yang 

sering mengkambing-hitamkan Israel dan Amerika. Banyak 

responden arab menyatakan Al Jazeera berani menyajikan 

berita-berita objektif, transparan, professional, dan pro-

muslim. Walaupun begitu, stasiun ini seringkali mendapat 

kecaman dan tudingan dari pemerintah negara-negara Arab 

khususnya, karena dianggap memihak kepada kaum oposisi 

pemerintah, sehingga bentuk-bentuk hukuman seperti larangan 

penyiaran, pencabutan hak penyiaran, hingga penyerangan 

bersenjata terhadap jurnalis ketika meliput berita dan 

penyerangan dan kantor perwakilan di daerah konflik. 

menjadi langganan dalam beroperasinya stasiun televisi ini. 

Rached Gnannouchi, pemimpin partai Islam oposisi Tunisia 

yang sebelumnya diasingkan oleh pemerintahan Ben Ali ke 

Inggris menyatakan, suksesnya revolusi Tunisia, 30% hingga 

40% berkat layanan jejaring social facebook, selebihnya 

terima kasih iya sampaikan untuk Al Jazeera. Namun dari 

kejadian tersebut juga menghasilkan sebuah kerusuhan, Al 

https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_televisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Doha
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/BBC
https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://id.wikipedia.org/wiki/BBC_World
https://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi
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Jazeera telah menjadi salah satu kendaraan bagi perubahan di 

dunia Arab, dengan memberi tekanan serius atas para 

pemimpin otokratik yang telah berurat berakar. Para 

reporternya telah dilarang di Irak, Iran, dan Arab Saudi. 

Bahkan pemerintah Tunisia memanggil duta besarnya dari 

Qatar sebagai protes akibat penyiaran sebuah wawancara 

dengan tokoh oposisi Tunisia yang mengasingkan diri. 

Expert discusses Al Jazeera impact on Egyptian protest 

and implications for US foreign policy dalam artikel Erik 

Nisbet menyatakan bahwa Al jazeera lebih fokus memihak 

rakyat dari pada membantu pihak pemerintah berkuasa. Al 

Jazeera membantu meningkatkan pemahaman masyarakat 

Arab tentang identitas politik regional, terutama muslim, 

dengan mengorbankan rasa nasionalisme kebangsaan atau 

State-Centric. Menurutnya juga, pergeseran identitas ini 

berpengaruh terhadap politik nasional dan internasional dalam 

kawasan Jazirah Arab, akibatnya identitas politik regional 

berubah menjadi image masyarakat Arab dalam memahami 

politik nasional yang menjadi patokan pergerakan politik 

mereka.  

Dalam norma penyiaran media massa di kawasan 

jazirah Arab sendiri bahwa; mengkritik, menghujat dan 

pengecaman terhadap pemerintah, merupakan hal yang tabu. 

Hal ini tidak lepas dari budaya perpolitikan negara-negara arab 

yang hampir seluruh sistem pemerintahan negara-negara 

tersebut dipimpin oleh kepala pemerintahan atau relasinya 

yang berkuasa dalam jangka waktu yang lama, dan juga selalu 

berusaha mempertahankan kekuasaannya dari pihak oposisi. 

Al Jazeera ini dianggap berhasil menjadi agen perubahan dan 

memberikan angin segar terhadap pandangan-pandangan baru 

kepada masyarakat tanpa memperhatikan kepentingan 

pemerintahan negara-negara arab yang berkuasa. Stasiun Tv 

tersebut berhasil mencuri perhatian publik dengan menyajikan 

liputan-liputan tentang pandangan masyarakat terhadap 

pemerintah berkuasa, memfasilitasi debat-debat antara pihak 

oposisi dan pemerintah, dan berani terjun langsung ke daerah 

rawan saat terjadi konflik antara pemerintah dan pihak oposisi. 

Dengan gayanya, Al Jazeera telah memastikan tempat di 
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barisan depan percaturan media internasional, berdampingan 

dengan CNN dan BBC. Jika ada satu saluran berita yang dapat 

membentuk opini para pemirsa Arab, saluran itu adalah Al 

Jazeera. Saat ini banyak yang menganggap TV Al Jazeera 

bukan lagi suara perubahan di Timur Tengah, Al Jazeerah 

berubah menjadi media propaganda bagi pemiliknya, yaitu 

keluarga kerajaan Qatar dan mereka sepenuhnya bekerja untuk 

kepentingan Emir Qatar. Menurut keterangan wartawan Al 

Jazeerah keputusan di televisi tersebut tidak lagi diambil 

berdasarkan prioritas wartawan, akan tetapi berdasarkan 

kepentingan Kementerian Luar Negeri Qatar. Stasiun 

TV tersebut berhasil mencuri perhatian publik dengan 

menyajikan liputan-liputan tentang pandangan masyarakat 

terhadap pemerintah berkuasa, memfasilitasi debat-debat 

antara pihak oposisi dan pemerintah, dan berani terjun 

langsung kedaerah rawan saat terjadi konflik antara 

pemerintah dan pihak oposisi. Singkat kata, Al-jazeera lebih 

fokus memihak rakyat ketimbang berusaha membantu pihak 

pemerintah berkuasa.  

Pergeseran identitas ini berpengaruh terhadap politik 

nasional dan internasional dalam kawasan Jazirah Arab,maka 

telah dijelaskan sebelumnya, hal ini berakibat identitas politik 

regional berubah menjadi image masyarakat Arab dalam 

memahami politik nasional yang menjadi patokan pergerakan 

politik mereka. Disini tidak menampik pendapat lain yang 

menyatakan bahwa Al Jazeera memainkan perannya demi 

kepentingan Qatar khususnya, juga Amerika pada umumnya. 

Kucuran dana yang diberikan oleh Emir Qatar setiap tahunnya 

untuk Al Jazeera dicurigai sebagai modal Qatar agar dapat 

menjadi pemimpin dan menguatkan posisinya di blantika 

jazirah Arab. Sedangkan, pengaruhnya terhadap USA, peran 

Al Jazeera kepada dunia Arab selama ini dapat memuluskan 

transisi demokrasi baru sehingga dapat melahirkan kerjasama 

yang  lebih erat untuk membuka pasar kepada produk-produk 

USA ke regional Arab di kemudian hari. Peran Al jazeera 

disini sebagai agen perubahan dunia Arab saat ini tidak dapat 

dipandang sebelah mata. Lagi pula, dampak yang ditimbulkan 

oleh Al jazeera tidak hanya berimbas pada dunia Arab saja, 



66 

 

namun mempengaruhi ke kawasan negara-negara yang masih 

kental dengan  budaya politik authoritarian, pelanggaran 

HAM, dan intimidasi. Sehingga mungkin saja suara-suara 

"perubahan" dapat terdengar lebih nyaring daripada biasanya. 

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa berbagai persoalan Arab 

memiliki keterkaitan langsung dengan penyebaran ideologi 

demokrasi barat yang berujung pada kepentingan jualan 

(bisnis) kemudian, Selain kaya, Qatar juga mempunyai 

pengaruh besar di dunia internasional lewat Al jazeera yang 

kini telah berkembang menjadi media multiplatform. Selain 

televisi berbahasa Arab dan Inggris, Aljazeera juga 

mengembangkan berbagai situs berita. 

Dari sekian banyak masalah yang dihadapi media massa 

ini, Al Jazeera akan tetap mempertahankan independensi 

editorialnya meskipun krisis Qatar telah menyeretnya sehingga 

diboikot Arab Saudi. Media yang berbasis di Doha tersebut 

menegaskan bahwa tugas mereka adalah melaporkan dan tidak 

akan ikut campur dalam urusan negara. Menurut Al Jazeera 

sendiri bahwa semua pembicaraan tentang campur tangan Al 

Jazeera dalam urusan negara lain merupakan sebuah omong 

kosong. Menurut Mostefa Souag Al Jazeera ini tidak 

mengganggu urusan siapa pun dan hanya sekedar melaporkan. 

Jika Al Jazeera membawa narasumber yang menentang 

pemerintahan tertentu, ini tidak mengartikan bahwa Al Jazeera 

mengganggu urusan negara. Kebijakan editorial Al Jazeera 

akan terus berlanjut terlepas dari apa yang terjadi saat ini, hal 

ini disampaikan oleh Mostefa Souag. Jaringan media yang 

didanai oleh Qatar ini ikut terseret dalam perselisihan antara 

Arab Saudi bersama sejumlah negara lainnya terhadap Qatar. 

Dimana Arab Saudi memutuskan untuk mencabut izin dan 

menutup kantor berita itu di negaranya. Selain itu, Saudi juga 

menghimbau kepada seluruh warganya yang bekerja di Al 

Jazeera untuk segera keluar. Keputusan itu datang setelah 

pemerintah Saudi, UEA, Bahrain, Mesir dan Yaman memutus 

hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar. Mereka 

menuduh Qatar mendukung kelompok teroris dan mengancam 

stabilitas negara-negara Arab. 
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Al Jazeera didirikan sebagai bagian dari upaya Qatar 

untuk memperbaiki kekuatan ekonominya menjadi pengaruh 

politik. Al Jazeera sukses meraup jutaan pemirsa di seluruh 

dunia dengan menanyangkan debat tanpa sensor yang jarang 

ditayangkan oleh media-media pada umumnya. Kendati 

demikian, Al Jazeera juga memancing curiga di sejumlah 

negara. Pasalnya, tidak sedikit narasumber atau kelompok 

tertentu yang ditetapkan sebagai teroris oleh negara barat 

justru diberi panggung oleh Al Jazeera. (Iskandar, 2017) 

Meskipun dapat dikatakan Al Jazeera ini tidak memiliki 

banyak pengaruh terhadap perekonomian negara Qatar, namun 

media massa Al Jazeera ini menjadi salah satu pengaruh 

terbesar terhadap negara negara besar seperti Amerika Serikat 

dan negara maju lainnya, meskipun tidak banyak berperan 

dalam perekonomian, namun media massa ini sangatt berperan 

dalam hal soft diplomasi yang secara tidak langsung media 

massa ini banyak memberikan pengaruh terhadap negara 

negara besar. Disini Al Jazeera tidak hanya mendukung dan 

berpihak pada masyarakat muslim namun juga kepada 

pemerintah negara lain yang dirasa akan dapat memberi 

dampak besar terhadap kemajuan negara Qatar sendiri. 

Meskipun Al Jazeera ini banyak memiliki musuh dan kecaman 

di Timur Tengah, namun media masa ini tidak akan mundur 

dan belum merasakan kekalahan hingga saat ini malah akan 

lebih memajukan kontrolnya lebih lebar ke berbagai belahan 

dunia, karena musuh yang mengecam Al-Jazeera tidak lebih 

banyak daripada pendukung yang ada.   

 

C. Aspek Budaya Olahraga yaitu Fiva World Cup 2022 

pada tahun 2010 

Apa yang ingin dicapai negara Teluk ini melalui 

penyelenggaraan Piala Dunia Timur Tengah pertama, dan 

lebih khusus lagi, bagaimana negara menggambarkan 

pentingnya turnamen dalam memenuhi tujuan jangka 

panjangnya. Dengan demikian, dibawah ini pebahasan lebih 

fokus pada motif utama di balik strategi soft power Qatar 

(Nye, 2008) 
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Pada bulan Desember 2010, Asosiasi Sepakbola 

Internasional (FIFA) mengejutkan dunia ketika itu mereka 

memberikan negara Teluk Persia kecil Qatar kesempatan 

bergengsi untuk menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 

2022. Suatu kehormatan yang secara kuat ditambahkan pada 

keinginan negara yang terus menerus untuk menggunakan 

bentuk-bentuk olahraga global untuk mencapai tujuan-tujuan 

sosio-politik yang lebih luas. olahraga global pada umumnya, 

dan mega-peristiwa besar pada khususnya, dipandang sebagai 

salah satu kendaraan yang paling cocok untuk awalnya 

meluncurkan rencana pariwisata ekspansionis mereka. 

Memang, dalam penyelenggaraan putaran final Piala Dunia 

ini, otoritas Qatar percaya bahwa mereka disajikan oleh mega 

event olahraga besar, baik dalam hal popularitas sepakbola, 

dan kemampuannya yang tak tertandingi untuk memamerkan 

negara kecil itu kepada miliaran penonton di seluruh 

dunia. Kenyataannya, bagi pemerintah Qatar, memenangkan 

penawaran 2022 ini telah memberikan dampak bagi seluruh 

dunia yang akhirnya mengetahui dimana letak negara Qatar di 

peta dunia. 

Menilik rencana mega proyek Piala Dunia 2022, tak 

heran mata dunia terbelalak. Menurut seorang analis hukum 

dan keuangan Jerman, Dr. Nicola Ritter, Qatar bahkan 

diestimasikan akan menghabiskan uang hingga 220 miliar 

dolar. Nilai tersebut hampir mencapai 63 kali lipat besaran 

biaya yang dikeluarkan oleh Afrika Selatan dalam Piala Dunia 

2010. Kala itu Afrika Selatan hanya menghabiskan biaya 

sebesar 3,5 miliar dolar. Tak heran Qatar merebut hak sebagai 

tuan rumah dari tangan Australia, Korea Selatan, Jepang dan 

Amerika Serikat.  

Qatar memang tidak main-main dalam mempersiapkan 

dirinya. Nilai yang tampak tidak rasional ini seolah hal kecil 

bagi Qatar. Bisa dibayangkan, dengan 220 miliar dollar, angka 

tersebut setidaknya mampu menyamai besaran rekor defisit 

anggaran terbesar yang dialami oleh Amerika Serikat pada 

Februari 2011. Angka itu juga setara dengan 25 kali 

penyelenggaraan Olimpiade 2012 di London, yang sudah 

dikatakan banyak orang sebagai olimpiade yang paling mahal. 
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Atau, mereka bisa membangun lebih dari 500 stadion setara 

Allianz Arena di Munich. Bisa ditengok. Semua hal-hal besar 

diatas setara dengan biaya yang dianggarkan Qatar dalam 

membangun stadion dengan fasilitas air contioner, kota yang 

dibangun dari awal, dan sarana pendukung lainnya. Semuanya 

hanya untuk menggelar Piala Dunia. Memang benar, terdapat 

kontroversi mengenai besaran nilai yang akan 

dikeluarkan. Deloitte melaporkan akan ada uang yang 

mengalir lebih dari 200 milliar dollar selama masa persiapan.  

Sementara itu, International Bank of Qatar 

menyebutkan Qatar akan menghabiskan biaya 100 miliar 

dolar, dan Qatar First Invesment Bank mengklaim hanya 60 

miliar dollar yang akan dihabiskan. Namun, negara mana yang 

ingin memamerkan hartanya di tengah sulitnya kondisi 

perekonomian saat ini? International Bank of Qatar dan Qatar 

Investment Bank selaku pihak dari internal Qatar tentu akan 

berusaha untuk menutupi total perencanaan biaya. Maka tak 

salah biaya yang dipublikasikan pun cenderung lebih kecil dan 

jauh berbeda dengan yang dihitung oleh Deloitte maupun Dr. 

Nicole Ritter. Angka 220 ataupun 200 milar dolar sebenarnya 

jadi lebih masuk akal, karena nilai keluar dari penilaian pihak 

independen.  

Rencana Strategis Qatar, merenovasi tiga stadion, 

mendirikan sembilan stadion baru dan membangun sebuah 

kota adalah beberapa penggal rencana Qatar guna mendukung 

gelaran Piala Dunia. Akibatnya, pembangunan infrastruktur 

mengambil porsi presentase terbesar dari anggaran yang 

muncul. Ini berbeda sekali dengan Afrika Selatan dan Brasil 

(2014). Di dua negara ini biaya infrastruktur tidak lebih dari 

15% total biaya penyelenggaraan. Fokus pembangunan sendiri 

ditekankan pada pos-pos seperti perumahan, perhotelan, 

stadion, bandara, jalan, sistem metropolitan dan 

perkeretaapian, mall serta perkembangan aset lainnya. Semua 

dilakukan guna mengakomodasi kebutuhan 400 ribu fans yang 

ditargetkan akan hadir pada ajang Piala Dunia. Tapi, 

sebagaimana tuan rumah lainnya, motif pembangunan 

infrastruktur ini sebenarnya tidak hanya didasari oleh hal yang 

mendukung aktivitas Piala Dunia saja. Salah satu fokus dari 
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visi Qatar adalah dengan menarik turis dan pendatang 

sebanyak-banyaknya. Strategi pemerintah dalam beberapa 

tahun terakhir mendukung rencana tersebut. Qatar banyak 

mempromosikan pariwisata berkelanjutan, seperti Museum 

Seni Islam dan Desa Budaya.  Seorang Emir Qatar, Shaikh 

Hamad Bin Khalifa Al Thani pun sempat mengunjungi Austria 

dalam membangun kerjasamanya. Ia bertemu dengan Presiden 

Heinz Fischer guna merundingkan perjanjian mengenai pajak 

ganda dan transportasi udara. Perjanjian transportasi udara ini 

merupakan salah satu bentuk persiapan Qatar dalam 

mempermudah akses para wisatawan dari Eropa untuk 

berkunjung ke Qatar.  

Investasi sebagai sektor yang di eksplor, sebagai tuan 

rumah, meski memiliki berbagai kepentingan politik, bukan 

berarti Qatar tidak mendapatkan manfaat ekonomi secara 

langsung. Multiplier effect yang timbul dari terpilihnya Qatar 

sebagai penyelenggara Piala Dunia pun berimbas pada nilai 

investasi di negara tersebut. Bahkan, perubahan langsung 

terjadi pada hari ketika Qatar menerima putusan dari FIFA 

untuk menjadi tuan rumah. Pada hari itu, perubahan pasar di 

lantai bursa langsung bereaksi positif. Pasar ekuitas Doha naik 

sebesar 7,5 %. Harga saham dari beberapa perusahaan pun 

langsung bergerak naik terutama yang bergerak dalam bidang 

konstruksi. Semua didorong harapan yang tinggi akan bonus 

miliaran dolar uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Qatar. 

Menariknya, pembangunan infrastruktur yang ada di Qatar 

sendiri banyak melibatkan pihak asing. Banyak investor yang 

menangkap peluang untuk cari pundi-pundi uang dari 

agresivitas pemerintah Qatar sebagai tuan rumah tersebut. 

Deutsche Bahn AG, perusahaan kereta api nasional Jerman 

telah dianugerahi kontrak guna membangun sistem metro 

sepanjang 320 kilometer. Perusahaan Jerman lainnya pun 

tampak akan menyusul dalam membangun sistem air 

conditioner di dalam stadion. Perusahaan Jerman lainnya, 

Hochtief, menjual 10% sahamnya kepada pihak Sovereign 

Wealth Fund Qatar. Organisasi ini sendiri merupakan 

kendaraan finansial milik Qatar yang memiliki, atau mengatur, 

dana publik dan menginvestasikannya ke asset-aset yang luas 
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dan beragam. Selain itu, Hochtief akan membangun sebagian 

besar stadion Piala Dunia serta jembatan antara Qatar dan 

Bahrain. Kerja sama yang melibatkan pemerintah Qatar dan 

Austria mengenai pajak ganda pun turut menjembatani pihak 

investor asing untuk turut menjadi bagian dalam membangun 

Qatar. Sebagai negara kaya yang siap menghamburkan uang 

untuk menyelenggarakan Piala Dunia, maka tak jadi aneh jika 

Qatar dikerubungi oleh para pencari keuntungan. 

Tujuan di sini bukan hanya untuk meningkatkan profil 

internasional negara, tetapi untuk mengelola dan mengatasi 

bagaimana profil negara ini digambarkan dan dipahami secara 

internasional. Secara signifikan, salah satu motif mendasar 

Qatar di balik akuisisi Piala Dunia 2022 adalah menjauhkan 

negara dari beberapa masalah sosial-politik-ekonomi yang 

dihadapi kawasan Timur Tengah yang lebih luas di masa lalu 

termasuk usaha mengurangi ketergantungan ekonominya 

terhadap minyak bumi. Qatar juga ingin menggunakan 

signifikansi internasional untuk menjadi tuan rumah final 

Timur Tengah pertama untuk memperbaiki aspek negatif dari 

citra internasional mereka dengan menampilkan diri sebagai 

negara yang mencintai olahraga dan damai. 

Sejak memenangkan tender untuk Piala Dunia FIFA 

2022, semua mata dunia telah beralih kepada negara 

Qatar.  Peningkatan visibilitas Qatar dalam olahraga bukanlah 

fenomena baru atau produk kebetulan, ini lebih merupakan 

bukti dari pendekatan strategis yang menggunakan olahraga 

sebagai kendaraan untuk pengembangan dan hubungan kepada 

masyarakat. Strategi ini dapat dibagi menjadi empat pilar 

utama: 

1. Investasi dalam Industri Olahraga 

Pilar pertama adalah investasi langsung ke 

industri olahraga. Beberapa tahun terakhir telah melihat 

Qatar terlibat dalam kampanye investasi yang agresif 

dalam bisnis olahraga global melalui dana 

kedaulatannya, Qatar Sport Investment (QSI). QSI, 

yang didirikan pada 2005 sebagai inisiatif bersama 

antara Komite Olimpiade Qatar dan Kementerian 

Keuangan, telah berada di belakang akuisisi utama di 
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dunia olahraga, termasuk klub sepak bola Paris Saint-

Germain, merek pakaian olahraga (BURRDA), berbagai 

sepakbola hak televisi untuk Al Jazeera Sport, serta 

sponsor klub-klub top Eropa seperti Barcelona FC 

(diperkirakan 30 juta euro per tahun dari 2011 hingga 

2016). The London Olympic Village 2012 dijual ke 

anak perusahaan QIA, Qatari Diar seharga £ 

557m. Tujuan investasi ini, sebagaimana dinyatakan 

oleh penguasa dan elit bisnis, adalah untuk membantu 

mempromosikan sektor ekonomi lainnya seperti ritel, 

properti, perhotelan dan pariwisata, sebagai bagian dari 

strategi yang lebih luas untuk mengurangi 

ketergantungan pada minyak dan gas, dan dengan 

demikian mengeksplorasi usaha ekonomi aman lainnya 

di seluruh dunia. 

Sejauh ini strategi telah membuahkan hasil. Salah 

satu contoh adalah saluran olahraga yang berbasis di 

Qatar, Al Jazeera Sport, yang sekarang mendominasi 

hak siar kompetisi olahraga utama di Timur Tengah dan 

Afrika Utara (MENA). Baru-baru ini memperpanjang 

perjanjian hak siarnya dengan FIFA untuk Piala Dunia 

FIFA 2018 dan 2022 di Rusia dan Qatar. Perjanjian ini 

mencakup transmisi kabel, satelit, terestrial, seluler, dan 

internet broadband di dua puluh tiga wilayah dan negara 

di kawasan MENA, dan nilai kesepakatan itu 

diperkirakan berada di wilayah $ 1 miliar AS. Saluran 

ini juga memperluas pasarnya ke Eropa dan AS, 

bersaing dengan jaringan olahraga utama lainnya seperti 

Canal+ dan ESPN. Ini sekarang memiliki empat saluran 

berbasis langganan (beIn Sport 1 dan 2 di Perancis, dan 

beIn Sport dalam bahasa Inggris dan Spanyol di AS). 

2. Hosting Acara dan Pengembangan Olahragawan 

Organisasi Asian Games Doha 2006 merupakan 

titik balik bagi strategi Qatar dalam menyelenggarakan 

acara olahraga besar. Dalam membangun menuju Piala 

Dunia FIFA 2022, yang akan menjadi acara olahraga 

mega pertama yang berlangsung di wilayah tersebut, 

Qatar telah berhasil mengamankan berbagai kompetisi 
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olahraga internasional, seperti Kejuaraan Dunia Pendek 

FINA 2014, 2015 Kejuaraan Dunia IHF Handball, 

Kejuaraan Dunia Bersepeda UCI 2016 dan Kejuaraan 

Senam Artistik Dunia 2018. Dalam menganalisis 

pernyataan para pemimpin politik, pengambil keputusan 

dalam olahraga dan pers lokal, narasi dominan yang 

muncul dalam kaitannya dengan alasan di balik 

pementasan acara olahraga internasional menekankan 

aspek-aspek seperti, respon Qatar terhadap tren 

globalisasi, yang mencampurkan budaya tradisional 

dengan modernitas, kemudian adhesi Qatar untuk nilai-

nilai universal demokrasi, solidaritas dan hak asasi 

manusia, lalu penghormatan Qatar atas perbedaan 

budaya, dan Qatar sebagai titik pertemuan antara Timur 

dan Barat. (Amara, 2013) 

Sebagai bagian dari strateginya, Qatar memiliki 

ambisi untuk menjadi pusat keunggulan olahraga di 

kawasan ini. Sumber daya keuangan yang besar sedang 

dikhususkan untuk pembangunan fasilitas olahraga 

mutakhir dan pusat pengembangan olahraga elit. Para 

pemain dan pelatih asing direkrut untuk berkontribusi 

pada pengembangan tingkat kinerja liga lokal dan tim 

nasional dalam olahraga besar, terutama dalam olahraga 

kolektif seperti sepak bola, bola tangan, bola basket dan 

bola voli. 

Selain itu, para ilmuwan olahraga direkrut dari 

seluruh dunia untuk mendukung pengembangan sistem 

olahraga elit di negara ini. Aspire Sport Academy dan 

ASPITAR (Qatar Orthopedic and Sports Medicine 

Hospital) adalah dua pilar strategi pengembangan elit 

ini. Mereka berdua berada di 'Aspire Zone' yang 

sekarang menjadi pusat industri olahraga, olahraga elit 

dan olahraga komunitas di Doha. Moto Yayasan Aspire 

Zone sebagaimana tercantum dalam halaman webnya 

adalah bahwa, pada tahun 2020. Selain impor migran 

terampil di bidang olahraga, Qatar juga mendorong, 

melalui kebijakan keragamannya, munculnya pelatih 

nasional, atlet elit dan administrator olahraga. Peraih 
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medali perunggu untuk Qatar di Olimpiade London 

2012 Mutaz Essa Barshim, yang mengkhususkan diri 

dalam lompatan tinggi, adalah nasional pertama yang 

lulus dari Aspire Academy untuk memenangkan medali 

di Olimpiade. Data terbaru dari Statistik Qatar tentang 

pejabat tim yang terdaftar di federasi olahraga 

menunjukkan bahwa Qatar sekarang pesaing terkemuka 

di sejumlah olahraga termasuk bola tangan, sepak bola 

dan bola voli. 

3. Diplomasi Olahraga dan Branding Tempat 

Olahraga adalah bagian integral dari diplomasi 

Qatar, dalam membangun aliansi dengan dunia 

keuangan dan politik dan dalam membangun kehadiran 

dalam hal prestise internasional, pembuatan citra dan 

branding. Qatar memegang posisi pengambilan 

keputusan di organisasi olahraga regional, benua, dan 

internasional. Pusat Keamanan Olahraga Internasional 

(ICSS) dan Laboratorium Anti-Doping Qatar yang baru 

didirikan mempromosikan Qatar sebagai pemimpin 

internasional dalam perlindungan integritas olahraga 

internasional, perjuangan melawan korupsi, eksploitasi, 

dan doping dalam olahraga. Doha GOALS (Gathering 

Of All Leaders in Sports) menjadi kesempatan tahunan 

untuk mengumpulkan para pemimpin dunia (dalam 

politik, bisnis, media, dan tentu saja pemegang saham 

teratas dalam olahraga) di Doha untuk berbicara tentang 

kekuatan olahraga dalam 'membawa budaya 

bersama'. Mantan presiden Prancis Nicolas Sarkozy, 

selama pidato pengukuhan forum tahun lalu, 

mempresentasikan Qatar sebagai negara di mana 

dimungkinkan untuk mendamaikan iman, tradisi, dan 

modernitas. Untuk tujuan ini, Qatar Olympic and Sports 

Museum baru-baru ini diluncurkan untuk 

mempromosikan dan melindungi warisan budaya 

olahraga Arab. 

Selama Olimpiade, pusat menyelenggarakan 

sebuah pameran (termasuk foto-foto oleh Brigitte 

Lacombe dan video oleh Marian Lacombe) di jantung 
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kota London dengan tema “Wanita Arab dalam 

Olahraga”. Ini dimaksudkan untuk menjadi pesan yang 

kuat kepada masyarakat internasional bahwa Qatar, 

sementara melindungi warisan leluhurnya sebagai 

negara Arab dan Muslim, terbuka bagi perempuan 

dalam olahraga. Partisipasi perempuan Qatar di 

Olimpiade untuk pertama kalinya disambut oleh 

gerakan Olimpiade. Sheikha Mozah bint al-Missned, 

istri Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, mantan Emir 

Negara Qatar dan kepala Yayasan Qatar, secara aktif 

terlibat dalam tim penawaran untuk Piala Dunia 

FIFA. Di antara semua negara lainnya, dia adalah satu-

satunya perempuan yang terlibat dalam presentasi akhir 

dari file penawaran. 

Namun, pengaruh Qatar dalam olahraga tidak 

disambut oleh semua orang. Beberapa analis melangkah 

sejauh mengklaim bahwa investasi Qatar dalam 

olahraga tidak dapat dijelaskan hanya dalam istilah 

ekonomi. Mereka berpendapat bahwa ini lebih 

merupakan fenomena politik yang dihasilkan dari 

konsekuensi globalisasi, yang memungkinkan negara-

negara kecil dan kaya ini mendapatkan pengaruh politik 

yang luar biasa di kancah dunia. 

Sebagai konsekuensi dari investasi yang 

signifikan dalam olahraga dan pengaruh yang 

berkembang dari Al Jazeera News Channel di Dunia 

Arab dan sekitarnya, Qatar telah berhasil memposisikan 

kembali dirinya sebagai aktor berpengaruh dalam bisnis 

dan politik juga sebagai tujuan dunia baru untuk 

olahraga menggambarkan Qatar dalam buku terbarunya 

sebagai "negara kecil dengan politik besar". Demikian 

pula, Qatar menjadi "negara kecil dengan ambisi 

olahraga besar". 

Namun, strategi branding melalui olahraga juga 

telah mengekspos negara itu ke pengawasan media 

internasional dan organisasi non-pemerintah dalam hak-

hak sipil dan perlindungan lingkungan. Negara ini 

menghadapi sejumlah tantangan dalam kaitannya 
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dengan masalah lingkungan yang timbul dari 

pembangunan fasilitas olahraga besar-besaran, 

sementara pembela hak asasi manusia telah menyerukan 

perbaikan kondisi pekerja migran yang dimobilisasi 

untuk pembangunan stadion untuk Piala 

Dunia. Kekhawatiran juga telah dikemukakan terkait 

hak kerja dan mobilitas pemain profesional asing. 

Pertanyaan juga ditanyakan tentang keberlanjutan 

strategi investasi Qatar dalam olahraga, mengingat 

rendahnya tingkat partisipasi olahraga di antara Qatar, 

biaya keuangan yang besar untuk mempertahankan 

fasilitas olahraga, dan relatif rendahnya pengembalian 

investasi dalam kaitannya dengan kinerja olahraga di 

tingkat internasional. Dikatakan demikian, dapat 

dikatakan bahwa Qatar, seperti halnya negara lain, 

memiliki hak untuk menjadi ambisius dan melindungi 

kepentingan nasionalnya. Dalam hal olahraga, Qatar 

ingin memiliki pangsa pasar olahraga internasional yang 

besar, untuk memainkan peran aktif dalam penawaran 

dan pementasan acara olahraga internasional, dan untuk 

mendominasi kinerja olahraga, setidaknya di 

Semenanjung Arab, dan untuk meningkatkan 

peringkatnya di Dunia Arab dan internasional. 

 

 

  




