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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Qatar merupakan negara kecil di Kawasan 

Teluk yang semenjak kemerdekaannya pada tahun 1971 

didominasi oleh negara tetangga yang jauh lebih besar 

dan kuat, Arab Saudi. Hubungan antara Arab Saudi dan 

Qatar pertama kali dibangun pada masa Sheikh 

Mohammad bin Thani (1850-1878) (Fromherz, 2012). 

Pada tahun 1847, keluarga Al Thani pindah dari Fuwairat 

menuju ke Doha. Sheikh Mohammad bin Thani adalah 

pemimpin suku Fuwairat yang juga menjadi pemimpin 

dari berpindahnya para keluarga Al Thani ke Doha. 

Setelah perpindahan tersebut, Sheikh Mohammad bin 

Thani memperluas pengaruhnya di seluruh Qatar. Dalam 

upaya memperkuat pengaruh eksternalnya, ia 

membangun aliansi dengan Emir Faisal bin Turki bin 

Abdullah Al Saud dari Second Saudi State (Emirate of 

Nejd) atau yang sekarang dikenal dengan Arab Saudi. 

Atas keberhasilannya, Sheikh Mohammad bin Thani 

menjadi tokoh paling penting di Qatar dan paling 

berpengaruh di semenanjung Arab (Gulf News, 2013)  

Bertahun-tahun berada di bawah pengaruh kuat 

Arab Saudi, Qatar melakukan beberapa upaya untuk 

„membebaskan‟ diri dari dominasi tersebut. Pada tahun 

1988, Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani membuat 

kebijakan luar negeri mandiri dengan cara menjalin 

hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, musuh Arab 

Saudi. Tahun 1992, terjadi bentrok dengan Saudi terkait 

sengketa perbatasan yang menewaskan 2 tentara Qatar. 

Dua tahun kemudian, pada saat perang saudara singkat di 

Yaman, Qatar dan Saudi mendukung dua pihak yang 

bersebrangan. Setelah kudeta tak berdarah tahun 1995, 
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Emir baru Qatar yaitu Sheikh Hamad bin Khalifa Al 

Thani yakin Qatar dapat menemukan keamanan apabila 

merubah posisi dari „anak‟ menjadi rival Saudi. Marc 

Lynch, seorang ilmuwan dari Universitas George 

Washington menggambarkan kebijakan luar negeri Qatar 

mulai akhir tahun 1990an merupakan campuran antara 

“bagaimana agar kita terlihat di dalam peta?” dan 

“bagaimana membuat jengkel Saudi?”. Qatar membuka 

hubungan diplomatik dengan Iran, membuka hubungan 

perdagangan dengan Israel dan menjadi tuan rumah bagi 

pangkalan militer besar Amerika Serikat sebagai upaya 

melindungi diri dari gangguan Saudi.     

Pada tahun 1996, Qatar mendirikan saluran 

berita Al Jazeera. Saluran berita tersebut menghancurkan 

tabu yang ada, mewawancari para pembangkang dan 

mengkritik para elit pemerintahan. Semenjak 

didirikannya Al Jazeera, negara-negara tetangga di 

Kawasan Arab khawatir bahwa Qatar akan mencampuri 

urusan domestik mereka. Arab Saudi menjadi sasaran 

berita utama sekitar tahun 1990an. Akhirnya pada tahun 

2002, Arab Saudi memanggil pulang diplomatnya untuk 

menekan Qatar agar kembali pada track yang seharusnya. 

Tahun 2008 barulah para diplomat Saudi kembali dikirim 

setelah Qatar membatasi bahasan mereka terhadap Arab 

Saudi di Al Jazeera (Roberts D. B., 2017). 

Arab Spring, masa dimana pemberontakan 

terjadi hampir di seluruh kawasan menjadi pintu baru 

bagi Qatar yang selama ini belum mampu mengalahkan 

dominasi Saudi. Dukungan anti-pemerintah, diplomatik, 

uang, bahkan senjata ditawarkan Qatar dengan harapan 

dapat membangun pemerintahan baru yang lebih ramah. 

Bagi Saudi, Arab Spring berarti aksi pemberontakan yang 

mana merusakan tatanan kawasan serta aturan-aturan 

yang telah mereka buat. Gerakan Islam Populis yang 

didukung Qatar pun telah menentang mereka sejak 
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dahulu. Setiap ada kesempatan, baik Qatar maupun Saudi 

berlomba memberikan pengaruh terlebih dahulu. Di 

Tunisia, Qatar dan Saudi mendukung dua pihak yang 

bertentangan. Di Suriah, mereka mendanai para 

pemberontak bahkan ekstrimis untuk mengalahkan satu 

sama lain. Pada kudeta Mesir tahun 2013, Qatar 

mendukung Presiden Mesir pertama yang dipilih secara 

demokratis yaitu Muhammad Mursi yang berasal dari 

Ikhwanul Muslimin. Setelah pemerintahan baru berkuasa, 

Saudi dan sekutu-sekutunya memberikan bantuan dana 

sebesar USD 12 juta. Persaingan ini pun membuat Uni 

Emirat Arab khawatir. Setiap kali Qatar memberikan 

dana bantuan maupun lobby di Washington, Uni Emirat 

akan melakukan hal yang sama (Fisher, 2017).      

Akhir Juni tahun 2013, Qatar mengejutkan 

kawasan serta dunia dengan pengunduran diri Sheikh 

Khalifa bin Hamad Al Thani pada usia 61 tahun yang 

digantikan oleh anaknya Sheikh Tamim bin Hamad Al 

Thani. Hal tersebut menjadi yang pertama terjadi dalam 

sejarah kepemimpinan para raja di Kawasan Arab 

(Hammond, 2014). Pada pidato pengukuhannya, Emir 

Tamim menyampaikan bahwa Qatar akan tetap mengejar 

tujuan kebijakan regional mereka namun dengan cara 

yang lebih tidak konfrontatif dibandingkan 

kepemimpinan sebelumnya. Ia juga menekankan 

keseriusan Qatar untuk memperbaiki hubungannya 

dengan Arab Saudi setelah beberapa kali pemutusan 

hubungan diplomatik. Selain itu, Emir Tamim berusaha 

kembali meyakinkan sekutu regional serta mitra 

internasional bahwa Qatar “tidak berafiliansi dengan 

suatu kecenderungan untuk melawan yang lain”. 

Pendekatan yang dilakukan pun lebih kooperatif 

(Ulrichsen, 2013).  

Tahun 2014, sayangnya Arab Saudi kembali 

memutus hubungan diplomatik karena Qatar dianggap 
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tidak mematuhi perjanjian negara-negara Teluk, dimana 

tidak diperbolehkan mencampuri urusan dalam negeri 

masing-masing negara anggota. Dalam pemutusan 

hubungan ini, negara-negara Teluk juga meminta Qatar 

untuk tidak mendukung kelompok manapun yang dapat 

mengancam keamanan dan kestabilan regional mereka. 

Qatar diduga menjadi pendukung kuat Ikhwanul 

Muslimin yang dipimpin oleh Presiden Mursi yang 

digulingkan lewat kudeta pada Juli 2013 oleh kepala 

militer Abdel Fattah Al Sisi di Mesir. Alasan lain terkait 

kemarahan negara-negara Teluk pada Qatar adalah 

kecurigaan hubungan yang negara itu jalin dengan 

kelompok Hizbullah yang berpihak pada pemimpin 

Suriah, Bashar Al Assad (Gulf News Report, 2014). 

Arab Saudi ialah negara terbesar dengan 

cadangan minyak bumi terbanyak di Kawasan Teluk 

Persia, jalur perdagangan dunia dan jalur sutra laut. Arab 

Saudi juga merupakan penginisiasi didirikannya Gulf 

Cooperation Council (GCC) yang memiliki hubungan 

dekat dengan Barat. Industri-industri Barat sangat 

bergantung dengan minyak bumi yang didapatkan dari 

negara-negara Timur Tengah untuk menghidupkan 

mesin-mesin mereka. Keterbatasan sumber daya alam 

inilah yang membuat negara-negara pemasok minyak 

bumi di Timur Tengah mendapatkan bayaran yang layak 

dari Barat sehingga perekonomian mereka maju (Sijekto, 

2016). Meskipun minyak bumi dapat habis suatu saat 

nanti, namun sampai saat ini pemasukan dari penjualan 

minyak tetap dapat membantu Saudi mempertahankan 

pengaruh mereka di Kawasan Timur Tengah. Guido 

Steinberg, seorang pakar Arab Saudi menyatakan bahwa 

sudah menjadi tradisi Saudi mempertahankan 

kekuasaannya dengan cara pemberian uang secara 

langsung atau melalui perjanjian. Ia memberikan contoh 

pada kasus kudeta Presiden Mursi di Mesir tahun 2013 

lalu. Selama puluhan tahun, Mesir yang berada di bawah 
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kepemimpinan Mubarak menjadi sekutu penting Saudi. 

Namun semenjak terjadi revolusi Mesir, dimana 

pemilihan umum pertama dimenangkan oleh Presiden 

Mursi, pengaruh Saudi di negara itu melemah. Arab 

Saudi pun mendukung dewan militer yang mewakili 

rezim Mubarak untuk melakukan Kudeta terhadap 

Presiden Mursi. Setelah kudeta berhasil dilakukan dan 

pemerintahan baru menjabat, Saudi memberikan dana 

bantuan kurang lebih 12 juta USD kepada Mesir. 

Steinberg berpendapat bahwa Saudi dan rezim Mubarak 

memiliki tujuan yang sama yaitu mempertahakan 

kekuasaanya yang selama ini telah mereka miliki. Hal 

tersebut sangat berbeda dengan Qatar yang mendukung 

pemerintahan Presiden Mursi. Arab Saudi berkeinginan 

mempertahankan rezim otoriter sedangkan Qatar 

menginginkan pemerintahan yang demokratis. Pengaruh 

kuat Arab Saudi yang menjadi salah satu faktor 

pendorong bagi negara-negara Teluk lain seperti Bahrain 

dan Uni Emirat Arab yang juga memilih untuk 

memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar tahun 

2014 dengan salah satu alasan kudeta Mesir tahun 2013 

lalu (Anne Allmeling, 2012).          

Pada tanggal 05 Juni 2017, negara-negara di 

Kawasan Teluk seperti Arab Saudi memutuskan 

hubungan diplomatik dengan Qatar. Atas diambilnya 

keputusan ini, Kawasan Teluk dianggap berada dalam 

situasi perpecahan yang serius. Pemicu putusnya 

hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar kali ini 

didasari tuduhan terhadap Qatar yang mendukung 

kelompok terorisme atau ekstrimis yang bekerjasama 

dengan Iran dan ikut menyebarkan ideologi kekerasan 

mereka. Kelompok terorisme yang dimaksud antara lain 

Ikhwanul Muslimin, ISIS dan Al-Qaedah. Qatar juga 

dianggap secara terus menerus mempromosikan pesan 

serta skema kelompok-kelompok ini melalui media 

mereka, Al Jazeera. Arab Saudi melalui kantor berita 
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mereka menyatakan bahwa, Riyadh menutup perbatasan 

serta hubungan darat, laut dan udara dengan Qatar. 

Langkah tersebut diambil dengan alasan menjaga 

keamanan domestik Arab Saudi dari bahaya ekstrimis dan 

terorisme (Tempo.co, 2017). Selain itu, Arab Saudi juga 

telah memblokir situs berita Qatar, Al-Jazeera. Akibat 

lain yang timbul dari pemutusan hubungan diplomatik 

kedua negara di Kawasan Teluk ini adalah ultimatum 48 

jam kepada para diplomat dan 14 hari kepada warga 

Qatar untuk meninggalkan wilayah Arab Saudi (BBC 

News Indonesia, 2017). 

Menteri Pertahanan Qatar, Khalid bin 

Mohammed Al Attiyah menyatakan bahwa blokade yang 

dilakukan Arab Saudi mirip dengan deklarasi perang 

tanpa darah (Khatri, 2017). Sedangkan Menteri 

Keuangan Qatar, Ali Sharif Al Emadi mengemukakan 

bahwa Qatar cukup kaya untuk mengatasi blokade 

tersebut (Alkhalisi, 2017). Terkait tuduhan Arab Saudi 

beserta negara Timur Tengah lainnya, Qatar membantah 

telah mendukung kelompok terorisme. Selain itu, pada 

bulan Mei 2017 terdapat pidato yang disampaikan oleh 

Emir Tamim bin Hamad Al Thani dimana diduga 

menyatakan dukungan terhadap Iran dengan menyebut 

negara tersebut sebagai “kekuatan Islam”. Qatar kembali 

membantah tuduhan tersebut dengan alasan bahwa situs 

web Qatar News Agency telah diretas dan pidato yang 

disebutkan sebelumnya juga ulah peretas yang tidak 

bertanggung jawab. Media Arab mengklaim bahwa Qatar 

telah diterima secara diam-diam menjadi bagian dari 

pengaruh Syiah Iran yang Teheran coba ciptakan di 

Kawasan Timur Tengah, yang akan mencakup Lebanon 

(Hizbullah), Syria (Assad) dan Irak (Pemerintah Syiah-

Sum) (Shahbandar, 2017). Qatar mengklaim bahwa 

Hizbullah yang didukung Iran bukanlah kelompok teroris 

melainkan gerakan perlawanan terhadap Presiden Hassan 

Rouhani (Arabiya, 2017). Melalui situs berita resmi 
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Qatar, negara ini juga telah memutus hubungan 

diplomatik dengan Arab Saudi dan negara-negara lainnya 

yang sepemikiran dan memutuskan hubungan diplomatik 

terlebih dahulu. Qatar menganggap tuduhan-tuduhan 

yang diberikan kepada mereka semuanya tidak benar 

melainkan hanyalah sebuah konspirasi. (Roberts D. D., 

2017).   

 

B.  Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi Qatar melakukan perlawanan 

terhadap dominasi Arab Saudi sebagai kekuatan di Timur 

Tengah ? 

 

C.  Kerangka Pemikiran 

 Untuk membantu penjelasan serta pemahaman terkait 

permasalahan yang ada, penulis menggunakan konsep 

aliansi dan perspektif balance of power 

 

a. Konsep Aliansi 

Aliansi sering kali dilihat sebagai sebuah respon 

atas suatu ancaman. Ketika membahas aliansi, negara 

dapat menyeimbangi (bersekutu dengan negara-negara 

yang bersebrangan dengan ancaman utama) atau 

bersekutu dengan ancaman utama. Kedua hipotesis ini 

menggambarkan dunia serta kebijakan yang sangat 

berbeda. Sederhananya apabila menyeimbangi lebih 

dominan maka negara akan cenderung aman, sebab 

ancaman utama akan menghadapi oposisi gabungan. 

Namun apabila pola kedua yang lebih dominan, maka 

negara cenderung kurang aman. Kebijakan luar negeri 

yang lebih agresif dan pembentukan militer merupakan 
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pilihan logis bagi negara-negara yang berada di pola 

kedua. 

Perilaku balancing, dimana suatu negara akan 

beraliansi dengan negara-negara lain untuk menghindari 

atau menyeimbangi kekuatan yang lebih kuat. Menurut 

hipotesis ini, suatu negara bergabung dengan aliansi 

untuk melindungi diri dari negara atau koalisi yang 

dianggap kuat dan berpotensi mengancam keamanan 

mereka. Negara memilih untuk balancing atas dua alasan 

utama. Pertama, suatu negara mempertaruhkan 

keberlangsungannya ketika tidak mampu menakhlukkan 

atau menyeimbangi kekuatan besar sehingga mereka 

beraliansi dengan kekuatan lain yang dominan. Beraliansi 

dengan kekuatan dominan berarti menaruh kepercayaan 

pada satu kekuatan yang akan berlangsung terus menerus. 

Kedua, beraliansi dengan pihak yang lebih rentan sebab 

dapat memberikan peluang peningkatan pengaruh bagi 

anggota baru. Pihak yang lebih rentan memiliki 

kebutuhan yang lebih besar terhadap bantuan (Walt, 

1985)  

Konsep ini dapat digunakan dalam memahami 

pergeseran aliansi Qatar di tengah fragmentasi kekuatan 

di Timur Tengah. Dalam upaya Qatar lepas dari dominasi 

Saudi, negara ini berupaya membangun hubungan 

diplomatik serta dagang dengan berbagai negara 

termasuk Rusia dan Iran yang merupakan musuh Saudi. 

Hingga konflik diplomatik yang bermula di tahun 2017 

lalu, Qatar benar-benar berubah haluan dengan lepas dari 

sekutu-sekutu lamanya seperti Uni Emirat Arab dan 

Bahrain yang hingga kini merupakan sekutu Arab Saudi. 

Iran dan Turki merupakan sekutu baru bagi Qatar dalam 

menghadapi berbagai serangan yang dilakukan oleh 

Saudi dan para sekutunya. Aliansi ini pula yang Qatar 

„gunakan‟ untuk membantu upaya melawan dominasi 

Arab Saudi di Timur Tengah.  
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b. Balance of Power 

Balance of power adalah perspektif yang 

menerangkan bagaimana suatu negara mencegah negara 

lainnya menjadi terlalu dominan atau kuat (Chegg Study). 

Balance of power sendiri merupakan konsep tertua dan 

fundemental dalam studi ilmu hubungan internasional. 

Suatu negara dapat mengupayakan balance of power 

lewat dua cara, yang pertama adalah memperkuat diri, 

misalnya dengan memperkuat militer serta persenjataan, 

ekonomi dan akuisisi wilayah. Cara kedua adalah dengan 

membangun aliansi dengan negara-negara tertentu. 

Keseimbangan itu perlu direalisasikan agar suatu negara 

tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada negara 

lainnya maupun sebaliknya. 

Perspektif Balance of power adalah prinsip inti 

dari teori klasik dan neorealis yang mencoba menjelaskan 

pembentukan aliansi. Menurut teori neorealis tentang 

anarkisme sebagai hasil dari sistem internasional, negara-

negara harus mampu menjamin keberlangsungan hidup 

mereka dengan cara mempertahankan atau meningkatkan 

kekuatan diri sendiri. Tanpa adanya otoritas di atas 

negara, suatu negara dapat mencegah potensi dominasi 

yang muncul dengan cara memperkuat diri (T. V. Paul, 

2004). 

Upaya Qatar melakukan perlawanan terhadap 

dominasi Saudi di Kawasan Timur Tengah dapat 

dipahami lewat perspektif balance of power. Usaha awal 

Qatar melepaskan diri dari dominasi Saudi, berupa 

memperkuat ekonomi lewat ekspor gas alam cair yang 

merubah mereka menjadi negara terkaya di dunia. Dari 

kekayaan ini, Qatar dapat mengimbangi upaya-upaya 

Saudi dalam mempertahankan kekuatannya lewat 

pemberian uang secara langsung maupun lewat 

perjanjian. Selain itu, Qatar juga membangun aliansi baru 

setelah dikucilkan dari aliansi lamanya seperti Arab 
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Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Dalam aliansi 

barunya, Qatar tidak lagi berada di bawah kekuatan 

dominan namun memiliki pengaruh dan posisi yang 

dihargai. Posisi baru Qatar membuka peluang besar untuk 

benar-benar merubah keadaan menjadi rival Arab Saudi.  

 

D. Argumen 

 Menggunakan konsep aliansi, riset ini berargumen 

bahwa strategi yang dilakukan oleh Qatar ialah 

melakukan balancing terhadap dominasi Saudi lewat 

cara beraliansi dengan negara-negara yang lebih 

rentan seperti Iran, Turki dan Rusia agar pengaruh 

mereka dapat meningkat di Kawasan Timur Tengah. 

 Melalui perspektif balance of power, penulis 

berargumen bahwa Qatar memperkuat ekonomi serta 

membangun aliansi baru dengan negara-negara yang 

lebih rentan seperti Iran, Turki dan Rusia sebagai 

strategi melakukan perlawanan terhadap dominasi 

Saudi di Timur Tengah. 

    

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi 

menjadi empat bab yang saling terhubung, yaitu ; 

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang memuat 

ulasan pemahaman yang akan menerangkan berbagai 

penjelasan mengenai subjek-subjek penelitian. Dibagi 

menjadi beberapa sub yaitu, mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, kerangka teori, argumen serta 

sitematika penulisan.  

Bab II mengenai dominasi Arab Saudi di Kawasan 

Timur Tengah.  
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Bab III akan berfokus pada aliansi Qatar di tengah 

fragmentasi kekuatan Timur Tengah.  

Bab IV berisi upaya Qatar melawan dominasi Arab 

Saudi dari perspektif Balance of Power.  

Bab V akan membahas mengenai kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil peneliatan pada bab-bab sebelumnya. 


