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BAB II 

DOMINASI ARAB SAUDI DI KAWASAN TIMUR 

TENGAH 

 

Kerajaan Arab Saudi merupakan negara terbesar baik 

dari luas wilayah maupun jumlah penduduk di Kawasan Timur 

Tengah. Kerajaan Arab Saudi modern saat ini merupakan 

Kerajaan Bani Sa‟udiyah yang dibangun oleh Abdul Aziz As-

Sa‟ud atau Ibn Sa‟ud setelah ia berhasil menakhlukkan 

Riyadh. Tanggal 23 September 1932 merupakan waktu 

dimana Ibn Sa‟ud memproklamirkan berdirinya Kerajaan 

Saudi. Ibn Sa‟ud pun menciptakan pemerintah dengan rezim 

otoriter yang ia anggap dapat menjaga kestabilan di wilayah 

kekuasaanya (Podungge, 2014).  

Arab Saudi menjadi pusat dari banyaknya isu-isu 

kritikal dan krisis yang terjadi di Kawasan Timur Tengah. 

Salah satu faktor yang membuat Saudi menjadi pusat kekuatan 

di kawasan ialah kepemilikan sumber daya alam berupa 

minyak dan gas dalam jumlah besar. Produksi bahan bakar 

hidrokarbon Saudi sangat penting bagi keberlangsungan 

industri-industri dunia yang berdampak pada ekonomi global. 

Tahun 2006, Saudi memiliki sekitar 25% dari jumlah minyak 

di bumi (Routledge, 2006). Tahun 2013, Bank Dunia mencatat 

setidaknya terdapat 28,83 juta jiwa penduduk Saudi, dengan 

GDB kurang lebih 78,45 Miliar USD. Hal itu menjadikan 

Saudi sebagai negara paling berpengaruh di Gulf Cooperation 

Council (GCC) dan Organization of the Petroleum Exporting 

Countries (OPEC) (Anwar, 2016). Saat ini tersisa sekitar 18% 

dari keseluruhan jumlah minyak di bumi yang dimiliki Saudi. 

Menurut OPEC, Saudi tetap menjadi negara eksportir minyak 

terbesar hingga saat ini (Detik News, 2018).  

Selain hal-hal di atas, Kerajaan Saudi merupakan 

negara dengan posisi strategis dalam politik internasional. 

Mekah dan Madinah sebagai kota suci umat muslim berada di 
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bawah wilayah kedaulatan Saudi yang membuat negara ini 

menjadi pemimpin dunia Islam. Konsepsi sebagai negara 

adidaya regional banyak mempengaruhi kebijakan luar negeri 

Saudi. Sehingga, berdasarkan kebijakan luar negerinya itu, 

Saudi didorong untuk bertanggung jawab menjaga 

perdamaian, kestabilan dan kesejahteraan Islam di Kawasan 

Timur Tengah maupun dunia. Namun, akibat dari konsepsi 

tersebut Saudi menjadi dominan di Kawasan Timur Tengah.  

 

A. Dominasi Arab Saudi di Mesir 

Kawasan Timur Tengah pernah mengalami gejolak 

revolusi yang disebut Arab Spring pada penghujung 2010 

hingga 2011 . Gejolak ini mengakibatkan banyak 

pemimpin diktator di kawasan lengser dari kursi 

kekuasaanya. Rezim diktator yang selama ini diterapkan 

membuat banyak rakyat merasa tidak puas serta kecewa. 

Arab Spring pertama kali terjadi di Tunisia yang 

kemudian menyebar ke berbagai negara lainnya di 

Kawasan Timur Tengah termasuk Mesir. Bagi Saudi, 

Arab Spring berarti aksi pemberontakan yang merusakan 

tatanan kawasan serta aturan-aturan yang telah mereka 

buat. Mesir sendiri merupakan salah satu sekutu terdekat 

dan terpenting Saudi di kawasan. Maka tidak heran 

apabila Saudi mengupayakan berbagai cara untuk 

memulihkan rezim diktator Mesir pasca Arab Spring.  

 

a. Revolusi Mesir 2011 

Gejolak Arab Spring yang terjadi di Tunisa 

menjadi acuan rakyat Mesir untuk melakukan hal 

serupa pada Hosni Mubarak, Presiden diktator Mesir 

yang telah menjabat selama 30 tahun. Tahun 2011, 

para aktivis anti pemerintah Mubarak menyiapkan 

aksi demonstrasi sebagai gerakan revolusi melawan 

penyiksaan, korupsi serta pengangguran yang terjadi 

di Mesir. Demonstrasi yang terjadi di Kairo digalang 
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melalui media sosial Facebook dengan jumlah massa 

kurang lebih 80.000 orang. Menanggapi hal tersebut, 

pemerintah memperingatkan bahwa demonstran dapat 

ditangkap oleh polisi dan pemerintah akan 

menyiapkan demonstrasi tandingan (BBC News 

Indonesia, 2011).  Selama aksi demonstrasi di Kairo, 

polisi berusaha membubarkan massa dengan cara 

menembakkan gas air mata, peluru karet, serta meriam 

air. Demonstrasi juga terjadi di kota  Iskandariyah dan 

Suez. Protes tidak hanya tejadi secara langsung namun 

juga disebarkan melalui internet. Pemerintah Mesir 

pun memerintahkan operator telepon genggam serta 

internet untuk menghentikan layanan. Selain itu, 

aparat keamanan Mesir juga memburu para oposisi 

serta anggota Ikhwanul Muslimin yang ikut 

mendukung aksi protes. Delapan orang tewas serta 

lebih dari 1.000 orang luka-luka akibat unjuk rasa ini 

(BBC News Indonesi, 2011).  

Raja Abdullah yang memimpin Saudi pada 

saat itu menyampaikan dukungannya terhadap 

Presiden Mubarak melalui Saudi Press Agency (SPA). 

Raja Abdullah menelpon Presiden Mubarak beberapa 

hari setelah aksi protes besar-besaran atas dirinya. 

“Tidak ada orang Arab atau Muslim yang dapat 

mentolerir campur tangan orang-orang yang 

mengatasnamakan kebebasan berekspresi untuk 

merusak keamanan serta kestabilan Arab dan Muslim 

Mesir” dikutip dari ucapan Raja Abdullah (Reuters, 

2011). Melalui dukungan tersebut, Saudi sebagai pusat 

kekuatan regional berusaha mempertahankan 

pengaruhnya di Mesir. Sebab, Mesir di bawah 

pemerintahan Presiden Mubarak memiliki pandangan 

yang selaras sekaligus sekutu penting Saudi di 

kawasan.  
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b. Kudeta Militer Mesir 2013 

Pasca revolusi tahun 2011, Mesir 

melakukan pemilihan umum untuk pertama kali yang 

menandakan dimulainya transisi demokrasi di negara 

ini. Presiden Muhammad Mursi ialah Presiden Mesir 

ke-5 namun yang petama terpilih secara demokratis 

pada tanggal 30 Juni 2012 dengan jumlah suara 

sebanyak 51,73%. Segera setelah hasil pemilu keluar, 

Muhammad Mursi mengundurkan diri dari jabatannya 

sebagai Presiden Ikhwanul Muslimin (Fox News, 

2012). Pada tanggal 22 November 2012, Presiden 

Mursi mengeluarkan Dekrit Presiden yang 

menyatakan bahwa segala keputusan serta ketentuan 

hukum yang dikeluarkan tidak dapat dibatalkan dan 

Dewan Konstituante tidak dapat dibubarkan 

(Kuncahyono, 2013). Menanggapi hal tersebut, 

kelompok liberal, kiri serta minoritas menunjukkan 

sikap keberatan dan boikot. Setahun setelah ia 

memimpin, pada bulan Juni 2013 Presiden Mursi 

menunjuk 17 Gubernur baru, 11 orang berasal dari 

partai-partai Islam dan tujuh diantaranya merupakan 

anggota Ikhwanul Muslimin. Warga Mesir merasa 

khawatir bahwa keputusan yang diambil oleh Presiden 

Mursi akan membawa negara mereka menjadi negara 

Islam yang tidak mewakili kelompok-kelompok Mesir 

lainnya. Oleh karena itu Mesir kembali mengalami 

perpecahan yang membentuk dua kelompok, yaitu 

pendukung dan oposisi Presiden Mursi (Farooq, 

2013).  

Perpecahan kelompok pendukung dan 

oposisi Presiden Mursi mencapai puncak ditandai 

dengan aksi kekerasan yang dilakukan secara terang-

terangan. Akses komunikasi antara Presiden dengan 

rakyat pun diputus (Kuncahyono, 2013). Akibat 

kerusuhan yang telah menyebar di berbagai kota di 

Mesir yang memakan banyak korban jiwa, Militer 

Mesir pun mengeluarkan ultimatum 48 jam pada 
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pemerintahan Presiden Mursi untuk menyelesaikan 

konflik yang ada (Salma Abdelaziz, 2013). Ultimatum 

tersebut dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2013 yang 

dibacakan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata, 

Jenderal Abdel Fattah Al-Sisi. Namun hingga batas 

waktu yang ditentukan, pihak Presiden Mursi tidak 

dapat memberikan solusi maupun menghentikan 

kekacauan yang ada. Hingga pada tanggal 03 Juli 

2013 militer melakukan kudeta terhadap Presiden 

Mursi serta menahannya (Dewi, 2016). 

Pada upaya kudeta ini, Arab Saudi 

merupakan negara pertama yang menyatakan 

dukungannya. Terjadi banyak ketidak sepahaman 

antara Saudi dengan Mesir masa Presiden Mursi. Hal 

tersebut berdampak pada pengaruh kekuatan Saudi 

yang melemah di Mesir. Arab Saudi menjalin 

kerjasama dengan Menteri Pertahanan Mesir, Jenderal 

Abdel Fattah Al-Sisi untuk melakukan kampanye 

melawan Presiden Mursi. Saudi bersama sekutu-

sekutunya seperti Amerika Serikat, Israel dan negara-

negara Teluk lainnya memobilisasi massa melalui 

media sosial (Voa Islam, 2013). Arab Saudi juga 

menjanjikan hibah pinjaman sebesar 5 miliar USD 

untuk Mesir, enam hari setelah kudeta dilakukan 

(Aljazeera, 2013). Sedangkan Qatar yang merupakan 

negara pendukung Presiden Mursi sekaligus kerabat 

dekat Ikhwanul Muslimin tidak memberikan respon 

atas kudeta militer yang terjadi. Selama kerusuhan di 

Mesir, Qatar mengirimkan pasukannya ke sekitar 

Kedutaan Mesir di Doha (Berita Satu, 2013).  

 

c. Pemerintahan Pasca Kudeta 

Pasca Kudeta, Arab Saudi desak komunitas 

internasional untuk mendukung pemerintahan Mesir 

yang baru. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran 

Saud al-Faisal menyampaikan harapannya pada publik 

internasional untuk mendukung pemerintahan Mesir 
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pasca kudeta untuk mengembalikan keamanan, 

stabilitas dan kemakmuran Mesir. Seruan tersebut 

disampaikan pada pertemuan dengan para Menteri Uni 

Eropa di Brussels. Pertemuan tersebut membahas 

kekerasan Kairo terhadap pendukung Presiden Mursi 

yang menewaskan setidaknya 900 orang selama 

sepekan. Pilihan-pilihan yang diajukan pada 

pertemuan ini diantaranya adalah menahan paket 

bantuan besar Uni Eropa atau menangguhkan transaksi 

senjata dan kerja sama militer serta keamanan hingga 

solusi politik di negara Arab ditemukan. Menanggapi 

hal tersebut, Pangeran Arab mengumumkan bahwa 

negara-negara Arab dan Islam siap membantu Mesir 

apabila negara-negara barat memotong bantuannya 

(Ruslan, 2013). 

Saudi dan sekutu-sekutunya berhasil 

mengkudeta Presiden Mursi yang berasal dari 

Ikhwanul Muslimim dengan bantuan Jenderal Abdel 

Fattah Al-Sisi. Hal tersebut dilatar belakangi dengan 

ketidaksepahaman antara Saudi dan Ikhwanul Muslim. 

Setelah diadakan pemilu selanjutnya, Mesir dipimpin 

oleh Presiden Abdel Fattah Al-Sisi. Presiden Al-Sisi 

pun menyerukan pentingnya hubungan Mesir dengan 

kubu Arab Saudi diberbagai kesempatan. Hubungan 

antara Saudi dengan Mesir yang sempat renggang 

masa Presiden Mursi telah kembali membaik dan 

Saudi kembali memperkuat pengaruhnya di negara ini. 

Konferensi tiga hari yang bertempat di kota Sharm el-

Sheikh, Mesir, diadakan untuk membahas bantuan 

finansial dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan 

Kuwait sebesar 12 juta USD. Selain itu negara-negara 

tersebut juga memberikan pinjaman untuk cadangan 

devisa Central Bank of Egypt (Muhammad, 2016). 

Berbagai dukungan baik secara diplomatik 

maupun ekonomi yang diberikan Saudi kepada 

pemerintah Mesir pasca kudeta, Presiden Al-Sisi jelas 

memiliki tujuan tersendiri seperti yang telah 
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disampaikan sebelumnya. Saudi yang khawatir akan 

pengaruh ideologi demokrasi mengupayakan berbagai 

cara agar rezim otoriter kembali menguasai Kairo. 

Dengan begitu, perannya sebagai kekuatan dominan di 

Kawasan Timur Tengah tetap terjaga.    

 

Dari ketiga skema politik Mesir di atas, Arab 

Saudi berusaha mengembalikan rezim Mubarak setelah 

sebelumnya berhasil dijatuhkan dari kursi kekuasaannya. 

Saudi menjalin kerjasama dengan Abdel Fattah Al-Sisi, 

Jenderal Militer Mesir untuk mengupayakan aksi kudeta 

terhadap Presiden Mursi. Arab Saudi beserta sekutu-

sekutunya menunjukkan dukungan terhadap kudeta 

tersebut sebab mereka memiliki kepentingan yang 

berbeda. Saudi mengkhawatirkan gelombang demokrasi 

serta pengaruh Ikhwanul Muslim di bawah 

kepemimpinan Presiden Mursi. Sebagai kekuatan 

dominan di Kawasan Timur Tengah, Saudi tentu tidak 

ingin kekuatannya melemah karena ideologi demokrasi 

yang muncul di salah satu negara sekutu dekatnya di 

kawasan, Mesir. 

Selama ini, Saudi menggunakan kekayaannya 

sebagai alat untuk membantu mereka mencapai 

kepentingan. Saudi sering kali mengimingi perjanjian 

dana atau pemberian tunai kepada pihak-pihak yang 

mereka anggap mampu membantu mereka mencapai apa 

yang mereka mau. Sama halnya yang terjadi di Mesir. 

Kudeta yang dilakukan terhadap Presiden Mursi didanai 

oleh Arab Saudi beserta para sekutunya. Saudi pun 

menjanjikan hibah 5 miliar USD kepada pemerintah 

Mesir pasca kudeta. 

   

B. Dominasi Arab Saudi di Yaman 

Dilatarbelakangi hal yang serupa dengan Mesir, 

Yaman juga mengalami revolusi. Presiden Ali Abdullah 

Saleh dinilai menjadi pemimpin diktator yang melakukan 

banyak tindakan KKN, menolak suara rakyat, tidak 
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transparan serta tidak mampu mensejahterahkan rakyat 

selama 32 tahun ia menjabat. Pada tahun 2004, 

pemerintah mengutus tentara suruhan untuk menembaki 

rakyat sipil yang merupakan pemberontak Houthi yang 

berpaham Syi‟ah. Lima tahun setelahnya keadaan Yaman 

semakin memburuk, setiap keluarga memiliki senjata api 

untuk membela diri melawan tentara loyalis pemerintah, 

kemiskinan, pengangguran serta kriminalitas pun 

meningkat. UNICEF mencatat Yaman merupakan negara 

termiskin di Kawasan Timur Tengah. Demonstrasi 

puncak terjadi pada 14 Januari 2011 lalu, dimana tidak 

hanya melibatkan kelompok pemberontak Houthi namun 

juga kelompok pemberontak Sunni.  

Konflik internal Yaman yang terus berlanjut 

pun menarik perhatian banyak pihak asing termasuk Arab 

Saudi. Kehadiran Saudi tidak disambut baik masyarakat 

Yaman karena dianggap berpihak pada Presiden Ali 

Abdullah Saleh. Anggapan tersebut muncul karena Saudi 

pada saat itu telah beberapa kali mengirimkan bantuan 

militer seperti senjata dan tentara bayaran dari Somalia 

untuk melawan kelompok anti pemerintah. Presiden Ali 

Abdullah Saleh juga sempat dijemput menggunakan jet 

pribadi kerajaan Saudi dan dirawat di Riyadh pada tahun 

2011 lalu ketika terkena serangan pihak oposisi. Setelah 

mendapat tekanan terus menerus dari pihak oposisi serta 

perhatian serius dunia terhadap krisis konflik yang 

melanda Yaman, Saudi mengajukan usulan transisi 

kekuasaan. Usulan tersebut mendapat dukungan dari 

beberapa negara Teluk serta Dewan Keamanan Tetap 

PBB lewat perjanjian Dewan Kerjasama Teluk Persia 

pada tanggal 10 April 2011. Pertemuan tersebut 

menghasilkan proposal penyerahan jabatan Presiden Ali 

Abdullah Saleh kepada wakilnya yaitu Mansour Hadi. 

Hal tersebut bersedia disetujui apabila ia dan keluarga 

mendapatkan kekebalan hukum terhadap segala sesuatu 

yang telah merugikan masyarakat Yaman. Jaminan 
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kekebalan hukum itu pun disetujui oleh Arab Saudi 

(Veny Tristiana, 2013).  

Intervensi Arab Saudi di Yaman tidak hanya 

sampai di situ. Saudi kembali mengambil peran pada 

konflik Yaman, Maret 2015 guna mendukung Presiden 

Hadi melawan pemberontak Houthi. Dukungan tersebut 

diberikan setelah konflik antara pemerintah Yaman 

dengan kelompok oposisi Houthi yang didukung Iran 

pecah. Pada tanggal 15 Desember 2015, gencatan senjata 

disepakati kedua belah pihak hingga ketegangan konflik 

pun menurun. Namun konflik kembali meningkat setelah 

terjadi ketegangan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran. 

Penyebab ketegangan tersebut ialah Ulama Syiah, Nimr 

al-Nimr yang dieksekusi mati di Arab Saudi. Pada tanggal 

02 Januari 2016, Kerajaan Arab Saudi mengumumkan 

pembatalan genjatan senjata yang sebelumnya telah 

disepakati. Koalisi Arab Saudi melakukan serangan udara 

besar-besaran ke ibukota Sanaa, kota pelabuhan Hodaida 

dan kota yang diperebutkan Taiz. Akibatnya, kontak 

senjata antara pemberontak Houthi dengan pasukan setia 

Presiden Hadi kembali meletus di berbagai kota seperti di 

provinsi Hajja dan Lahj. Kelompok Houthi juga 

menembakkan roket Katyusha ke kota Marib yang 

berhasil direbut kelompok pemerintahan tahun 2015 lalu 

(DW, 2016). Utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin 

Griffiths mengupayakan rundingan damai dengan 

berbagai pihak yang bertikai. Akibat serangan yang terus 

menerus dilakukan koalisi Arab Saudi, Houthi menolak 

hadir pada perundingan damai tersebut. 15 November 

2018, koalisi yang dipimpin Arab Saudi akhirnya 

memerintahkan pemberhentian serangan ke kelompok 

Houthi setelah mendapat tekanan komunitas internasional 

(Manousr, 2018). 

Meskipun Yaman sedang dalam kondisi politik 

yang begitu bergejolak, Saudi tetap menganggap negara 

ini merupakan wilayah yang srategis. Selat Bab el-

Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk 
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Aden berada di bawah wilayah kedaulatan Yaman. 

Hampir setiap perdagangan antara Uni Eropa, Tiongkok, 

Jepang, India dan negara-negara Asia lainnya melewati 

Selat Bab el-Mandeb. Tidak hanya itu, 30% minyak 

dunia, seluruh minyak dan gas alam dari negara-negara 

Teluk Persia menuju Barat juga melewati selat ini. Pada 

tanggal 10 Agustus 2007, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, 

Bahrain serta Yaman memulai proyek besar-besaran yang 

disebut Trans Arabia Oil Pipeline Project. Proyek ini 

berupa pembangunan pipa aliran minyak yang melewati 

wilayah darat Saudi. Rute pembangunan ini akan 

melintasi Selat Hormuz yang dekat dengan Teluk Persia, 

yang nantinya dapat dijadikan rute alternatif apabila Iran 

menutup jalur perdagangan, Selat Hormuz. Arab Saudi 

mengirimkan setidaknya 35.000 pasukan militernya untuk 

melindungi keamanan proyek ini (Veny Tristiana, 2013). 

Keterlibatan Saudi di Yaman jelas untuk 

mempertahankan pengaruh mereka di kawasan. Kekuatan 

internal Yaman yang lemah, dapat dengan mudah 

dimanfaatkan Saudi untuk ikut campur dalam urusan 

negara mereka. Setelah beberapa kali Saudi menunjukkan 

dukungan terhadap Presiden Ali Abdullah Saleh, mereka 

pun mengajukan transisi kekuasaan setelah mendapatkan 

tekanan internasional. Namun Saudi tentu tidak ingin rugi 

dari transisi yang mereka tawarkan, Presiden Hadi yang 

merupakan Wakil Presiden masa Presiden Ali Abdullah 

Saleh menjadi pengganti pemimpin Yaman. Tentu Saudi 

tetap memiliki kontrol terhadap negara ini meski transisi 

kekuasaan telah dilakukan. Hal tersebut terbukti dari 

intervensi yang kembali dilakukan Saudi terhadap Yaman 

lewat berbagai serangan pada pemberontak Houthi yang 

merupakan kaum Syiah. Bahkan Yaman dijadikan tempat 

proxy war oleh Arab Saudi dan Iran setelah terjadi 

ketegangan diplomatik diantara kedua negara ini. 

Gencatan senjata yang sebelumnya telah disetujui oleh 

pemerintah Yaman dan oposisi dibatalkan oleh Saudi. 

Mereka mulai melakukan serangan ke berbagai kota di 
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Yaman dengan menjadikan kelompok Houthi (Syiah) 

sebagai sasaran utama.  

 

 

C. Dominasi Arab Saudi di Bahrain 

Gejolak revolusi atau Arab Spring juga melanda 

salah satu negara tetangga terdekat Saudi, Bahrain. 

Kerusuhan di salah satu negara Teluk ini diorganisir oleh 

para aktivitis melalui Twitter dan Facebook seperti halnya 

yang terjadi di Mesir dan Tunisa. Faktor yang menyulut 

protes ini ialah perlakuan diskriminatif terhadap para 

mayoritas Syiah oleh Sunni (Black, 2011). Protes yang 

terjadi pada hari senin, 14 Februari 2011, disebut para 

demonstran sebagai „Day of Rage‟. Nabeel Rajab dari 

Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain mengatakan pada Al-

Jazeera, “Kami hanya meminta reformasi politik, hak 

partisipasi politik, penghormatan terhadap hak asasi 

manusia, dan penghentian diskriminasi sistematis 

terhadap kelompok Syiah. Semua tuntutan berkaitan 

dengan hak asasi manusia dan tidak ada hubungannya 

dengan keluarga yang berkuasa serta rezim mereka.” 

Keluarga penguasa Bahrain sempat menawarkan uang 

tunai menjelang unjuk rasa demi mencegah 

ketidakpuasan meluap. Pengamat politik ikut 

berpendapat, bahwa protes yang terjadi di Bahrain dapat 

menimbulkan keberanian bagi warga Syiah yang 

terpinggirkan di Arab Saudi untuk melakukan hal yang 

sama (Hassan, 2011).  

17 Februari 2011 terjadi penyerangan terhadap 

para demonstran pro-reformasi oleh penguasa Bahrain 

dengan menggunakan tank tentara. Penyerangan 

setidaknya menewaskan 5 orang dan 230 orang lainnya 

luka-luka. Akibatnya, tuntutan warga Syiah terhadap 

pemerintah meningkat. Warga meneriakkan penghapusan 

Raja Hamad bin Isa al-Khalifa dan seluruh dinasti Sunni 

yang telah memimpin Bahrain lebih dari dua abad (The 

Guardian, 2011). Sebulan setelah penyerangan, Bahrain 



23 
 

 
 

meminta bantuan pada negara-negara anggota Gulf 

Cooperation Council (GCC). Hal tersebut dikarenakan 

para demonstran telah menguasai aparat keamanan. 

Perdana Menteri Bahrain menyatakan bahwa pasukan 

GCC akan membantu mengamankan fasilitas vital seperti 

instalasi minyak, listrik, air dan fasilitas keuangan serta 

perbankan (Al Jazeera, 2011). 

Pemerintah Bahrain dan kelompok-kelompok 

politik Syiah telah mengupayakan dialog politik selama 

beberapa hari sampai pada tanggal 11 Maret 2011, ribuan 

warga Syiah berbaris di Rifaa, sebuah kota Sunni dimana 

beberapa keluarga istana berada. Para demonstran 

dihentikan dan yang lainnya bentrok dengan pasukan 

keamanan. Pada tanggal 13 Maret 2011 protes lanjutan 

terjadi, kelompok Syiah mencoba memblokir distrik 

keuangan serta mengganggu operasi sektor perbankan 

Bahrain. Kurang lebih terdapat 600.000 penduduk Syiah 

Bahrain yang merasa frustasi dengan keengganan al-

Khalifa untuk mengakui kekuatan politik yang diajukan. 

14 Maret 2011, Saudi mengirimkan pasukan militernya 

ke Bahrain setidaknya sejumlah 1.000 orang bersama 

dengan 150 tank. Tindakan ini bertentangan dengan 

Amerika Serikat yang lebih mendorong dilakukannya 

dialog politik (Henderson, 2011). Putra Mahkota juga 

berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar dari krisis adalah 

pengunduran diri Perdana Menteri dan beberapa menteri 

Sunni, namun intervensi Saudi mempersulit solusi yang 

sedang dinegosiasikan. Di sisi lain, Perdana Menteri sama 

sekali tidak memiliki niat untuk mengundurkan diri dan 

diduga kuat merupakan dalang dibalik intervensi Saudi. 

Kerja sama antara Saudi dan Perdana Menteri Bahrain 

dilakukan untuk menekan Putra Mahkota agar tidak 

menyerah pada tuntutan masyarakat Syiah, sehingga 

sejalan dengan rencana mereka untuk mengamankan 

Bahrain sebagai wilayah kekuasaan pribadi Khalifah dan 

sekutu suku mereka. Hal ini menunjukkan apabila Saudi 

setuju dengan kaum konservatif Bahrain bahwa Syiah 
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harus dikendalikan daripada dinegosiasikan (Seznec, 

2011). 

Cadangan minyak Arab Saudi yang luas terletak 

di Provinsi Timur (bekas wilayah Bahrain yang lepas 

pada tahun 1951). Para elit Saudi khawatir apabila Syiah 

menang, nantinya akan mempengaruhi Provinsi Timur 

mereka. Orang-orang di provinsi tersebut merupakan 10% 

dari jumlah populasi Saudi dan merupakan warga Syiah 

yang sudah sering ditekan secara kejam, seperti dibunuh 

atau pemimpin mereka ditangkap dan dipaksa masuk ke 

pengasingan (Teitelbaum, 2010). Apabila wilayah 

tersebut kembali direbut oleh Syiah, ekonomi Saudi akan 

sangat melemah. Negara tetangga lainnya juga akan 

terganggu dengan masing-masing persentase Syiah pada 

saat itu, Kuwait (30%), Qatar (10%) dan Uni Emirat Arab 

(16%) (Nuruzzaman, 2013). Sehingga, saat itu Saudi 

khawatir apabila Syiah berhasil menguasai Bahrain, 

kontrol mereka terhadap negara tersebut akan hilang dan 

digantikan dengan pesaingnya yaitu Iran. 

 

Sudah menjadi hal umum apabila Sunni dan Syiah bersaing 

ketat untuk merebutkan pengaruh di Kawasan Timur Tengah. 

Masing-masing kekuatan diwakili oleh Arab Saudi dan Iran 

sebagai aktor utama. Gejolak politik di Bahrain melibatkan 

Syiah sebagai mayoritas dan Sunni sebagai penguasa. Saudi 

sebagai „pemimpin‟ Sunni mengupayakan posisi mereka tetap 

aman sebagai pemegang kekuasaan. Perdana Menteri Bahrain 

yang memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan dengan Saudi 

pun bekerjasama menekan Putra Mahkota yang sempat ingin 

mengabulkan berbagai tuntutan masyarakat Syiah. Saudi 

khawatir apabila tuntutan-tuntutan tersebut dikabulkan, 

Bahrain akan didominasi oleh Syiah dan kekuatan mereka di 

negara tetangga dekat akan hilang dan digantikan Iran. 

Terlebih, di Provinsi Timur dimana cadangan minyak Saudi 

berada diduduki oleh minoritas Syiah negara adidaya kawasan 

ini. Apabila Syiah berhasil menguasai Bahrain, terdapat 
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kemungkinan besar warga Syiah yang telah lama ditekan 

secara kejam melakukan perlawanan terhadap pemerintah 

Saudi dan mengganggu kestabilan politik mereka. Selain 

melakukan tekanan terhadap Putra Mahkota Bahrain, Saudi 

juga mengirimkan pasukan militernya untuk menghalau para 

demonstran. Upaya-upaya tersebut tetap ditempuh Saudi demi 

mempertahankan kekuatan mereka di Bahrain secara khusus 

dan Timur Tengah secara umum meskipun Amerika Serikat 

sebagai salah satu sekutu mereka lebih mendukung upaya 

dialog diantara dua pihak yang berkonflik. 


