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BAB III 

ALIANSI QATAR DI TENGAH FRAGMENTASI 

KEKUATAN TIMUR TENGAH 

 

Timur Tengah merupakan salah satu kawasan 

peradaban awal yang ditandai dengan lahirnya berbagai agama 

di kawasan ini seperti Islam, Kristen dan Yahudi. Sejak dahulu 

hingga kini, Timur Tengah tidak pernah luput dari peperangan, 

konflik dan perebutan kekuatan. Oleh karenanya, setiap kali 

ada konflik atau kepentingan yang bersebrangan, semua pihak 

yang terlibat memainkan peranan penting. Aktor-aktor yang 

terlibat dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah tidak 

hanya berasal dari internal kawasan, namun juga dari negara 

Barat. Gelombang politik di Timur Tengah umumnya didasari 

pada keinginan untuk berkuasa dalam hal kekuatan atau sektor 

ekonomi berupa minyak dan gas alam. Faktor lainnya berasal 

dari internal yaitu ketidakpuasan rakyat terhadap rezim yang 

memerintah karena dianggap diktator atau tidak mampu 

memenuhi kebutuhan umum rakyatnya. 

 Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, pemicu 

konflik yang terjadi di kawasan ini berasal dari internal 

maupun eksternal. Contoh konflik yang dipicu faktor internal 

adalah Revolusi Arab. Rakyat menginginkan perubahan 

fundamental yang mencakup seluruh aspek vital kehidupan. 

Ketidakpuasan terhadap pemimpin yang dianggap otoriter 

mendorong rakyat berkeinginan membentuk tatanan 

masyarakat baru yang ideal. Sedangkan contoh dari konflik 

eksternal ialah proxy war. Menurut Novriantoni, Dosen 

Universitas Paramadina sekaligus pengamat politik Timur 

Tengah, negara-negara di Kawasan Timur Tengah gagal 

memenuhi tuntutan masyarakat sehingga menimbulkan 

kelompok oposisi yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain. 

(Primasiwi, 2018). Berbagai aktor yang terlibat dalam 

kontestasi kekuasaan di Timur Tengah juga membentuk blok-

blok atau aliansi untuk mencapai kepentingannya. Aliansi-
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aliansi yang terbentuk kadang juga bersifat temporal yang 

mana dapat berubah sewaktu-waktu.  

 

A. Pro dan Kontra terhadap Dominasi Arab Saudi di 

Kawasan Timur Tengah 

 Terdapat tiga poros kekuatan regional di 

Kawasan Arab sejak Arab Spring yaitu Salafisme, 

Ikhwanisme dan Khomeinisme. Ketiganya bukanlah 

mazhab agama melainkan poros-poros politik Islam yang 

dibangun melalui doktrin-doktrin dan pemahaman 

tertentu yang akhirnya memunculkan ideologi baru dalam 

sejarah masyarakat Timur Tengah dan Afrika Utara. 

Poros politik Salafisme berpusat di Arab Saudi yang telah 

menyebar ke berbagai negara di Kawasan Teluk seperti 

Bahrain dan Uni Emirat Arab. Poros Ikhanisme berpusat 

di Mesir dan telah menyebar ke berbagai negara dengan 

penduduk muslim seperti Turki, Tunisia dan Palestina. 

Poros terakhir yaitu Khomeinisme berpusat di Iran yang 

memiliki jaringan terkuat di Lebanon, Suriah, Irak dan 

Yaman. Seringkali Khomeinisme serta pemahaman Syiah 

disamakan padahal keduanya berbeda. Syiah adalah salah 

satu aliran teologi Islam, sedangkan Khomeinisme adalah 

ideologi politik yang menentang monarkhi, zionisme serta 

imperialisme.    

  Sebelum Arab Spring, hubungan Ikhwanisme 

dan Khomeinisme dekat dibandingkan hubungan mereka 

dengan Salafisme. Hal tersebut dibuktikan dari dukungan 

yang diberikan pemerintah Iran serta Hizbullah Lebanon 

yang Khomeis terhadap Hamas di Palestina yang 

Ikhwanis. Salafisme pada dasarnya memusuhi 

Ikhwanisme dan Khomeinisme karena didasari tiga hal. 

Pertama karena kedua poros kekuatan tersebut menentang 

monarkhi absolut yang mana di negara-negara penganut 

Salafis hal tersebut diterapkan. Alasan kedua karena baik 
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Ikhwanisme serta Khomeinisme melawan hegemoni 

Amerika Serikat di negara-negara Muslim, sedangkan 

Salafisme memilih menjadi sekutu dekat. Alasan yang 

terakhir adalah cita-cita kedua poros kekuatan yang 

berusaha menghancurkan zionisme yang mana berbeda 

dengan Arab Saudi yang memiliki persamaan 

kepentingan. Namun semenjak pecahnya perang Suriah 

pada tahun 2011, Ikhwanisme mendekat ke Salafisme 

yang sama-sama berusaha menumbangkan rezim Bahsar 

Al Assad, sekutu dekat Iran. Bahkan Hamas ikut 

mengkampanyekan anti-Assad setelah bertahun-tahun 

diberi fasilitas penuh oleh pemerintah Suriah untuk 

markas mereka di Damaskus. Hamas pun kemudian 

memindahkan markas mereka ke Doha, Qatar. Negara-

negara yang dikuasai Ikhwanisme saat itu seperti Turki, 

Qatar serta Mesir mendekat ke blok Amerika Serikat, 

Arab Saudi dan Israel (Ruber News, 2017). 

 

Rivalitas Arab Saudi dan Iran di Suriah 

Alexander Wendt seorang ilmuwan politik membawa 

konsep shared knowledge, dimana budaya dapat 

menghubungkan individu dengan individu lainnya, 

kelompok dengan kelompok lainnya yang menjadikannya 

sebuah alat koneksi yang kuat. Hal tersebut menjadi alat 

pemersatu dari kelompok-kelompok yang ada. Hingga 

akhirnya kelompok-kelompok tersebut akan menyadari 

bahwa yang memiliki shared knowledge yang sama 

adalah „kita‟ dan yang berbeda adalah „mereka‟ (Wijaya, 

2017). Arab Saudi dan Iran merupakan dua kekuatan 

utama di Timur Tengah yang terus berselisih karena 

ketegangan sektarian. Meskipun didasari oleh perbedaan 

aliran agama (Sunni-Saudi dan Syiah-Iran) namun yang 

menjadi rivalitas sebenarnya ialah perebutan pengaruh di 

kawasan. Dengan adanya dua kekuatan besar maka 

terdapat dua kubu atau aliansi yang terbentuk dari 
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masing-masing kekuatan. Aliansi Iran merupakan 

pendukung Presiden Bashar Al-Assad, sedangkan aliansi 

Saudi merupakan pendukung kelompok oposisi. 

 

a. Aliansi Iran 

Pada tanggal 19 Mei 2011, Amerika 

Serikat sebagai salah satu anggota tetap Dewan 

Keamanan PBB memberikan penawaran pada 

Presiden Bashar Al-Assad untuk bertransisi 

menjadikan Suriah demokratis atau mundur dari kursi 

kekuasaan. Usulan resolusi tersebut ditolak oleh 

anggota tetap DK PBB lainnya yaitu Rusia dan 

Tiongkok. Rusia ingin mengamankan satu-satunya 

pangkalan militer mereka di Laut Tengah yang telah 

beroperasi semenjak masa perang dingin yang ada di 

Suriah. Presiden Putin dan Presiden Bashar Al-Assad 

juga telah menandatangani kontrak kerja sama 

pembangunan komplek petrokimia dan pengembangan 

pusat energi nuklir. Semenjak Revolusi Rakyat Suriah 

pada tahun 2012 lalu, Rusia mengirimkan bantuan 

militer, pesawat tempur serta senjata kepada Presiden 

Bashar Al-Assad meskipun mendapat kecaman keras 

dari komunitas internasional. Rusia menentang setiap 

upaya pihak luar yang berusaha mengintervensi 

kedaulatan Suriah lewat veto terhadap segala usulan 

resolusi serta sanksi dari PBB (Kuncahyono, 2013). 

Sedangkan aliansi Iran-Suriah masa 

kepemimpinan Presiden Hafes Al-Assad hanya 

berfokus pada persamaan keyakinan serta politik. 

Meskipun mazhab Syiah keduanya berbeda, dimana 

Iran bermazhab Itsa Asyari sedangkan Suriah 

bermazhab Alawith Nashiri namun keduanya 

menyingkirkan perbedaan tersebut dengan sama-sama 

fokus di bawah Syiah. Ketika gejolak politik Suriah 

terjadi, mereka bersatu dengan membentuk pasukan 

militan bersama Hizbullah, Laskar Yaumul Mau‟ud 

dan Rabithatul Haq untuk bersama-sama 
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mempertahankan kekuasaan Presiden Bashar Al-

Assad (Bima, 2014). Iran juga membentuk Iranian 

Revolutionary Guard yang membantu pelatihan 

tentara rezim yang terdiri dari 70.000 orang. Juli tahun 

2013, Iran memberikan bantuan dana sebesar 3,6 

miliyar USD kepada Suriah untuk menopang rezim 

Bashar Al-Assad (Robbin Yassin-Kassab, 2016)   

Selain didasari oleh kesamaan keyakinan, 

upaya Iran membantu Presiden Bashar Al-Assad juga 

dipengaruhi kepentingan ekonomi serta pengaruh di 

kawasan. Arab Saudi sebagai negara rival terus 

membujuk negara-negara anggota GCC untuk 

memutuskan hubungannya dengan Iran di berbagai 

sektor. Pada tahun 2016, nilai perdagangan Iran 

dengan negara-negara GCC diperkirakan sebesar 22 

miliyar USD. Untuk mempertahankan kestabilan 

ekonomi serta pengaruh, Iran terus berupaya menjalin 

kerja sama dengan negara lain, dua diantaranya adalah 

Rusia dan Suriah. Iran merupakan pintu masuk bagi 

Rusia menuju ke Timur Tengah. Kedua negara telah 

lama menjalin kerja sama salah satunya dalam bidang 

minyak. Namun, minyak yang diekspor dari Iran 

masih jauh berada di bawah target. Rusia menargetkan 

25 juta ton per tahun namun yang tersedia hanya 2,5 

sampai 3 juta ton per tahun. Demi memenuhi target 

tersebut, Iran membangun kerja sama dengan Suriah 

karena dianggap sebagai mitra yang menguntungkan. 

Pada tanggal 19 Agustus 2008, Menteri Industri dan 

Pertambangan Iran, Ali Akbar Mehrabin 

mengungkapkan bahwa Iran memiliki berbagai proyek 

di Suriah sebesar 1,3 miliyar USD. Lalu pada tanggal 

25 Juli 2011, Iran dan Suriah menandatangani 

kesepakatan pembangunan jalur gas alam senilai 10 

miliyar USD. Iran beseta sekutunya beranggapan 

bahwa konflik yang terjadi di Suriah merupakan 

rencana Amerika, Saudi beserta para sekutunya untuk 

melemahkan mereka di kawasan. Lewat Menteri Luar 
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Negerinya, Iran menegaskan bahwa konflik yang 

berkepanjangan di Suriah merupakan dorongan dari 

pihak luar dan konspirasi internasional. Selain itu, ia 

juga menyatakan bahwa demonstran yang ada di 

Suriah juga merupakan dorongan eksternal 

(Mustahyun, 2017). 

 

b. Aliansi Arab Saudi 

Terdapat kelompok oposisi bernama Syrian 

National Council (SNC) yang mayoritas 

beranggotakan kelompok Ikhwanul Muslimin, tokoh 

Kurdistan dan tokoh sekuler lainnya. SNC bertugas 

mencari bantuan dana serta senjata dalam skala 

internasional, diantaranya kepada Amerika Serikat, 

Arab Saudi, Prancis, Inggris, Qatar dan Turki 

(Sulaeman, 2013). Pada pertemuan Tingkat Tinggi 

Liga Arab di Doha, Qatar pada tahun 2013 lalu, 

negara-negara anggota memberikan kursi delegasi 

secara resmi kepada salah satu perwakilan SNC. 

Mouaz Al-Khatib yang menjadi perwakilan Suriah 

saat itu meminta bantuan kepada Liga Arab untuk 

melawan Presiden Bashar Al-Assad. Bahkan ia 

meminta Amerika Serikat untuk melakukan serangan 

rudal terhadap pemimpin Suriah. Emir Qatar dan 

Sekjen Liga Arab menegaskan bahwa seluruh negara 

anggota sepenuhnya mendukung upaya-upaya 

perlawanan SNC sebagai satu-satunya wakil sah 

rakyat Suriah. Turki lewat Menteri Luar Negerinya, 

Ahmet Davutoglu juga berada di posisi yang sama. Ia 

juga menegaskan bahwa Turki akan tetap 

berkomitmen membantu revolusi rakyat Suriah 

(Kompas, 2013). 

Arab Saudi tentu merupakan salah satu 

negara yang aktif menunjukkan kecaman terhadap 

Presiden Bashar Al-Assad. Menteri Luar Negeri Arab 

Saudi, Adel Al-Jubeir menunjukkan keprihatinan 

terhadap ketidakmampuan masyarakat internasional 
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melindungi warga Suriah dari kekejaman Presiden 

Bashar Al-Assad saat berbicara di Majelis Umum PBB 

(Firmansyah, 2015). Ia juga mengajak negara-negara 

lain untuk meningkatkan dukungan terhadap 

kelompok oposisi atau pemberontak Suriah 

(Sulistyawati, 2015). Saudi juga ikut mengkritik 

keterlibatan Iran dalam konflik ini. Al-Jubeir saat 

ditemui Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter 

Steinmeier di Riyadh Oktober 2015 lalu menyatakan 

Presiden Bashar Al-Assad yang didukung Iran serta 

sekutunya harus meninggalkan kekuasaan jika 

menginginkan damai. Ia juga menambahkan Iran harus 

berhenti mengirim senjata dan menghentikan 

dukungan pejuang Hizbullah Lebanon di Suriah 

(Rezkisari, 2015). 

Kepentingan ekonomi serta pengaruh 

menjadi pemicu keterlibatan Saudi beserta sekutu di 

Suriah. Saudi gagal mengontrol Suriah sebagai mitra 

ekonomi meskipun negara itu tergabung dalam Liga 

Arab. Saudi mengingkan Suriah menjadi jalur akses 

utama bagi perdagangan minyak mereka melalui 

pipanisasi yang terhalang oleh Presiden Bashar Al-

Assad. Amerika Serikat juga memiliki kepentingan 

startegis terkait acces to oil yang mereka canangkan. 

Suriah merupakan jalur strategis perdagangan minyak 

dari Timur Tengah menuju Eropa dan Asia. Amerika 

berusaha memperoleh pasokan minyak sebesar 19,150 

juta barrel perhari (Ismes, 2017). Perebutan pengaruh 

serta kepentingan ekonomi antara Amerika Serikat 

yang bersaing dengan Rusia secara global dan Arab 

Saudi serta Iran yang bersaing secara regional semakin 

memperparah konflik antara oposisi dan Presiden 

Bashar Al-Assad. Perbedaan pendapat dan upaya 

mencapai kepentingan masing-masing kubu membuat 

segala upaya damai menjadi sia-sia. Liga Arab disini 

juga dipandang sebagai alat Arab Saudi dan Amerika 

Serikat untuk mendapatkan dukungan internasional 
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terkait upaya perlawanan terhadap Presiden Bahsar 

Al-Assad melalui perlawanan kelompok oposisi. 

 

 

B. Pergeseran Aliansi Qatar Pasca Krisis Diplomatik 

2017 

Hanya berselisih dua minggu dari kunjungan Presiden 

Trump ke Arab Saudi dalam agenda pembahasan upaya 

melawan teroris bersama negara-negara Arab dan Islam, 

negara-negara kunci di Teluk dan Mesir memutuskan 

hubungan diplomatik dengan Qatar. Presiden Trump 

melalui Twitter miliknya memuji keputusan tersebut 

karena dianggap sebagai kunci keberhasilan dari 

pertemuan yang mereka adakan sebelumnya. Untuk 

pertama kalinya dalam sejarah, negara-negara Teluk 

melakukan pengepuangan terhadap salah salah satu dari 

mereka (Mohyeldin, 2017). 

 

a. Latar Belakang Krisis Diplomatik 

Krisis diplomatik ini diawali oleh berita 

palsu pada tanggal 23 Mei 2017. Isi dari berita 

tersebut ialah pernyataan Sheikh Tamim yang 

mendukung Iran dan organisasi terlarang seperti 

Hamas dan Hizbullah. Hacker juga menambahkan 

pernyataan bahwa Sheikh Tamim mendukung Israel 

dan menganggap kekuasaan Presiden Trump tidak 

akan lama (Suastha, 2017). Berita tersebut disiarkan di 

beberapa jaringan milik Uni Emirat Arab dan Arab 

Saudi di Teluk. Selain itu, tersebarnya berita ini tepat 

dua hari sebelum kunjungan Presiden Trump ke Arab 

Saudi. 24 Mei 2017, Saudi dan Uni Emirat Arab 

memblokir website Al Jazeera. Pagi hari tanggal 05 

Juni 2017, Kementerian Luar Negeri Bahrain, Arab 

Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir mengeluarkan 

pernyataan pemutusan hubungan diplomatik dengan 

Qatar. Lalu Arab Saudi menutup perbatasan daratnya, 

dan bersama tiga negara lainnya melakukan embargo 
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darat, laut dan udara tehadap Qatar. Setelahnya, Arab 

Saudi juga mengajak “negara sahabat” untuk memutus 

hubungan diplomatik dengan Qatar. Terdapat lima 

negara yang mengikuti ajakan tersebut yaitu Yaman, 

Pemerintah Timur Libya, Maldive, Mauritania dan 

Comoros. 

Terdapat keretakan diplomatik anatara 

Qatar dan negara Teluk lainnya pada 2014 lalu. Arab 

Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab menarik para 

diplomat mereka dan mengklaim Qatar mendukung 

kelompok-kelompok bersenjata. Namun, perbatasan 

serta warga Qatar tidak diusir. Ketegangan yang 

terjadi umumnya berkisar seputar dugaan dukungan 

Qatar terhadap gerakan politik Islam seperti Ikhwanul 

Muslimin, serta keluhan mengenai Al Jazeera yang 

berbasis di Doha. Ketegangan ini diperburuk oleh 

Arab Spring dimana Qatar dan Arab Saudi dipandang 

mendukung pihak yang berbeda. Pada 07 Juni 2017, 

Menteri Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir 

mengatakan bahwa Qatar harus menghentikan 

dukungannya terhadap kelompok-kelompok seperti 

Hamas dan Ikhawanul Muslimin (Al Jazeera, 2017). 

 

b. Pergeseran Aliansi 

Kementerian Luar Negeri Qatar 

mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik 

secara penuh dengan kekuatan regional, Iran. Doha 

sempat menarik para diplomatnya dari Teheran pada 

tahun 2016 lalu setelah serangan terhadap Kedutaan 

Arab Saudi yang dipicu oleh eksekusi mati ulama 

Syiah di Saudi. Keputusan untuk memulihkan 

hubungan terjadi ketika Qatar terkunci dalam 

kebuntuan diplomatik dengan saingan besar regional 

Iran, Arab Saudi. Para pemimpin dan pebisnis di Qatar 

berpendapat bahwa mereka harus menjaga hubungan 

dengan Iran karena ladang gas alam yang dimiliki 

kedua negara. Qatar juga telah beralih ke Iran untuk 
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membantu impor makanan karena sebelumnya 

sebagian besar pasokan pangan datang melalui Arab 

Saudi (NDTV, 2017). Pemulihan diplomatik antara 

Qatar dan Iran membantu kerajaan kecil tersebut 

dalam pemenuhan pangan, investasi pembangkit 

tenaga listik dan pemasok gas alam ke pasar dunia. 

Selain Iran, Turki juga telah menempatkan pasukan 

mereka ke Qatar dan berjanji untuk menyediakan 

makanan dan air bagi sekutu Arabnya yang 

menampung pangkalan militer mereka (Finn, 2017). 

Jelas terlihat bahwa Iran dan Turki berusaha 

menggantikan peran Arab Saudi dan Uni Emirat Arab 

di Qatar. Iran hanya butuh waktu 12 jam melalui 

perjalanan laut untuk mengirim pasokan pangan ke 

Qatar. Iran juga mengizinkan wilayah udaranya dilalui 

oleh pesawat-pesawat sipil Qatar.  

Krisis diplomatik ini semakin memperjelas 

kontestasi kekuatan di Timur Tengah. Aktor-aktor 

yang terlibat merupakan „wajah‟ dari masing-masing 

poros kekuatan Islam di kawasan. Arab Saudi 

mewakili Salafisme, Iran mewakili Khomeinisme dan 

Qatar serta Turki mewakili Ikhwanisme. Ikhwanisme 

yang mulai bangkit saat Arab Spring berlangsung 

membuat Arab Saudi serta sekutunya, Amerika Serikat 

cemas. Demi menekan kembali kekuatan Ikhwanisme, 

Saudi dan Amerika mengupayakan beberapa upaya 

kudeta. Yang pertama ialah kudeta terhadap Presiden 

Mursi di Mesir yang merupakan tokoh tekemuka 

Ikhwanul Muslimin pada tahun 2013 lalu. Upaya 

kudeta kedua dilakukan terhadap Pemerintah Ikhwanis 

Turki pada tahun 2016, namun upaya kudeta ini gagal. 

Krisis diplomatik saat ini diyakini sebagai upaya 

ketiga, dimana Saudi beserta para sekutunya ingin 

menjatuhkan Emir Qatar. Maka tidak heran apabila 

Turki mengirimkan 3.000 pasukannya untuk membela 

Qatar. Negara-negara Ikhwanis ini mulai sadar akan 

upaya Saudi setelah dua kudeta sebelumnya dan ketika 



36 
 

 
 

partai Ishlah Yaman yang memegang otoritas di Aden, 

yang mulanya Ikhwanis ikut memutus hubungan 

dengan Qatar. Pasca kegagalan kudeta di negaranya, 

Turki mengubah haluan politik luar negeri mereka dan 

mendekat ke Rusia dan sekutunya di Kawasan Timur 

Tengah, Iran. Mereka secara bersama-sama 

membangun proyek zona de-eskalasi di Suriah sebagai 

upaya konflik berdarah di negara tersebut. Qatar juga 

melakukan langkah yang sama setelah mengalami 

kegagalan beruntun di Provinsi Homs, Hama dan 

Aleppo. Qatar menyadari kemungkinan dari akhir 

perang Suriah yang mana kelompok pemberontak dan 

milis dukungannya tidak akan dapat menang terhadap 

pemerintah. Sehingga Qatar pun bergabung dengan 

aliansi Iran, Turki dan Rusia (Ramli, 2017).        

 

C. Pemahaman Pergeseran Aliansi melalui Perilaku 

Balancing 

Muncul „aliansi segitiga‟ yang tidak biasa 

setelah perang Suriah, yang mengguncang keseimbangan 

kekuasaan di Timur Tengah, melupuhkan aliansi NATO 

dan mempersulit rancangan Presiden Donald Trump. 

Meskipun demikian, „aliansi segitiga‟ atau troika yang 

terdiri dari Iran, Rusia dan Turki ini begitu rapuh dan 

rumit. Kemunculan aliansi ini secara langsung atau tidak 

merupakan bentuk pertahanan atas serangan Arab Saudi, 

Amerika Serikat dan sekutunya terhadap kepentingan 

mereka di Suriah. Landasan persamaan di antara mereka 

adalah hasil dari pertemuan Presiden Hassan Rouhani, 

Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Vladimir 

Putin yang diadakan di Ankara. Pertemuan tersebut 

membahas dukungan “integritas wilayah” Suriah, 

menemukan akhir diplomatik untuk perang dan 

merekonstruksi Suriah yang hancur akibat perang. 

Turki telah menghadapi keadaan darurat 

setelah upaya kudeta pada tahun 2016 lalu seperti 

ekonomi yang goyah dan penurunan tajam nilai pound 
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Turki. Presiden Erdogan berusaha mendapatkan seluruh 

dukungan yang bisa ia dapat untuk mengimplementasikan 

kepemimpinan eksekutifnya yang baru. Untuk menjadi 

bagian dari aliansi troika, Turki harus megubah tujuan 

awal mereka di Suriah untuk melengserkan Presiden 

Bashar Al-Assad dan berubah menjadi pendukung. Iran 

dan Rusia meminta Turki untuk menarik pasukannya di 

daerah Suriah utara dan menyerahkan wilayah tersebut 

kepada Angkatan Darat Suriah. Hubungam Turki dan 

Rusia juga didorong oleh kepentingan ekonomi. Ankara 

menginginkan pipa gas alam dari Rusia, berinvestasi 

sebesar 20 miliyar USD untuk reaktor nuklir Rusia dan 

membeli sistem anti-pesawat S-400 buatan Rusia senilai 

2,5 miliyar USD. Sedangkan Iran berada di posisi yang 

lemah setelah mendapat sanksi-sanksi yang 

melumpuhkan mereka melawan Amerika Serikat serta 

para sekutunya. Yang paling dibutuhkan Teheran adalah 

sekutu untuk melindunginya dari musuh-musuh mereka 

(Sekutu Amerika Serikat dan Arab Saudi) dalam hal ini 

Rusia dan Turki dapat menjadi pilihan. Iran mengubah 

tujuan aslinya terhadap Suriah yang mulanya untuk 

mendominasi rezim dengan Syiah menjadi “karakter non-

sektarian” untuk Suriah pasca perang (Seraa Media, 

2018).  

 

Konsep aliansi digunakan untuk memahami pergeseran aliansi 

yang ada di Timur Tengah khususnya Qatar. Konflik 

diplomatik yang bermula di tahun 2017 lalu, membuat Qatar 

benar-benar berubah haluan dengan lepas dari sekutu-sekutu 

lamanya seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir yang 

hingga kini merupakan sekutu Arab Saudi. Iran, Turki dan 

Rusia merupakan sekutu baru bagi Qatar dalam menghadapi 

berbagai serangan yang dilakukan oleh Saudi dan para 

sekutunya. Pergeseran aliansi yang terjadi dapat dijelaskan 

melalui perilaku balancing, yang mana suatu negara akan 

beraliansi dengan negara-negara yang cenderung lebih rentan 
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untuk melawan kekuatan yang lebih kuat. Qatar sebagai aktor 

utama dalam kajian ini memilih untuk beraliansi dengan 

kekuatan yang lebih rentan (Iran, Turki dan Rusia) agar dapat 

membantu mereka menghadapi persoalan-persoalan yang 

dihadapi setelah pemutusan hubungan diplomatik oleh 

kekuatan yang lebih kuat (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, 

Bahrain, Mesir dan Amerika Serikat). Meskipun demikian, 

memilih beraliansi dengan negara-negara yang lebih rentan 

memungkinan munculnya dominasi di dalam aliansi tersebut 

kecil. Sehingga peluang Qatar untuk meningkatkan pengaruh 

mereka di Kawasan Timur Tengah semakin meningkat. 


