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BAB IV 

UPAYA QATAR MELAWAN DOMINASI ARAB 

SAUDI DARI PERSPEKTIF  

BALANCE OF POWER 

 

Qatar merupakan salah satu negara emirat di 

Semenanjung Arab. Setelah sebelumnya berada di bawah 

kekuasaan Utsmaniyah dan Inggris, Qatar berhasil merdeka 

pada tanggal 03 September 1971. Semenjak abad ke-19, Qatar 

dipimpin oleh keluarga Al-Thani. Pendiri dari negara ini ialah 

Syekh Jassim bin Mohammed Al-Thani. Qatar juga 

merupakan rumah (meskipun sebagian besar hanya sementara) 

bagi berbagai orang dari belahan dunia dan penduduk asli 

telah menjadi minoritas selama beberapa dekade. Total 

populasi Qatar pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 2,6 juta 

jiwa dimana 2,3 juta merupakan ekspatriat dan hanya 313.000 

penduduk lokal (Snoj, 2017). 

 Tanggal 05 Juni 2017, Arab Saudi beserta beberapa 

negara sekutu dekatnya di Kawasan Timur Tengah 

mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan 

Qatar. Berbeda dengan pemutusan hubungan diplomatik yang 

pernah terjadi sebelumnya, kali ini Arab Saudi memutus 

seluruh akses darat, laut dan udaranya dengan Qatar. Langkah 

tersebut memberikan dampak langsung bagi Qatar yang 

mengimpor pangan sebesar 40% dari Saudi. Para diplomat dan 

warga Qatar juga diberikan ultimatum untuk meninggalkan 

Saudi dalam waktu 48 jam untuk para diplomat dan 14 hari 

bagi warga negara Qatar. Sebaliknya, warga negar Arab Saudi 

juga diperintahkan oleh pemerintahnya untuk meninggalkan 

Qatar (Anne Barnard, 2017).  Persaingan di antara kedua 

negara dimulai pada saat Qatar menemukan ladang gas 

terbesar di wilayah perbatasan utara yang menjadikan negara 

itu salah satu negara terkaya di dunia. Arab Saudi yang telah 
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lama menjadi kekuatan dominan di kawasan merasa terancam 

akan hal tersebut.  

 

A. Upaya Qatar Memperkuat Ekonomi  

Menurut data International Monetary Fund, 

PDB per kapita Qatar adalah 127.600 USD. Qatar 

memiliki minyak bumi dan cadangan gas alam terbesar 

ketiga di dunia. Tahun 2017 lalu, Qatar Airways juga 

menggantikan Emirates sebagai maskapai penerbangan 

terbaik di dunia. Ini adalah keempat kalinya bagi Qatar 

Airways setelah sebelumnya menang pada 2011, 2012 

dan 2015 (Smith, 2017). Dengan kekayaan itu, Qatar 

melakukan investasi dan menjadi rumah bagi berbagai 

perusahaan besar. Meskipun saat ini dinobatkan sebagai 

negara terkaya, Qatar membangung ekonomi mereka dari 

sebuah negar miskin yang dikenal sebagai rumah bagi 

para nelayan. 

Setelah krisis diplomatik dengan Arab Saudi 

dan negara-negara sekutunya, perekonomian Qatar tidak 

mengalami penurunan yang berarti. Tanggal 13 Mei 2018, 

seorang pejabat senior dari Kelompok Menteri untuk 

Dorongan dan Partisipasi Sektor Swasta, Khamis Al 

Mohannadi menyatakan bahwa penjualan produk Qatar 

meningkat sebanyak 300% pada kuartal pertama tahun 

2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, National 

Bank melaporkan bahwa Qatar memperoleh 6,4% surplus 

transaksi pada kuartal keempat (Astri Audina Savitri, 

2018).  

 

a. Sejarah Ekonomi Qatar 

Qatar telah dipimpin oleh keluarga Al 

Thani sejak pertengahan abad ke-19. Pada tanggal 17 

Juli 1913, Sheikh Abdullah Bin Qassim Al Thani 

menjadi penguasa Qatar. Pada saat itu, industri 

utama Qatar adalah mutiara dan perikanan. 
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Kemiskinan, kekurangan gizi dan penyakit meluas di 

Qatar pasca jatuhnya perdagangan mutiara pada 

tahun 1920an. Tahun 1939, cadangan minyak bumi 

ditemukan di Dukhan. Keutungan yang didapat dari 

produksi minyak digunakan Qatar untuk memulai 

proses modernisasi. Meskipun lambat, Qatar 

memulai dengan sekolah, rumah sakit, pembangkit 

listrik, pabrik desalinasi dan jalur telepon dibuka 

pada tahun 1950. Kemudian di tahun 1951, Qatar 

mampu menghasilkan 46.500 barel minyak per hari, 

dan memperoleh pendapatan sebesar 4,2 juta USD. 

Pengembangan yang dilakukan oleh Shell berhasil 

meningkatkan jumlah produksi Qatar menjadi 

233.000 barel per hari. 

Produksi minyak telah meningkat secara 

stabil pada tahun 1960an. Keluarga Al Thani mulai 

menempatkan kerabat di posisi-posisi tinggi 

pemerintahan untuk memperkuat kekuasaan. Seluruh 

keluarga Al Thani juga diberikan alokasi dana dalam 

jumlah besar. Lalu Inggris memberikan kemerdekaan 

pada Qatar tahun 1971. Di tahun yang sama, salah 

satu ladang gas alam terbesar di dunia ditemukan di 

lepas pantai Qatar. Namun saat itu produksi minyak 

masih tinggi sehingga pengolahan gas alam yang 

baru ditemukan tidak terlalu berkembang. 22 

Februari 1972, Khalifa bin Hamad menggulingkan 

ayahnya, Emir Ahmad bin Ali yang sedang berburu 

elang di Iran. Setelah menjabat, Khalifa bin Hamad 

memangkas pengeluaran keluarga kerajaan dan 

mengalihkannya untuk program sosial, perumahan, 

kesehatan, pendidikan dan dana pensiun. Tahun 1980 

harga minyak anjlok yang mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi Qatar melambat. Akibar krisis 

yang dipicu anjloknya harga minyak itu, tahun 1989 

Qatar mulai mengembangkan gas alam yang mereka 

temukan dahulu. 
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Hingga tahun 1995, situasi Qatar tidak 

mengalami peningkatan. Sheikh Hamad bin Khalifa 

Al Thani naik takhta setelah mengkudeta Emir 

Khalifa bin Hamad yang sedang berada di Swiss. 

Salah satu kebijakan Emir Hamad bin Khalifa Al 

Thani di awal masa jabatannya ialah 

mengembangkan produksi gas alam agar mampu 

memproduksi dalam jumlah tinggi. Akhirnya untuk 

pertama kalinya Qatar mengekspor gas alam mereka. 

Untuk mengakomodasi produksi dari peningkatan 

permintaan, Qatar memulai pembangunan pabrik gas 

alam cair baru. 14 gas alam cair dibangun dalam 

kemitraan dengan perusahaan minyak internasional. 

Tahun 1996, Qatar membangun pangkalan udara 

raksasa senilai satu miliyar USD yang berfungsi 

sebagai pusat logistik dan komando bagi Angkatan 

Darat Amerika Serikat. Kerjasama dengan Angkatan 

Darat Amerika Serikat memberikan Qatar tingkat 

kemanan yang tinggi. Lalu tahun 1997, Qatar 

menyetujui perjanjian jangka panjang untuk 

memasok gas alam dalam jumlah besar ke Spanyol 

dan Jepang. Seiring berjalannya waktu, Qatar 

menarik berbagai klien lainnya (NetNewsTimes, 

2015). 

 

b. Qatar Investment Authority 

Qatar Investment Authority (QIA) 

didirikan berdasarkan Keputusan Emir No. 22 tahun 

2005 sebagai lembaga investasi pemerintah yang 

independen dan mulai beroperasi pada awal 2006. 

QIA didirikan untuk memperkuat ekonomi negara 

lewat investasi dalam dan luar negeri. Dewan 

Tertinggi Urusan Ekonomi dan Investasi yang 

ditugaskan negara untuk mengembangkan investasi, 

mengelola cadangan negara dan properti lainnya. Hal 

ini merupakan strategi untuk meminimalisir 

ketergantungan ekonomi Qatar terhadap produksi 
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minyak dan gas alam. Qatar berinvestasi di pasar 

internasional seperti Amerika Serikat, Eropa dan 

Asia Pasifik. Salah satu visi dari Qatar National 

Vision 2030 adalah pergeseran pendapatan berbasis 

gas alam ke investasi  (IFSWF, 2016).  

Tanggal 03 Desember 2010, QIA bersama 

dengan Colony Capital dan Tutor-Saliba 

Corporation yang tergabung dalam grup investasi 

Filmyard Holdings membeli Miramax dari Disney 

(BBC News, 2010). QIA juga memiliki cabang dan 

mensubsidi beberapa badan lainnya, yaitu Qatar 

National Bank (QNB) , Qatar Islamic Bank (QIB) 

dan Qatar Sport Investment (QSI). Qatar memiliki 

klub sepakbola Paris Saint-Germain (PSG) dan 

saluran olahraga beIN Sport, anak perusahaan Al 

Jazeera (The Straits Times, 2017). QNB telah 

menjadi sponsor utama PSG. QNB adalah Bank 

komersil yang berbasis di Doha dan dimiliki oleh 

QIA yang kemudian mensubsidi QSI. QSI memiliki 

visi untuk diakui secara internasional sebagai 

perusahaan investasi olahraga, rekreasi dan hiburan 

terkemuka di Qatar dan luar negeri (QSI, 2017). QSI 

mendanai transfer rekor dunia Neymar dari 

Barcelona ke PSG dengan mengeluarkan 222 juta 

Euro. Neymar menjadi global ambassador untuk 

QNB. Berdasarkan kesepakatan itu, Neymar akan 

muncul secara eksklusif di seluruh kampanye 

pemasaran dan platform periklanan perusahaan 

termasuk penampilan pribadi (Carp, 2018).  

Tahun 2013, aset Qatar ditaksir senilai 100 

miliyar USD. QIA membeli saham besar di 

perusahaan-perusahaan seperti produsen mobil 

Jerman Volkswagen dan Porsche, raksasa 

pertambangan Anglo-Swiss Xstrata serta tim sepak 

bola Prancis PSG. Dana tersebut juga digunakan 

untuk melakukan investasi besar-besaran di Inggris. 

Diantaranya investasi saham di department store 
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Harrods, London Stock Exchange dan Shard (Boller, 

2013).  Di tahun yang sama, anak perusahaan QIA, 

Qatar Holding juga melakukan investasi sebesar 5 

miliyar USD untuk proyek-proyek petrokimia 

Malaysia selama tiga sampai empat tahun terhitung 

dari tahun 2016. Investasi ini diharapkan agar 

Malaysia dapat menyaingi negara tetangganya, 

Singapura sebagai pusat petrokimia  teratas di 

kawasan (Maierbrugger, 2013). Akhir tahun 2013, 

QIA berencana melakukan investasi sebesar 200 

miliyar USD pada properti residensial di India 

melalui Kotak Reality Fund (Shah, 2013). Oktober 

2014, QIA telah menandatangani perjanjian dana 

sebesar 10 miliyar USD dengan CITIC Group Corp, 

yang akan disebar di Tiongkok (Spring, 2014). Tak 

ketinggalan, QIA juga telah berkomitmen melakukan 

investasi sebesar 35 miliyar USD di Amerika Serikat 

selama lima tahun, dimulai pada September 2015 

(Anderson, 2015). Kemudian pada tahun 2018, QIA 

bersama dengan Menteri Koordinator Kelautan 

Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan menandatangani 

MoU yang akan membuat QIA berinvestasi sebesar 

500 juta USD untuk mendorong pariwisata 

Indonesia. QIA akan menginvestasikan uangnya 

dalam serangkaian proyek pengembangan ‟10 

Destinasi Pariwisata Terbaik‟ Indonesia yang 

diharapkan dapat menjadi kontributor terbesar PDB 

Indonesia pada tahun 2030 mendatang (Gulf Times, 

2018).   

 

B. Politik Luar Negeri Qatar 

Bani Utbah dari pihak Al Khalifa melakukan migrasi dari 

Kuwait menuju Zubarah Qatar pada tahun 1766 yang saat 

itu dikuasai oleh Bani Khalid. 17 tahun kemudian, Bani 

Utbah berhasil menguasai seluruh wilayah Qatar dan 

menduduki Bahrain. Tahun 1788, Saud bin Abdul Aziz, 

putra mahkota pertama Saudi berhasil merebut Qatar dan 
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Teluk Persia setelah menakhlukkan Bani Khalid. Namun 

pada tahun 1795, Saudi dipaksa mundur dari Zubarah 

ketika mendapat serangan dari Dinasti Utsmaniah dan 

Mesir di bagian Barat. Kemudian Al Khalifa dari Bahrain 

dibantu Oman berhasil menjatuhkan benteng Zubarah dan 

mengambil alih Qatar. Berlanjut pada tahun 1821, Doha 

di bawah pimpinan Al Khalifa diserang oleh perusahaan 

Hindia Timur milik Inggris dan memaksa rakyatnya 

melarikan diri. Barulah pada tahun 1825 keluarga Al 

Thani muncul sebagai pemimpin Qatar dengan dukungan 

perusahaan Hindia Timur Inggris. Sejarah inilah yang 

membuat Saudi khususnya, merasa seolah Qatar 

merupakan bagian wilayahnya yang lepas. Saudi sendiri 

telah menjadi penguasa kawasan sejak tahun 1926an. 

Maka tidak heran apabila Qatar selalu merasa berada di 

bawah bayang-bayang Saudi. Perubahan negara ini mulai 

muncul setelah Sheikh Hamad bin Khalifa mengambil 

alih kekuasaan di Qatar (Abdullah, 2017).  

 

a. Foreign Policy Qatar masa Emir Sheikh Hamad 

bin Khalifa Al Thani 

Kebijakan luar negeri Qatar sebagian besar 

dirancang dan didorong oleh Emir Sheikh Hamad 

bin Khalifa Al Thani. Dua negara paling menonjol 

dalam perhitungannya adalah Amerika Serikat dan 

Arab Saudi. Kebijakan luar negeri Qatar juga 

ditentukan oleh kebutuhan mengamankan 

kelangsungan hidup rezim. Qatar bersedia 

membangun aliansi dengan negara manapun, baik 

sementara atau selamanya apabila dianggap 

menguntungkan negara. Arab Saudi tidak pernah 

sepenuhnya menerima Qatar menjadi negara 

independen. Saudi menginginkan agar Qatar seperti 

Bahrain, sekutu kerajaan yang membutuhkan 

perlindungan Saudi dan mengikuti berbagai arahan 

yang mereka buat. Saudi telah terlibat dalam 

sejumlah perencanaan penggulingan Emir Sheikh 
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Hamad, dengan alasan bahwa kebijakan luar negeri 

yang dibuat Qatar didorong atas kepentingan pihak 

luar dan Emir hanyalah agen lokal yang 

melaksanakannya (David D. Kirkpatrick, 2017). 

Pasca serangan di New York dan Washington DC 

pada 11 September 2001, Amerika Serikat menarik 

pulang pasukan militernya dari Arab Saudi dan 

mengalihkannya ke Qatar. Emir Qatar sadar bahwa 

Amerika adalah kekuatan hegemonik yang mampu 

melindungi mereka dari agresi asing termasuk Arab 

Saudi. Itulah yang mendorong Qatar menjadi sekutu 

dekat Washington di kawasan (Michael R. Gordon, 

2003). 

Menjadi mediator dan ikut terlibat aktif 

dalam isu-isu global dan kawasan juga menjadi 

bagian dari kebijakan luar negeri Qatar. Sheikh 

Hamad berusaha menempatkan negaranya di peta 

diplomatik melalui pertemuan-pertemuan yang 

diadakan di Doha, antara lain : 

 Pertemuan Ekonomi Kawasan Timur Tengah 

dan Afrika Utara yang didukung Amerika 

Serikat, dengan perwakilan Israel (1997) 

 Pertemuan tingkat tinggi menteri Organsisasi 

Perdagangan Dunia (2001) 

 The Organization of Islamic Conference Summit 

(2003) 

 The Second South Summit of the Group of 77 

(2005) 

 The UN Climate Change Conference (2012) 

Qatar juga memberikan bantuan 100 juta 

USD kepada Amerika Serikat untuk korban Badai 

Katrina pada tahun 2006. Qatar juga berinvestasi 

besar-besaran di pinggiran kota Prancis yang dilanda 

kemiskinan tahun 2012. Sheikh Hamad juga 

mengupayakan Qatar menjadi mediator dalam 

masalah-masalah regional, diantanya : 
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 Qatar memediasi perjanjian yang ditandatangani 

Sudan dan Eritrea di Doha pada tahun 1998 

 Qatar menengahi kesepakatan di Lebanon 

dengan menciptakan pemerintah nasional yang 

mengikutsertakan partisipasi Hizbullah pada 

tahun 2008 

 Qatar mengatur perjanjian damai antara 

pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak 

Darfum yang ditandatangani di Doha tahun 2010 

(Peterson, 2013). 

Upaya lain yang dikembangkan Qatar ialah 

memperkuat pengaruh regional maupun internasional 

melalui soft power. Saluran berita Al Jazeera yang 

tersedia dalam bahasa Arab dan Inggris sangat 

efektif mempromosikan citra dan kebijakan Qatar. 

Tahun 1995, saluran berita BBC Arab ditutup karena 

berselisih dengan Arab Saudi. Qatar kemudian 

mempekerjakan wartawan BBC yang telah 

diberhentikan sebelumnya untuk bekerja di Al 

Jazeera (Haykel, 2013). Peluang ini dimanfaatkan 

untuk memberikan liputan terbuka kepada khalayak 

Arab dan Internasional tentang isu-isu yang dianggap 

tabu. Terutama ketika gelombang Arab Spring, Al 

Jazeera menjadi media yang sangat disegani. Bahkan 

beberapa tokoh politik dunia menyampaikan pujian 

mereka secara terbuka. Diantaranya ialah Mantan 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary 

Clinton yang menyatakan harusnya media berita 

Barat malu terhadap Al Jazeera. Ia menganggap Al 

Jazeera mampu merepresentasikan harapan kelas elit 

yang berwawasan internasional melalui gambar-

gambar yang mengagumkan, dan laporan dalam 

bentuk deskriptif mendalam terhadap perkembangan 

puluhan negara dalam waktu yang bersamaan. 

Reuters juga pernah menyebut Al Jazeera merupakan 

pembela kaum minoritas pada masa Arab Spring 

terutam di Mesir, media tersebut cenderung bias 
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kepada Ikhwanul Muslimin dan Presiden Mursi. 

Selain itu, Al Jazeera juga tidak segan mengkritik 

kebijakan konservatif negara-negara tetangganya di 

Teluk terutama Arab Saudi yang dinilai membatasi 

kebebasan kelompok minoritas dan kaum wanita 

(Muhammad, 2017). Melalui Al Jazeera, Qatar ingin 

menunjukkan pada dunia bahwa mereka berbeda dari 

negara-negara Arab lainnya, mereka adalah negara 

prodemokrasi dan terbuka terhadap perubahan.    

 

b. Foreign Policy Qatar pasca Krisis Diplomatik 

Pada tanggal 22 Juni 2017, Arab Saudi dan 

sekutunya mengajukan 13 daftar tuntutan pada Qatar 

dan memberikan waktu 10 hari untuk merespon. 13 

tuntutan tersebut ialah : 

 Membatasi hubungan diplomatik dengan Iran 

dan menutup misi diplomatiknya disana. 

Mengusir anggota Pengawal Revolusi Iran dan 

memutus kerjasama militer. Hanya 

diperbolehkan perdagangan dengan Iran yang 

mematuhi sanksi Amerika Serikat dan 

Internasional terhadap negara itu 

 Memutus seluruh hubungan dengan “anggota 

teroris” khususna Ikhwanul Muslimin, kelompok 

militan Daesh, Al Qaida dan Hizbullah. 

Sekaligus menyatakan secara formal bahwa 

kelompok-kelompok tersebut adalah teroris 

 Menutup saluran berita Al Jazeera dan seluruh 

stasiun afiliasinya 

 Menutup saluran berita yang secara langsung 

maupun tidak langsung dibiyai oleh Qatar, 

termasuk Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed 

dan Middle East Eyes 

 Menghentikan kehadiran militer Turki di Qatar 

sekaligus mengakhiri kerjasama militer diantara 

keduanya 
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 Mengehentikan semua pendanaan untuk 

individu, kelompok atau organisasi yang telah 

ditetapkan sebagai teroris oleh Arab Saudi, 

UEA, Bahrain, Amerika Serikat dan negara-

negara lainnya 

 Mengembalikan tokoh teroris yang diinginkan 

oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir ke 

negara asal mereka. Membekukan aset dan 

memberikan berbagai informasi yang diinginkan 

seperti tempat tinggal, pergerakan dan keuangan 

mereka 

 Menghentikan campur tangan dalam urusan 

domestik negara berdaulat. Berhenti memberikan 

kewarganegaraan Qatar bagi rakyat Arab Saudi, 

UEA, Mesir dan Bahrain. Mencabut status 

kewarganegaraan apabila melanggar hukum-

hukum negara yang bersangkutan 

 Hentikan kontak dengan seluruh oposisi politik 

Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir. 

Menyerahkan seluruh data kontak Qatar dengan 

kelompok-kelompok yang dimaksud 

 Membayar reparasi dan kompensasi terhadap 

hilangnya nyawa serta kerugian finansial yang 

diakibatkan oleh kebijakan luar negeri Qatar 

selama beberapa tahun terakhir. Jumlahnya akan 

ditentukan berdasarkan koordinasi dengan Qatar 

 Menyelaraskan diri dengan negara-negara Teluk 

dan Arab lainnya dalam bidang militer, politik, 

sosial dan ekonomi. Sektor ekonomi harus 

sejalan dengan kesepakatan yang telah dicapai 

dengan Arab Saudi tahun 2014 silam 

 Setuju dengan seluruh tuntutan yang diajukan 

dalam waktu 10 hari atau daftar menjadi tidak 

valid. Dokumen ini tidak dapat merinci apa yang 

akan dilakukan negara-negara penuntut apabila 

Qatar menolak untuk patuh 
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 Menyetujui audit bulanan untuk tahun pertama 

setelah menyetujui tuntutan, lalu sekali per 

kuartal pada tahun kedua. Selama 10 tahun 

berikutnya, Qatar akan dipantau untuk setiap 

tahunnya (Gulf News, 2017) 

Pada tanggal 05 Juli 2017, mereka mendapat respon 

negatif dari Qatar. Melalui Menteri Luar Negerinya, 

Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, 

Qatar menganggap 13 tuntutan yang diberikan 

merupakan suatu cara agar Qatar menyerahkan 

kedaulatannya kepada mereka dan hal tersebut tidak 

akan pernah dilakukan (BBC News, 2017). 

Berbagai upaya „penakhlukan‟ Qatar yang 

dilakukan Saudi bersama para aliansinya di kawasan 

semakin membuat Qatar menjauh. Dimulai dari 

blokade yang dilakukan, aksi tersebut menarik 

simpati Turki. Parlemen Turki menyetujui rancangan 

undang-undang yang akan mengirimkan pasukannya 

ke pangkalan militer di Qatar. Eksportir Turki juga 

berjanji menyediakan makanan dan air ke Qatar jika 

diperlukan (William Maclean, 2017). Jalur 

penerbangan Qatar dialihkan ke Iran. Iran juga 

mengirimkan bantuan lewat lima pesawat mereka ke 

Qatar pasca blokade. Iran mengatakan bahwa 

pesawat-pesawat tersebut berisikan sayuran. Iran 

juga berencana mengirimkan 100 ton buah dan 

kacang-kacangan segar setiap hari ke Qatar, 

mengingat negara tersebut sangat tergantung pada 

impor pangan (Clarke, 2017).  Hal ini merupakan 

awal dari terbentuknya aliansi baru Qatar yaitu Iran 

dan Turki. Kedua negara tersebut dianggap aliansi 

unik yang ada di kawasan bersama dengan Rusia 

sebagai sekutu internasional mereka. 

Setahun pasca krisis diplomatik, Qatar 

membuktikan keberhasilan mereka bertahan dengan 

menarik cadangan uang dan memperdalam aliansi 

dengan Turki serta Iran. Qatar juga menggunakan 
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lokasi strategisnya untuk tetap mengirimkan gas 

alam cair ke negara-negara konsumennya di dunia. 

Pasokan konstruksi yang sempat dialihkan 

memungkinkan Qatar melanjutkan pembangunan 

jalan baru, hotel dan stadion besar sebagai persiapan 

tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2022. Qatar 

Petroleum tetap menjadi produsen gas alam cair 

terbesar di dunia. Hal itu membuat negara-negara 

seperti Tiongkok, Jepang, India dan Inggris tetap 

mengandalkan Qatar dalam pemenuhan bahan bakar 

mereka. Bahkan jaringan listrik UEA juga dipasok 

dari gas alam Qatar. Meskipun hubungan diplomatik 

telah terputus, Qatar masih mengirim sekitar 2 

miliyar
2
 gas alam ke UEA setiap harinya. Qatar juga 

berupaya memikat investor dengan undang-undang 

yang akan memungkinkan 100% kepemilikan asing 

atas bisnis lokal. Seiring berjalannya waktu, Amerika 

Serikat nampaknya mengubah posisi mereka 

terhadap krisis diplomatik yang terjadi. Saat ini 

mereka kurang mendukung kekhawatiran Saudi 

bersama aliansinya terhadap Qatar menurut Ayham 

Kamel dari Grup Eurasia (Batrawy, 2018). 

 

C. Upaya Qatar dalam Perspektif Balance of Power 

terhadap Dominasi Saudi di Kawasan 

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. Tanpa adanya otoritas 

di atas negara, suatu negara dapat mencegah potensi 

dominasi yang muncul dengan cara memperkuat diri. 

Upaya Qatar melakukan perlawanan terhadap 

dominasi Saudi di Kawasan Timur Tengah dapat dipahami 
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lewat perspektif balance of power. Qatar telah lama 

berada di bawah bayang-bayang dominasi Saudi. 

Perubahan terjadi ketika Qatar dipimpin oleh Sheikh 

Hamad yang berambisi lepas dari Saudi dan menjadi 

negara berdaulat sepenuhnya. Usaha awal Qatar 

melepaskan diri dari dominasi Saudi, berupa memperkuat 

ekonomi lewat ekspor gas alam cair yang merubah mereka 

menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Emir Hamad 

juga berupaya menjaga Amerika Serikat sebagai pelindung 

dan sekutu melawan agresi asing dan mencegah Saudi 

melanjutkan kebijakan mereka untuk merusak rezimnya. 

Hal tersebut tetap berlanjut pasca krisis diplomatik yang 

dilakukan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan 

Mesir. 

 

a. Balance of Power Qatar melalui Ekonomi 

Balance of power dapat dilakukan melalui 

“iinternal balancing”, dimana keseimbangan 

terhadap negara yang lebih dominan dapat dilakuan 

dengan memperkuat faktor-faktor internal seperti 

ekonomi dan peningkatan kapabilitas menyusun 

strategi (Waltz, 1979). Berawal dari negara nelayan 

yang mengalami keterpurukan ekonomi setelah harga 

mutiara jatuh di pasaran, Qatar berhasil menemukan 

ladang minyak di wilayah Dukhan. Penemuan 

tersebut merubah fokus ekonomi Qatar dari hasil laut 

dan mutiara ke produksi minyak mentah. Secara 

perlahan Qatar mulai membangun fasilitas-fasilitas 

umum seperti sekolah dan rumah sakit. Produksi 

minyakpun semakin meningkan stabil hingga tahun 

1960an. Lalu tahun 1971, ladang gas alam terbesar 

ketiga di dunia ditemukan di lepas pantai Qatar. 

Namun karena pendapatan negara dari hasil penjualan 

minyak masih tinggi, gas alam tersebut tidak 

mengalami perkembangan yang berarti. 

Tahun 1980, harga minyak anjlok yang 

berakibat pada melemahnya perekonomian Qatar. 
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Perubahan positif terhadap ekonomi tak kunjung 

terealisasi hingga 9 tahun pasca turunnya harga 

minyak. Barulah setelah Sheikh Hamad berhasil 

merebut kekuasaan pada tahun 1995, ladang gas alam 

mulai dikembangkan secara pesat dan berhasil 

memperbaiki perekonomian Qatar yang sempat 

melemah. Ekonomi yang melesat tajam karena 

penjualan minyak dan gas alam, tak membuat Emir 

Sheikh Hamad lupa bahwa kedua sumber daya alam 

itu akan habis suatu saat nanti. Qatar mulai 

mengalokasikan kekayaan mereka ke Qatar 

Investment Authority (QIA). Melalui investasi-

investasi yang dilakukan di berbagai bidang seperti 

olahraga, media, otomotif, properti, infrastruktur dan 

pariwisata yang tersebar di berbagai negara, cukup 

membuat Qatar menjadi salah satu negara terkaya di 

dunia. 

Arab Saudi mulai merasa terancam akan 

kehadiran Qatar sebagai negara dengan ekonomi 

kuat, ditambah perbedaan sifat Qatar yang dinilai 

Saudi “terlalu percaya diri”. Pada masa Arab Spring, 

Qatar dan Saudi berlomba memberikan pengaruh 

terlebih dahulu dengan kekayaan yang mereka miliki. 

Qatar juga berhasil memperluas pengaruh mereka 

melalui Al Jazeera yang terus menerus Saudi coba 

untuk halau. Setelah blokade total yang dijatuhkan 

Saudi beserta para sekutunya pun tak membuat Qatar 

kewalahan. Pemerintah Qatar dengan lantang 

menyatakan bahwa Qatar cukup kaya untuk 

mengatasi blokade yang dilakukan. Tekanan yang 

diberikan Saudi beserta sekutunya lewat blokade jelas 

merupakan kegagalan total karena Qatar telah sangat 

kuat secara ekonomi. 

 

b. Balance of Power Qatar melalui Aliansi 

Teori balance of power menunjukkan 

bahwa apabila satu negara menjadi terlalu kuat dari 



54 
 

 
 

yang lain, teori memprediksi bahwa ia akan 

mengambil keuntungan untuk menyerang tetangga 

yang lebih lemah. Sehingga muncullah insentif bagi 

mereka yang terancam untuk bersatu dalam koalisi 

pertahanan (Kegley, 2017). Qatar yang secara 

geografis berada di Kawasan Teluk menjadikannya 

dekat dengan negara-negara tetangga sekawasan. 

Mereka berbagi kesamaan budaya dan sosial, serta 

kepentingan perekonomian berupa minyak. Hal itu 

dibuktikan dengan Qatar yang ikut tergabung dalam 

Liga Arab dan GCC seperti negara Teluk lainnya. 

Kedekatan tersebut menjadikan Qatar sebagai salah 

satu aliansi Arab Saudi, ditambah secara historis pun 

Qatar dahulunya berada di bawah kekuasaan Arab 

Saudi setelah berhasil direbut dari Bahrain. 

Sebagai kekuatan besar yang dominan, 

Arab Saudi bertindak sebagai pemimpin bagi negara-

negara di kawasan dan aliansinya. Dengan kekuatan 

itu, Saudi mampu mengendalikan negara lainnya 

sesuai dengan kehendak mereka seperti, pelarangan 

pembangunan hubungan diplomatik dengan negara 

musuh dan pemberian dukungan baik secara 

diplomatik maupun ekonomi kepada negara atau 

kelompok yang dianggap menguntungkan. Qatar pun 

tak luput dari bayang-bayang dominasi Saudi.  

Namun keadaan mulai berubah setelah Qatar tak 

selemah dulu, terlebih ketika itu Qatar dipimpin oleh 

seorang Emir yang memiliki ambisi untuk mengubah 

posisi dari “bawahan” menjadi saingan Saudi. Qatar 

menerapkan kebijakan luar negeri yang bebas, 

dimana mereka akan menjalin kerjasama dengan 

negara manapun asalkan menguntungkan. Buktinya, 

Qatar tetap menjalin hubungan diplomatik dan 

ekonomi dengan Iran meskipun Saudi telah melarang. 

Qatar juga terus menerus mengkritik pemerintahan 

Saudi melalui media mereka, Al Jazeera. Berbagai 
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upaya telah Saudi upayakan untuk menghentikan 

Qatar namun tetap tidak berhasil. 

Akhirnya Arab Saudi mengajak sekutu-

sekutu dekatnya seperti Uni Emirat Arab, Bahrain 

dan Mesir untuk memutus hubungan diplomatik serta 

melakukan blokade total terhadap Qatar. Untuk 

menghadapi mantan aliansinya yang cukup kuat di 

kawasan, Qatar perlu membangun aliansi baru untuk 

bertahan. Upaya ini mendorong Qatar mendekat ke 

kubu Iran dan Turki. Kedua negara itu merupakan 

negara yang responsif dan aktif membantu Qatar 

melawan blokade. Baik Iran dan Turki menyatakan 

kesiapan mereka menyediakan pasokan pangan bagi 

Qatar. Bahkan Parlemen Turki menyetujui draft 

pengiriman militer mereka ke Qatar untuk melindungi 

negara itu dari serangan eksternal. Qatar pun 

mengubah haluan mereka di perang Suriah yang 

sebelumnya berada di pihak Saudi yang mendukung 

kaum oposisi, dan beralih ke pihak Iran, Rusia dan 

Turki yang mendukung pemerintah.  

    

Qatar berusaha menjadi penengah perselisihan di berbagai 

wilayah untuk menjadikan dirinya aktor penting dalam politik 

Arab. Ia juga mengembangkan pengaruhnya lewat Al Jazeera 

untuk mempromosikan soft power mereka di antara publik 

Arab dan Internasional. Sadar akan kekayaan yang dimiliki, 

lewat investasi-investasinya di berbagai negara, Qatar 

berupaya membangung citra sebagai negara dengan ekonomi 

kuat. Qatar menolak seluruh tuntutan yang berupaya 

mengontrol kedaulatan mereka. Qatar juga membangung 

aliansi baru dengan Turki serta Iran dalam menghadapi krisis 

akibat blokade total yang dilakukan Saudi dan negara-negara 

sekutunya. Maka, dapat dilihat bahwa Qatar berupaya 

melakukan perlawan terhadap Saudi melalui penyeimbangan 

ekonomi serta aliansi, seperti yang dijelaskan melalui 

perspektif balance of power. Keseimbangan yang diciptakan 
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Qatar membuat Arab Saudi dan sekutu-sekutunya tidak 

mampu memaksakan kehendak mereka. Qatar juga 

membuktikan tanpa adanya otoritas di atas negara, dominasi 

dapat dihilangkan. 


