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BAB II 

Dinamika Hubungan Diplomatik Antara Qatar Dengan Kuartet Anti Qatar 

Dan Penyebab Krisis Qatar 

2.1. Dinamika Kerenggangan Hubungan Bilateral antara Qatar dengan 

masing-masing negara kuartet anti Qatar 

 Sebelum menjawab rumusan masalah melalui analisis teori, peneliti 

berusaha untuk memberikan gambaran singkat mengenai krisis diplomatik Qatar. 

Adapun yang dimaksud oleh peneliti sebagai krisis diplomatik Qatar adalah ketika 

Qatar menerima sanksi blokade dan pemutusan hubungan diplomatik oleh kuartet 

anti Qatar. Dalam Bab ini peneliti akan memulai pembahasan mengenai dinamika 

kerenggangan hubungan diplomatik bilateral antara Qatar dengan masing-masing 

negara kuartet anti Qatar yang pada akhirnya memicu sumbu konflik dan 

memuncak pada krisis diplomatik Qatar tahun 2017. 

 Adapun kuartet anti Qatar1 yang dimaksud oleh peneliti adalah negara-

negara yang melakukan blokade dan pemutusan hubungan diplomatik kepada Qatar 

ditahun 2017 yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Dari 

kerenggangan tersebut akan berkesinambungan ke penjelasan selanjutnya yakni 

penyebab terjadinya krisis diplomatik Qatar. Peneliti juga akan memaparkan data-

data yang melatarbelakangi terjadinya krisis tersebut. Sampai akhirnya muncul 

beberapa respon dan mediasi yang pernah dilakukan untuk menurunkan tensi antar 

pihak. 

2.1.1. Hubungan Diplomatik Qatar dengan Arab Saudi 

 Berbicara mengenai krisis diplomatik Qatar, negara yang dianggap 

memiliki hubungan paling konfliktual dengan Qatar adalah Arab Saudi. Selain itu, 

Arab Saudi juga banyak dianggap sebagai pelopor blokade besar-besaran untuk 

                                                             
1 Kuartet anti Qatar adalah sebutan bagi koalisi negara-negara Arab yang dipimpin Arab Saudi yang 

memberlakukan blokade darat, laut, dan udara terparah sepanjang sejarah Qatar di tahun 2017 silam. 

Koalisi tersebut merancang langkah itu untuk menekan Qatar dalam hal memenuhi daftar tuntutan 

yang mengandung dugaan dukungan Qatar bagi ekstremis Islam di seluruh Timur Tengah, termasuk 

di dalam empat negara - Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Koalisi tersebut 

kemudian dikenal sebagai Kuartet anti Qatar dimana anggotanya antara lain: Arab Saudi, UEA, 

Bahrain, dan Mesir. Sebutan Kuartet anti Qatar akan digunakan dalam penelitian ini guna 

menyebutkan koalisi tersebut. 
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Qatar yang akhirnya menyebabkan krisis Qatar. Jika dilihat dari anggota kuartet 

anti Qatar , Arab Saudi memang menjadi negara yang paling dominan dan 

berpengaruh di Kawasan Timur Tengah khususnya di Teluk Persia. Tak jarang, 

Arab Saudi ikut ambil bagian dalam konflik-konflik dan aktivitas strategis lainnya 

di Timur Tengah. Selain itu Arab Saudi juga memainkan peran yang cukup 

dominan di Dewan Kerjasama Teluk atau yang disebut gulf Cooperation Country. 

Hal tersebut sempat disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Teluk, Mahjoob 

Zweiri, dari Qatar University (Riza, 2018) 

Sebelum krisis diplomatik Qatar tahun 2017 terjadi, ada beberapa peristiwa 

masa lampau yang menyebabkan hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Qatar 

menjadi renggang. Secara historis hubungan antara Arab Saudi dan Qatar sudah 

diwarnai dengan rasa saling tidak percaya. Sebelum Qatar memperoleh 

kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1971, Arab Saudi secara de facto merupakan 

negara pelindung Qatar (Roberts, 2013). Dalam urusan menjadi negara pelindung 

tersebut, keluarga kerajaan Arab Saudi menjalin hubungan baik dengan pengusaha-

pengusaha Qatar dan suku-suku Bedouin dari Qatar. Sejak saat itu, Arab Saudi 

terfasilitasi untuk memiliki pengaruh yang kuat dalam urusan dalam negeri Qatar 

(Cafiero, 2012).  

Bibit konflik dalam hubungan Arab Saudi-Qatar mulai muncul pada tahun 

1988. Qatar mulai membentuk kebijkaan luar negerinya yang independen, Emir 

Qatar saat itu, Sheikh Khalifa bin Hamad al-Thani menjalin hubungan diplomatik 

dengan Uni Sovet, musuh Arab Saudi (Fisher, 2017). Di tahun 1998 Emir Hamad 

juga membuka hubungan diplomatiknya dengan Uni Soviet dan China, tanpa 

menunggu Arab Saudi melakukannya terlebih dahulu (Roberts, 2013). Sebuah 

tindakan yang tidak biasa untuk dilakukan oleh negara kecil yang terhitung baru 

merdeka seperti Qatar. Dari hal tersebut terlihat bahwa Qatar mulai menunjukkan 

ambisinya untuk berhubungan dengan semua negara dan ingin lepas dari kontrol 

Arab Saudi. Kurang dari satu lustrum kemudian, hubungan bilateral antara Arab 

Saudi dan Qatar kembali dihadapkan pada perselisihan. Pada tahun 1992, dua 

tentara Qatar meninggal akibat bentrokan dengan pasukan Arab Saudi dalam tugas 

penjagaan perbatasan wilayah kedua negara yang sedang disengketakan. Hal 

tersebut menyebabkan kemarahan dari pihak Qatar dan menyebabkan hubungan 
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kedua negara tersebut memanas. Adanya peristiwa tersebut, Emir Hamad semakin 

menunjukkan pengaruhnya di Timur Tengah dengan menjalin perjanjian kerjasama 

dengan Iran dan Israel, musuh Arab Saudi. Sebuah hubungan antar negara yang 

membuat Qatar semakin berselisih dengan Arab Saudi.  

Alasan Arab Saudi tidak berkenan dengan kebijakan Qatar untuk 

berhubungan dengan kedua musuh terbesarnya Iran dan Israel pada tahun tersebut 

didasari oleh beberapa faktor, antara lain dengan Iran, dalam sejarahya hubungan 

Arab Saudi dengan Iran dan Israel sejatinya memang sudah banyak dibumbui 

dengan gejolak-gejolak konflik. Sentimen anti-Iran di Arab Saudi bukanlah hal 

baru, gejolak konflik keduanya diawali karena ketidaksepahaman ideologi Islam. 

Keduanya terpisah dengan adanya ideologi Sunni dan Syi’ah yang muncul sejak 

sejarah Islam terbentuk di Timur Tengah. Sejak saat itu, tensi anti-Iran di Arab 

Saudi semakin meningkat. Oleh karena itu, unsur anti-Iran dalam ultimatum Arab 

Saudi sebenarnya jauh melampaui retorika anti-Syiah dan anti Iran saja, tetapi 

keduanya saling bersitegang karena perebutan kekuasaan wilayah yang didasarkan 

pada politik kekuasaan tradisional yang keras (Asisian, 2018). Sedangkan dengan 

Israel, Arab Saudi tidak berkenan dengan kebijakan Qatar yang terlalu bebas dan 

kerap melampaui pengaruh Arab Saudi di Kawasan. Tahun 1990-an Emir Hamad 

mendahului Arab Saudi untuk menjalin hubungan antar negara dengan Israel, 

bahkan sebelum Israel diakui sebagai sebuah negara di Kawasan tersebut (Roberts, 

2013). Arab Saudi juga menaruh sentimen negatif setelah Qatar membuka kantor 

perdagangan di Israel yang berhubungan dengan adanya aktivitas Hamaz dan 

Hizbullah. Organisasi yang dianggap sebagai organisasi teroris terbesar sangat 

dibenci oleh Arab Saudi. Sejak merdeka tahun 1971, tepatnya pada masa kejayaan 

Emir Hamad tersebut menandakan bahwa gejolak konflik antara Arab Saudi dan 

Qatar mulai berakar. 

Tahun 1995 adalah tahun dimana Emir Qatar saat itu, Sheikh Khalifa bin 

Hamad al-Thani digulingkan oleh anaknya sendiri Sheikh Hamad bin Khalifa al-

Thani. Emir Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, yang memerintah Qatar dari 

tahun 1972 hingga 1995, berupaya untuk menjamin keselamatan negaranya dengan 

berlindung di bawah payung keamanan Arab Saudi. Namun, setelah putranya, 

Sheikh Hamad, merebut kekuasaan dalam kudeta 1995, Qatar mulai bertindak lebih 
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mandiri (Sulaib, 2017). Artinya Qatar mulai menunjukkan kebijakan-kebijakan 

yang independent dan mulai melepas kontrol Arab Saudi. Satu tahun kemudian, 

pemerintah Qatar menuduh Riyadh berusaha melakukan kudeta balasan pada tahun 

1996 setelah Emir Sheikh Hamad menggulingkan ayahnya dalam kudeta istana tak 

berdarah pada tahun 1995. 

Kerenggangan berlanjut pada tahun 2002, ketika Arab Saudi menarik duta 

besarnya dari Qatar untuk yang pertama kalinya, sebagai tanggapan atas kritik Al 

Jazeera terhadap pemerintah Arab Saudi (Fisher, 2017). Lalu setelah lima tahun 

dengan berbagai pertimbangan dan jaminan bahwa Al Jazeera tidak akan 

melakukan intervensi lagi, Duta Besar Saudi kembali bertugas di Qatar pada tahun 

2008. Qatar kembali mengguncang Timur Tengah dan memperkeruh hubungannya 

kembali dengan Arab Saudi dengan memanfaatkan momentum Arab spring tahun 

2011 guna melangkahi dominasi regional Arab Saudi di Kawasan Timur Tengah. 

Qatar banyak memberikan dukungan bagi gerakan-gerakan anti-pemerintahan pada 

momentum Arab spring. 

 Doha membanggakan diri atas dukungannya untuk banyak revolusi di 

Timur Tengah, khususnya di Libya dan Suriah. Qatar banyak melakukan intervensi 

dan mencampuri urusan dalam negeri di kedua negara tersebut. Hal ini tentu 

meletupkan amarah Arab Saudi sebagai kekuatan dominan di Kawasan tersebut. 

Arab Saudi sangat menyayangkan dukungan Qatar kepada pemberontak-

pemberontak di momentum Arab spring  tersebut karena bagi Arab Saudi 

pemberontakan akan berpotensi membahayakan tatanan keamanan regional 

(Fisher, 2017).  

Akan tetapi, pengaruh Qatar dalam momentum Arab spring mereda pada 

tahun 2013 ketika Qatar mengalami sedikit kemunduran, akibat Sheikh Hamad 

turun tahta dan digantikan oleh putranya yang berusia 33 tahun yaitu Emir Qatar 

saat ini, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Pergantian kekuasaan tersebut 

akhirnya mengakhiri posisi Qatar sebagai kekuatan regional karena putra Sheikh 

Hamad tersebut dinilai masih sangat muda dan memiliki pengalaman memimpin 

yang kurang. Dalam masa tersebut, Arab Saudi kembali berada di posisi sebagai 
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kekuatan dominan di regional dan mengikat Qatar kembali berada dibawah 

kontrolnya. 

Tidak berhenti di situ, Qatar kembali berulah dan melakukan manuver-

manuver lain. Dibawah kepemimpinan Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-thani, 

di tahun 2015 Qatar melakukan perjanjian nuklir dengan Iran (Fisher, 2017). Hal 

tersebut tentu saja ditentang oleh Arab Saudi dan kembali memperumit hubungan 

bilateral antar kedua negara tersebut. Perjanjian antara Qatar dan Iran tersebut 

menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Arab Saudi, mengingat Iran adalah 

pihak yang selalu dianggap musuh oleh Arab Saudi. Dinamika-dinamika 

tersebutlah yang akhirnya mendorong Arab Saudi untuk menginisiasi sanksi bagi 

Qatar dan akhirnya akan menempatkan Qatar pada posisi krisis diplomatik di tahun 

2017. 

2.2.2. Hubungan Diplomatik Qatar dengan Uni Emirat Arab 

 UEA adalah satu satu dari empat negara yang tergabung dalam koalisi 

kuartet anti Qatar dan yang melayangkan sanksi blokade serta pemutusan hubungan 

diplomatic terhadap Qatar di tahun 2017 silam. Terlepas dari hal tersebut, 

sebelumnya Qatar dan Uni Emirat Arab atau UEA adalah dua dari enam anggota 

Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang menempati predikat wilayah penghasil 

minyak terbesar di dunia. Qatar dan UEA juga berada di posisi sembilan produsen 

cadangan energi tertinggi dalam Organization of the Petroleum Exporting 

Countries (OPEC), dimana UEA menjadi produsen minyak terbesar dan paling 

berpengaruh di pasar minyak global sedangkan Qatar sebagai produsen dan 

pengekspor gas alam cair atau LNG (Liqufied Natural Gas) terbesar (Ennis, 2018). 

Oleh karena hal tersebut, Qatar dan UEA banyak menjalin kerjasama terutama 

dalam proyek-proyek energi. Contoh salah satu proyek energi yang berhasil mereka 

bangun adalah The Dolphine Gas Project, dimana proyek energi tersebut 

merupakan salah satu proyek distribusi hasil gas alam lintas batas terbesar yang 

pernah dilakukan di Timur Tengah sejak tahun 2006.  Proyek tersebut membawa 

gas alam dari Qatar melalui pipa untuk memenuhi kebutuhan energi Uni Emirat 

Arab (UEA) (Hydrocarbons Technology, n.d.). Jika mencari salah satu alasan untuk 
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UEA dan Qatar tetap berinteraksi sekalipun terlibat suatu konflik adalah karena 

proyek seharga miliaran dollar tersebut. 

 Sebelum terjadi krisis Qatar belakangan ini, hubungan bilateral UEA-Qatar 

pun pernah bermasalah. Kerenggangan hubungan bilateral antara UEA dan Qatar 

mulai dari tahun 1995. Di tahun tersebut UEA mulai ikut masuk ke urusan dalam 

dan luar negeri Qatar, dimana UEA memberikan suaka kepada Khalifa bin Hamad 

Al Thani yang tidak lain adalah mantan Emir Qatar yang digulingkan oleh putranya 

sendiri Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani dalam kudeta tak berdarah di tahun 

1995. Dalam pemberian suaka, UEA menempatkan Sheikh Khalifa di sebuah 

tempat di Abu Dhabi. Presiden UEA saat itu, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 

(1966-2004) juga mencoba menjadi penengah antara Sheikh Khalifah dengan 

putranya Sheikh Hamad. Pada tahun-tahun kudeta tersebut, pemberian suaka oleh 

UEA kepada Sheikh Khalifa sebenarnya tidak banyak menimbulkan kesitegangan 

antara kedua belah pihak. Tetapi urusan kudeta tersebut dihidupkan kembali pada 

tahun 2018 lalu setelah krisis diplomatik Qatar terjadi dan menjadi boomerang bagi 

UEA.  

 Sebenarnya tidak banyak faktor yang menyebabkan kerenggangan 

hubungan bilateral antara UEA dan Qatar. Dalam sejarahnya, sentimental UEA 

terhadap Qatar banyak dipengaruhi oleh kehadiran Arab Saudi. Dapat dikatakan 

UEA banyak mendukung dan mengikuti kebijakan Arab Saudi yang berkaitan 

dengan Qatar. Seperti, baik Arab Saudi dan UEA menentang banyak kegiatan Qatar 

yang mereka anggap sebagai dukungan bagi Ikhwanul Muslimin dan kelompok 

sektarian lainnya. UEA ikut menarik duta besarnya di tahun 2014 bersama Arab 

Saudi serta menandatangani perjanjian Riyadh sebagai sanksi untuk Qatar akan hal 

tersebut. Ada permasalahan yang hanya melibatkan UEA dan Qatar, yaitu peristiwa 

perang saudara di Libya, baik UEA dan Qatar, keduanya memainkan peran penting 

dalam pemberontakan Libya. Keduanya hadir sebagai sponsor pemberontak anti-

Qaddafi dan muncul sebagai saingan dalam peperangan geopolitik tersebut.. 

Setelah Qaddafi lengser tahun 2011, saat itulah Libya mulai berubah menjadi 

medan pertempuran antar kekuatan-kekuatan eksternal yang ingin memperebutkan 

kekuasaan di Libya. Tahun 2014 terjadi pertempuran antara dua kubu yang ingin 

memenangkan daerah kekuasaannya yaitu Tobruk dan Tripoli. UEA bersama 



33 
 

dengan Rusia dan Mesir, mendukung pemerintah Tobruk. Sedangkan Qatar, 

bersama dengan Turki dan Sudan, mendukung pemerintah yang dipimpin Ikhwanul 

Muslimin di Tripoli. Perang proksi antara Abu Dhabi dan Doha di Libya merupakan 

ilustrasi dari sebuah divisi di dalam Gulf Cooperation Council (GCC) yang terbukti 

sangat berpengaruh dalam membentuk tatanan politik pasca-Qaddafi di Libya 

(Cafiero & Wagner, 2015). Dari perang proksi tersebut kemudian meningkatkan 

sentimental UEA terhadap Qatar atas dukungannya terhadap apapun yang 

berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin. 

2.2.3. Hubungan Diplomatik Qatar dengan Bahrain 

 Hubungan bilateral antara Bahrain dan Qatar dimulai sejak tahun 1971 

(mofa.gov.bh). Hubungan bilateral kedua negara ini banyak diwarnai oleh kasus 

sengketa wilayah. Dimulai pada tahun 1936, Qatar dan Bahrain terlibat dalam 

perselisihan teritorial atas Kepulauan Hawar, Fasht Al Azm, Fasht Dibal, Qit'at 

Jaradah , dan Zubarah. Sengketa wilayah tersebut terjadi karena sebelumnya Qatar 

dan Bahrain pernah bergabung menjadi satu negara federasi bersama dengan UEA 

di tahun 1968, sampai pada akhirnya Qatar mendeklarasikan kemerdekaannya 

sendiri pada tahun 1971. Sengketa batas territorial antara Bahrain dan Qatar 

memuncak pada tahun 1986 ketika Bahrain mendeklarasikan kemerdekaan 

negaranya. Sengketa tersebut terjadi karena memperebutkan beberapa wilayah 

beserta ladang gas yang ada di dalamnya. Pada tahun 1991, Bahrain dan Qatar 

setuju untuk rujuk dan menyelesaikan perselisihan mereka atas Kepulauan Hawar 

ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag. Perselisihan diselesaikan oleh 

Mahkamah Internasional (ICJ) pada tanggal 16 Maret 2001 (Wiegand, 2012). 

Kepulauan Hawar diberikan kepada Bahrain namun tidak termasuk Pulau Janan, 

Qit'at Jaradah, dan Fasht Al Azm. Sedangkan Qatar menerima Pulau Zubarah, Fasht 

Dibal, serta Pulau Janan (Wiegand, 2012).  

 Tahun 2014 hubungan bilateral antara Bahrain dan Qatar kembali tegang 

setelah Qatar diketahui ikut campur mengenai urusan dalam negeri Bahrain. 

Kedutaan Besar Qatar di Manama memberi tawaran naturalisasi atau 

kewarganegaraan Qatar kepada beberapa anggota keluarga Bahrain dengan alih-

alih mendapat berbagai hak istimewa di Qatar (Chief, 2014). Menurut Shaikh 
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Rashid Bin Khalifa Al Khalifa anggota keluarga kerajaan Bahrain, naturalisasi yang 

dilakukan Qatar berdampak negatif terhadap situasi keamanan dan kepentingan 

nasional Bahrain. Wakil Menteri Bahrain juga menambahkan bahwa perjanjian 

Dewan Kerjasama Teluk (GCC) memungkinkan warga negara Teluk untuk 

menikmati hak-hak istimewa, termasuk hak untuk bekerja, memiliki properti dan 

berpindah antar negara di wilayah tersebut. Sehingga Bahrain menekankan bahwa 

tidak diperlukan kewarganegaraan dari negara GCC lainnya untuk dapat berpindah 

ke antar negara-negara anggota GCC. Dalam kasus ini, Qatar dianggap bersalah 

dan dibawa ke perjanjian Riyadh (2014) untuk menandatangani perjanjian 

mengenai kesepakatan untuk tidak turut campur dalam urusan dalam negeri negara 

manapun (Chief, 2014).  

Kasus terakhir yang meningkatkan sentimental Bahrain terhadap Qatar 

sebelum Bahrain ikut bergabung dalam koalisi anti Qatar dan menyebabkan krisis 

diplomatik Qatar adalah tepat dua hari sebelum Qatar menerima blokade besar-

besaran yaitu tanggal 2 Juni 2017, akun Twitter menteri luar negeri Bahrain Khalid 

bin Ahmed Al Khalifa diretas dalam serangkaian Qatar cyberattack. Peretasan 

tersebut dituduhkan atas ulah Qatar karena dalam waktu yang bersamaan laman 

twitter kantor berita resmi Qatar News Agency memberitakan berita bahwa Qatar 

telah menarik duta besarnya dari negara-negara Teluk, sehingga Bahrain 

menyimpulkan bahwa orang yang melakukan peretasan adalah pihak Qatar  

(phys.org , 2017) 

2.2.4. Hubungan Diplomatik Qatar dengan Mesir 

 Mesir adalah satu-satunya negara diluar keanggotaan GCC (Gulf 

Cooperation Council) yang ikut melakukan blokade dan menyebabkan krisis 

diplomatik Qatar tahun 2017. Alasan Mesir melakukan blokade tersebut adalah 

murni karena sentimentalnya terhadap Qatar. Sehubungan dengan ikatan 

persaudaraan antara Mesir dengan negara-negara Teluk terutama Mesir memiliki 

hubungan yang sangat dekat dengan Arab Saudi maka kedua negara tersebut 

dengan sukarela bekerjasama untuk menjalankan sanksi terhadap Qatar akibat 

manuver-manuver yang dilakukannya di Timur Tengah, terutama atas sikap-sikap 
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merugikan yang dilakukan Qatar yang menyangkut urusan dalam negeri Mesir dan 

negara kuartet anti Qatar lainnya.  

 Sebelum membahas renggangnya hubungan bilateral antara Mesir dan 

Qatar, perlu diketahui bahwa kedua negara tersebut telah menjalin hubungan 

diplomatik sejak tahun 1972. Mesir juga menjadi salah satu dari 18 negara yang 

dipilih Qatar untuk pertama kalinya setelah tiga tahun merdeka menugaskan Duta 

Besarnya dalam misi jalinan hubungan diplomatik, yaitu pada Januari tahun 1973 

(The era of reform, 1973). 

 Kerenggangan hubungan bilateral Mesir dan Qatar mulai terbentuk sejak 

tahun 1997. Lagi-lagi, Qatar dinyatakan sebagai negara yang banyak memberi 

dukungan kepada kelompok pemberontak. Tahun 1997, Mesir memboikot 

konferensi MENA yang diadakan di Doha (Weitzman, 2000). Pemboikotan terjadi 

karena Qatar mengikutsertakan perwakilan dari Israel ke dalam konferensi keempat 

MENA yang diadakan di Doha tersebut. Hal tersebut tentu memicu kemarahan 

bangsa Arab ditambah alasan Qatar membawa masuk Israel kedalam konferensi 

MENA tersebut adalah untuk mengajak bangsa-bangsa arab lainnya melakukan 

normalisasi hubungan dengan Israel (Rabi, 2009). Kebijakan Qatar terhadap Israel 

tersebut dianggap melanggar aturan persaudaraan antar bangsa Arab, dan Mesir 

salah satu negara yang melakukan pengecaman paling keras atas kebijakan Qatar 

tersebut. 

 Sentimental Mesir terhadap Qatar juga dilandasi oleh sikap-sikap dukungan 

Qatar terhadap organisai-organisasi Islam militan di Mesir, yaitu Ikhwanul 

Muslimim. Khususnya ketika revolusi Mesir yang dimulai dari tahun 2011 saat 

Hosni Mubarak digulingkan, Qatar mendukung presiden Mesir yang menang saat 

itu, Muhammad Mursi, yang tidak lain adalah seorang Ikhwanul Muslimin. Mantan 

otokrat Hosni Mubarak memandang Qatar dan jaringan Al Jazeera sebagai perusuh 

regional (Cunningham, 2014). Dalam hal tersebut, Al Jazeera memainkan peran 

besar selama revolusi Mesir, bahkan media Qatar ini meluncurkan afiliasi khusus 

yaitu Al Jazeera Mubasher Misr, yang sepenuhnya dikhususkan untuk memuat 

berita tentang Mesir, berita-berita yang sifatnya menjatuhkan rezim Mubarak dan 

menaikkan rezim Musi. Menurut political and security risk analyst focusing on the 
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Middle East and North Africa region, Sherif El Ashmawy, "Qatar tidak 

menganggap revolusi Mesir sebagai ancaman, tetapi lebih sebagai peluang” 

(Sulaib, 2017). Peluang yang dimaksud disini adalah peluang untuk menghasilkan 

kekuatan Ikhwanul Muslimin di Mesir bahkan diseluruh wilayah Timur Tengah.  

 Tidak hanya melalui Al-Jazeera, untuk menopang dukungannya bagi 

pemerintah Morsi, Qatar bahkan memberikan saham perusahaan-perusahaan LNG 

(Liquified Natural Gas) milik Qatar kepada Mesir demi memenuhi kebutuhan 

ekspor. Bahkan menurut Mohamed Shoeib, yang menjabat sebagai ketua 

perusahaan gas alam milik Mesir tahun 2011-2012 aset perusahan LNG yang 

dilimpahkan Qatar untuk Mesir pada saat itu mencapai $ 8 miliar (Cunningham, 

2014). 

 Manuver Qatar tersebut akhirnya berhasil dihentikan setelah kudeta Mesir 

tahun 2013 , Abdel Fattah el-Sisi menggantikan Ikhwanul Muslimin yang 

berafiliasi dengan Mohamed Morsi sebagai presiden Mesir (Deeb, 2014). Sebagai 

presiden yang menang pada kudeta 2013 tersebut, el-Sisi memprakasai tindakan 

tegas terhadap media yang menjadi sekutu Ikhwanul Muslimin yaitu Al Jazeera. 

Tindakan tegas tersebut berupa perintah el-Sisi untuk melarang siaran Al Jazeera 

tayang di Mesir pada September 2013, menutup kantor Al Jazeera di Mesir dan 

puncaknya, el-Sisi memerintahkan penangkapan jurnalis Al Jazeera; Mohamed 

Fahmy, Peter Greste, dan Baher Ghorab pada Desember 2013. Tergulingnya Morsi 

juga akhirnya membawa Qatar masuk ke perjanjian Riyadh, sebagai sanksi atas 

intervensi media dan sikap ikut campurnya dalam konflik internal negara-negara 

Arab. Mesir juga bersedia membayar semua dana yang pernah diberikan Qatar 

dalam upayanya mendukung Morsi. Menurut Gubernur Bank Sentra Mesir, Hisham 

Ramez Mesir telah mengembalikan $ 2 miliar kepada Qatar dan akan dibayarkan 

sebanyak tiga kali (Werr & Saleh, 2013). Mesir bersedia menganggap semua dana 

yang telah diberikan Qatar tersebut sebagai hutang yang akan dilunasi. 
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2.2. Data Penyebab Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017 

“ The three Sunni Gulf countries -- Saudi Arabia, Bahrain and the UAE -- along with 

Egypt accuse Qatar of supporting terrorism and destabilizing the region because of its 

ties to their Shiite rival, Iran, and its support for groups like the Muslim Brotherhood and 

Hamas. Qatar acknowledges its links to these groups, but denies that it supports 

terrorism.” (Browne, 2017)  

Setelah memaparkan dinamika kerenggangan hubungan bilateral Qatar 

dengan masing-masing negara kuartet anti Qatar diketahui bahwa krisis Qatar ini 

merupakan akumulasi dari konflik masa lalu. Kebijakan-kebijakan Qatar memang 

sejak lama mengandung kontroversi dan meningkatkan sentimental negara-negara 

Arab yang kontras dengan kebijakan Qatar. Sebelum krisis Qatar 2017 ini terjadi 

sebenarnya tensi konflik anatra ke-empat negara kuartet anti-Qatar dengan Qatar 

sama-sama memuncak pada tahun 2014 dimana Qatar digiring masuk ke dalam 

perjanjian Riyadh yang nantinya akan di bahas pada subbab ini. Oleh karena itu 

dalam subbab ini penenliti akan memberikan gambaran mengenai kronologi 

terjadinya blokade yang dilakukan oleh Gulf Countries kepada Qatar dan 

memaparkan data-data pendukungnya, sehingga Qatar mengalami krisis 

diplomatik di tahun 2017. 

Sebelumnya, di wilayah Teluk Persia sendiri ancaman didorong oleh dua 

kategori. Yang pertama adalah kemampuan daya kekuatan militer milik negara 

tetangga. Jika sebuah negara di wilayah tersebut jauh lebih kuat daripada yang lain, 

maka negara tersebut akan melihatnya sebagai ancaman potensial dan bertindak 

untuk menyeimbangkannya. Ini adalah keseimbangan politik kekuasaan klasik 

(Gause, 2007). Kategori kedua adalah ancaman terhadap keamanan domestik dan 

stabilitas dari elit penguasa yang berasal dari luar negeri. Rezim elit di satu negara 

dapat takut bahwa saingan mereka berusaha mengguncang mereka bukan melalui 

tekanan dan serangan militer, tetapi dengan mendorong lawan-lawan domestik 

rezim mereka untuk bertindak menentangnya. Elite penguasa yang takut akan 

keamanan domestiknya sendiri dapat melihat campur tangan tetangga dalam politik 

domestiknya sebagai senjata yang bahkan lebih berbahaya daripada kekuatan 

militer konvensional (Gause, 2007). 
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Hal tersebut berlaku juga dalam krisis Qatar yang secara tidak langsung 

juga menjadi krisis organisasi yang sangat serius dalam badan organisasi regional 

GCC (Gulf Cooperation Council). Seperti yang diketahui krisis tersebut 

melibatkan empat dari enam anggota GCC sekaligus yaitu Arab Saudi, Bahrain, 

UEA dan Qatar sehingga hanya menyisakan Oman dan Kuwait sebagai pihak yang 

netral. GCC sendiri menjadi salah satu Dewan Kerjasama yang sangat berpengaruh 

di Timur Tengah bahkan di seluruh dunia karena negara-negara anggota GCC 

merupakan produsen energi yang berpengaruh terhadap cadangan energi dunia. 

Dengan demikian mereka memainkan peran geopolitik yang strategis. Oleh karena 

itu tidak dipungkiri lagi bahwa krisis yang terjadi didalam badan dewan kerjasama 

tersebut banyak mendapat sorotan. 

Dewan Kerjasama negara-negara Teluk atau GCC itu sendiri didirikan di 

Riyadh, Saudi Arabia, pada bulan Mei 1981.Terlepas dari kasus krisis tersebut, 

GCC memiliki tujuan untuk mencapai persatuan di antara anggotanya berdasarkan 

tujuan bersama mereka dan identitas politik dan budaya yang sama, yang berakar 

pada keyakinan Islam, serta guna mencapai kerangka kerja kooperatif yang 

menggabungkan enam negara untuk melaksanakan koordinasi, integrasi dan inter-

koneksi di antara negara-negara anggota di semua bidang demi mencapai kesatuan, 

seperti halnya tercantum pada pasal empat Piagam GCC (mofa.gov.bh , 2018). 

Dapat dikatakan negara-negara anggota GCC disatukan oleh satu sistem 

berdasarkan keyakinan Islam, iman dalam takdir yang sama dan berbagai tujuan 

yang sama (mofa.gov.bh, 2018). Dasar-dasar yang menegaskan hubungan khusus 

tersebut tercantum dalam pembukaan the charter of GCC 1981 : 

“Being fully aware of the ties of special relations, common characteristics and 

similar systems founded on the creed of Islam which bind them; Desiring to 

effect coordination, cooperation and integration between them in all fields; 

Having the conviction that coordination, cooperation, and integration between 

them serve the sublime objectives of the Arab Nation; Having the conviction 

that coordination, cooperation, and integration between them serve the 

sublime objectives of the Arab Nation; In pursuit of the goal of strengthening 

cooperation and reinforcement of the links between them; In an endeavour to 

complement efforts already begun in all essential areas that concern their 

peoples and realize their hopes for a better future on the path to unity of their 

States; In conformity with the Charter of the League of Arab States which 

calls for the realization of closer relations and stronger bonds; and In order to 

channel their efforts to reinforce and serve Arab and Islamic causes” 
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 Dengan adanya tujuan yang sama dan system yang dibentuk sedemikian 

rupa untuk menegaskan komitmen kekompakan sebagai dasar-dasar yang 

menegaskan hubungan khusus diantara anggota-anggota GCC tersebut dapat 

dikatakan bahwa krisis Qatar merupakan peristiwa yang memang tidak dapat 

dielakkan. 

Gambar 2. 1 Saluran Televisi Arab Saudi Memberitakan Pemutusan 

Hubungan Diplomatik dengan Qatar atas Tudingan Pendanaan Terorisme 

Sumber : www.theguardian.com 

Tanggal 5 Juni 2017  Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir 

secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Pemutusan 

hubungan diplomatik tersebut dipertegas oleh negara-negara tersebut dengan 

menarik Duta Besar mereka dan melakukan blokade terhadap Qatar di bidang 

penerbangan dan perjalanan. Krisis Diplomatik yang dialami oleh Qatar ini 

disebabkan oleh tuduhan Arab Saudi yang menyatakan bahwa Qatar telah mendanai 

organisasi terorisme. Arab Saudi mengatakan mereka mengambil keputusan untuk 

memutuskan hubungan diplomatik karena Qatar merangkul berbagai macam 

kelompok teroris dan kelompok sektarian seperti Ikhwanul Muslimin, al-Qaida, 

Islamic State dan kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran di wilayah timur 



40 
 

provinsi Qatif2 yang bertujuan untuk mengacaukan Kawasan, hal tersebut sempat 

diberitakan dalam siaran Televisi Arab Saudi (Wintour, 2017). 

Dari penjelasan dinamika kerenggangan hubungan bilateral antara Qatar 

dan negara-negara kuartet anti Qatar, dapat diketahui bahwa puncak ketegangan 

antara Qatar dengan Negara-Negara yang melakukan blokade dengan negaranya 

telah terpupuk sejak tahun 2011 silam, dimana Qatar banyak terlibat dalam 

permasalahan yang berkaitan dengan intervensi urusan dalam negeri negara lain, 

kedekatan dengan organisasi-organisasi militan, dan kebijakan-kebijakan tak sesuai 

lainnya yang dilakukan Qatar. Sumbu konflik di dalam Teluk Persia yang 

melibatkan Qatar memanas di tahun 2014 ketika Arab Saud,UEA, dan Bahrain 

menarik Duta Besar masing-masing dari Doha untuk sementara waktu pada Maret 

2014 (cia.gov 2018), karena sudah tidak tahan dengan maneuver-manuver yang 

dilakukan Qatar. Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kemudian berusaha 

mendinginkan suasana melalui penandatanganan Perjanjian Riyadh dengan mediasi 

dari Kuwait.  

2.1.1. Riyadh Agreement / Perjanjian Riyadh 

Setelah perjanjian Riyadh ditandatangani, hubungan diplomatik antar 

negara anggota di dalam GCC tersebut sempat kembali berjalan normal. Namun, 

pada Juni 2017 , kuartet anti Qatar : Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat 

Arab memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar sebagai dugaan 

atas pelanggaran Perjanjian Riyadh 2013-2014 (isi dokumen perjanjian asli ada 

dalam lampiran). Namun setelah perjanjian Riyadh terbentuk, dan dihasilkan dari 

                                                             
2 Qatif atau Al-Qatif (Bahasa Arab: القطيف Al-Qaṭīf) adalah wilayah gubernur dan perkotaan yang 

terletak di Provinsi Timur Arab Saudi. Tidak seperti sebagian besar Arab Saudi, Qatif dan sebagian 

besar Provinsi Timur Arab Saudi memiliki penduduk mayoritas Syiah, wilayah ini juga menjadi 

kunci penting bagi pemerintah Arab Saudi karena keduanya memiliki sebagian besar cadangan 

minyak serta kilang utama Saudi dan terminal ekspor Ras Tanura. Provinsi Qatif merupakan wilayah 

yang sedang mengalami konflik dengan Arab Saudi. Konflik tersebut terjadi antara Pemerintah Arab 

Saudi dan komunitas Syiah. Konflik Qatif mengacu pada fase modern dari ketegangan dan 

kekerasan sektarian antara Muslim Syiah Arab dan Muslim Sunni Arab, dimana Sunni Arab telah 

memerintah Arab Saudi sejak awal abad ke-20. Awal mula konflik tersebut adalah ketika Al-Hasa 

dan Qatif ditaklukkan dan dianeksasi Riyadh pada tahun 1913 oleh Ibn Saud. Penaklukan tersebut 

menyebabkan kaum Syiah di wilayah Qatif mengalami penindasan oleh Arab Saudi.  Sehingga 

meuncul persitegangan antara kedua belah pihak dan menciptakan kerusuhan sipil yang telah 

berlangsung sejak tahun 1979, protes pro-demokrasi dan pro-HAM dan insiden bersenjata yang 

meningkat pada tahun 2017-18. Oleh karena konflik tersebut, pemerintah Arab Saudi tidak segan 

untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena dianggap telah mendukung kelompok 

sektarian di wilayah tersebut. 
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mediasi oleh Kuwait, penilaian terhadap Qatar tidak berubah, menjadi apa yang 

seperti dituliskan dalam perjanjian Riyadh tersebut. Qatar masih dianggap menjadi 

bibit ancaman bagi negara-negara teluk dan atau anggota-anggota GCC ( Gulf 

Cooperation Country).  

Secara singkat perjanjian Riyadh merupakan perjanjian rahasia yang terjalin 

antara Qatar dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir yang dirilis 

pada tanggal 23 November 2013 dan ditandatangani oleh Raja Abdullah bin Abdul 

Aziz sang raja dari Kerajaan Arab Saudi , Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-

Sabah sang Emir Kuwait , Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sang Emir Qatar , 

Raja Hamid bin Isa keluarga Raja dari Kerajaan Bahrain , Sultan Qaboos bin Said 

Al Said sang sultan dari Oman , yang mulia H.H Sheikh Mohamed bin Zayed 

bin Sultan Al-Nahyan putra mahkota Abu Dhabi sebagai wakil panglima tertinggi 

angkatan bersenjata Uni Emirat Arab yang kemudian dikaji ulang dan disetuji 

kembali oleh kepala pemerintah dan perangkat di masing-masing kerajaan Arab 

Saudi , UEA, Kerajaan Bahrain , dan negara Qatar sampai diputuskan kesepakatan 

atau yang dikenal dengan Perjanjian Riyadh dimana menjabarkan komitmen 

negara-negara Arab untuk menghindari ancaman dari kelompok internal dan 

kelompok eksternal yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas negara-negara 

GCC serta menghindari intervensi-intervensi urusan internal setiap negara dengan 

memperhatikan kesepakatan-kesepakatan berikut: 

Lembaga resmi, komunitas , individu ataupun aktivis dalam negara tidak 

diperbolehkan mendukung kelompok oposisi baik dalam segi finansial maupun segi 

informal lainnya. Dalam hal tersebut kelompok oposisi yang dimaksud adalah 

Ikhwanul Muslimin, baik yang ada di dalam GCC maupun yang tersebar di luar 

GCC; Menyutujui keluarnya Ikhwanul Muslimin dan menjadi non warga negara 

GCC dalam periode yang telah disepakati; Tidak menyembunyikan , menerima, 

menjunjung, mendukung atau melegitimasi pihak, individu, atau kelompok yang 

membuktikan penentangan mereka terhadap negara GCC  manapun, contohnya 

dengan cara memberikan kewarganegaraan bagi pihak-pihak tersebut demi 

mengurangi prasangka dari negara GCC lainya;  Menutup semua akademi ,institusi, 

atau pusat pelatihan yang berusaha untuk melatih dan mengkualifikasikan 
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pemberontak dari negara-negara GCC yang nantinya digunakan untuk melakukan 

perlawan terhadap negara-negara GCC itu sendiri. 

Kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan mandat. Pertama, untuk 

menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan apapun dari perjanjian 

Riyadh dan mandat eksekutifnya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang 

terkandung di dalamnya . 

 Kedua, bahwan pertemuan para kepala pemerintah dan badan intelejen 

masing-masing negara dalam hal tersebut adalah kemajuan penegakan perjanjian 

Riyadh dan mandat eksekutifnya , dan harus berkomitmen penuh untuk 

mengimplementasikan semua ketentuan yang terkandung di dalamnya selambat-

lambatnya sebulan sejak tanggal perjanjian tersebut dirilis. 

 Ketiga, tidak menyembunyikan , memperkerjakan , atau mendukung secara 

langsung maupun tidak langsung, di dalam negeri maupun di luar negeri , siapapun 

atau platform media apapun dengan arahan yang membahayakan negara GCC . 

Setiap negara harus melakukan semua tindakan hukum yudisial GCC. 

 Keempat, diharuskan komitmen semua negara yang terlibat dalam 

perjanjian Riyadh ini untuk mengikuti kebijakan dewan teluk untuk mendukung 

Mesir dan berkontribusi pada keamanan dan stabilitasnya, berkontribusi untuk 

mendukung penyelesaian konflik yang terjadi di Mesir, menghentikan semua 

aktivitas media yang diarahkan atau mengintervensi Mesir baik secara langsung 

maupun tidak langsung, termasuk penyalahgunaan saluran al-jazera sehingga harus 

segera menghentikan berita tentang Mesir yang telah dipublikasikan. 

Berdasarkan mandat tersebut diperoleh kesepakatan bahwa ketentuan-

ketentuan dalam Perjanjian Riyadh beserta mandat eksekutif, mandat operasional, 

dan ketentuan-ketentuan tambahan lainnya harus diimplementasikan dengan 

komitmen penuh. Juga disepakati bahwa pelaksanaan komitmen tersebut 

merupakan tujuan negara-negara GCC untuk memenuhi kepentingan mereka dan 

kebaikan bagi masa depan rakyat mereka. 

Poin pelanggaran Qatar terhadap Perjanjian Riyadh menuai resiko yaitu 

pemutusan hubungan Diplomatik secara serentak oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain 
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sebagai anggota GCC terhadap Qatar  muncul setelah Riyadh menuduh Qatar 

mendukung kelompok-kelompok Islam radikal seperti Ikhwanul Muslimin dan 

ISIS. Sejak itu, Libya, Yaman, dan Maladewa juga bergabung bersama kuartet anti 

Qatar untuk melakukan boikot diplomatik kepada Qatar (vox.com , 2017). Qatar 

dianggap telah melanggar perjanjian di atas dan terindikasi sebagai negara separatis 

terhadap tujuan luhur bangsa Arab yang tercantum dalam piagam GCC tahun 1981.  

Gambar 2. 2 Peta Krisis Diplomatik Qatar 

 

Sumber : www.capitalfm.co.ke 
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Dilansir dari beberapa sumber, secara lebih spesifik berikut poin-poin yang 

dilakukan oleh Qatar dan yang dianggap melanggar perjanjian Riyadh tahun 2013-

2014 sampai akhirnya menyebabkan blokade dan Krisis Diplomatik Qatar tahun 

2017 : 

2.1.2. Qatar Sponsor Terorisme 

Mendanai dan mendukung organisasi-organisasi terorisme, kelompok Islam 

militan, atau kelompok sektarian merupakan tuduhan yang banyak dilayangkan 

oleh kuartet anti Qatar kepada Qatar. Dalam sejarahnya Qatar memang banyak 

terlibat dalam kegiatan pendanaan kegiatan terorisme yang dilakukan oleh 

organisasi-organisasi teroris yang berkembang di Kawasan Timur Tengah, 

khususnya di daerah-daerah negara kuartet anti Qatar. Hal tersebut juga 

diindikasikan karena Qatar memiliki Undang-undang anti pendanaan terorisme 

yang lemah. Berikut adalah aktivitas beberapa kelompok teorisme yang disinyalir 

berhubungan dengan Qatar :  

a. Ikhwanul Muslimim 

Setelah jatuhnya rezim Hussni Mobarak di 2011, Qatar menggelontorkan 

delapan miliar dolar untuk mendukung pemerintah yang dipimpin Ikhwanul 

Muslimin di Mesir (Cunningham, 2014). Qatar banyak mendapatkan kritik oleh 

Arab Saudi, UEA, dan Mesir karena Qatar telah menyediakan tempat yang aman 

dan memberikan kewarganegaraan bagi anggota kelompok Ikhwanul Muslimin 

yang tersebar di Mesir dan termasuk anggota-anggota Ikhwanul Muslimin dari 

Negara-negara Teluk lainnya, dimana eksistensi kelompok tersebut mengarah ke 

kelompok yang dilarang dan ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Mesir dan 

kuartet anti Qatar lainnya. (Anne Speckhard, 2018).  

Selain Ikhwanul Muslimin, Qatar juga dituduh mendukung kelompok-

kelompok militan Shiah yang diperangi oleh koalisi Arab Saudi (kuartet anti Qatar) 

yaitu kelompok pemberontak Houthi Iran yang berada di Yaman, pemberontakan 

masyarakat Shiah di Bahrain tahun 2011, dan kelompok-kelompok milisi anti 

pemerintah di Arab Saudi, Yaman, dan Bahrain lainnya (Anne Speckhard, 2018). 
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b. Hamas 

Selain itu, Qatar juga kerap dikritik oleh kuartet anti Qatar karena 

mendukung organisasi fundamentalis di Palestina tepatnya yang beroperasi di Jalur 

Gaza yaitu Hamas. Adapun Hamas merupakan cabang Ikhwanul Muslimin Mesir. 

Kritik tersebut telah berulang kali dituduhkan kepada Qatar karena menuangkan 

miliaran dolar ke Jalur Gaza, menururt laporan  harian Hareetz pada tahun 2012 – 

2018, Qatar telah memberikan bantuan dana di Jalur Gaza sebanyak lebih dari $1,1 

Milliar dengan persetujuan Pemerintah Israel. Terdapat rincian yaitu sebanyak 44% 

dana diberikan untuk pembangunan infrastruktur, 40% disalurkan untuk pendidikan 

dan kesehatan, dan sebanyak 16% digunakan untuk mendukung Hamas serta 

kelompok-kelompok lain di Jalur Gaza, atau kurang lebih Qatar telah menyumbang 

sebanyak $200 Juta kepada Hamas di Gaza (Kubovich, 2019).  Pengaruh Qatar di 

Gaza mencapai puncaknya pada bulan November 2018 silam ketika Qatar 

mengirimkan $25 juta pertamanya dari enam kali tahapan pengiriman dana (per 

bulan), dengan rincian $10 juta guna membayar gaji 37.000 pegawai di Gaza dan 

50.000 keluarga yang membutuhkan, serta $15 juta untuk membeli bahan bakar dan 

meningkatkan pembangkit listrik di Gaza. Dana tersebut diberikan guna disalurkan 

melalui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dimana akhirnya, Qatar dan 

Netanyahu mendapat kritik tajam karena dianggap mendukung Hamas yang berada 

di Jalur Gaza (Black, 2019). 

c. Al- Qaeda 

 Pada tahun 1993, Qatar Charitable Society (QCS) yang kemudian berganti 

nama menjadi Qatar Charity dilaporkan menjadi salah satu dari beberapa sumber 

pendanaan Bin Laden. Osama bin Laden sendiri merupakan orang yang mendirikan 

organisasi radikal Al-Qaeda. Laporan tersebut disampaikan oleh seorang mantan 

agen bisnis Osama bin Laden bernama Jamal Ahmed Al-Fadl dalam kongres 9/11 

yang datang sebagai saksi atas peristiwa 9/11 (GFATF.org, 2015). Selanjutnya, hal 

tersebut dikonfirmasi oleh mantan karyawan Qatar Charity sekaligus mantan 

pengikut Al-Qaeda, Al-Fald, bahwasannya Qatar Charity yang juga merupakan 

NGO terbesar di Qatar saat itu memang benar berafiliasi dengan Al-Qaeda (CATF 

Reports, 2015). Pada 6 Febuari 2001 Jamal Ahmed Al-Fald, mantan agen bisnis 
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Bin Laden bersaksi bahwa pada akhir 1990-an dia pernah bekerja sama dengan 

direktur Qatar Charity, Abdullah Mohammed Yusef, yang berafiliasi dengan Al-

Qaeda, mendukung pergerakan pejuang Al-Qaeda dari Teluk ke Darfur dan terlibat 

dalam National Islamic Front, sebuah kelompok radikal di Sudan yang melindungi 

Osama Bin Laden (CATF Reports, 2015).  

Pada tahun 2014, U.S. Treasury Undersecretary for Terrorism and 

Financial Intelligence, David Cohen, mengumumkan bahwa dua orang yang 

menjadi daftar hitam untuk orang yang terlibat dalam terorisme, Khalifa 

Muhammad Turki al-Subaiy dan Abd al-Rahman bin Umayr al-Nuaymi hidup 

dengan bebas di Qatar. Dua orang Qatar tersebut adalah pemodal paling senior 

untuk Al-Qaeda, salah seorangnya, al-Subaiy merupakan mantan karyawan dari 

Qatar Central Bank. Menurut laporan resmi Amerika, al-Subaiy diidentifikasi 

sebagai pemodal teroris dan fasilitator yang berbasis di Qatar yang telah 

memberikan dukungan keuangan untuk kepemimpinan senior al-Qaeda, termasuk 

pemimpin Khalid Sheikh Mohammed (KSM) yang dinobatkan sebagai dalang dari 

serangan 9/11 (Mendick, 2014). Dalam wawancara The telegraph dengan David 

Cohen di Washington, juga diketahui bahwa Qatar menolak untuk menanggapi 

pertanyaan mengenai al-Subaiy, al-Nuaymi dan pihak-pihak lain yang masuk 

kedalam daftar sanksi terorisme Amerika Serikat dan PBB (Mendick, 2014). 

d. ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) 

 Abd al Rahman al Nuaymi, warga negara Qatar, bekerja sebagai perantara 

dari pendahulu ISIS, Al-Qaeda di Irak (AQI). Al-Nuaymi menjadi penyalur donor 

keuangan dari Qatar untuk AQI (CATF Reports, 2015). Desas-desus tentang 

dugaan kerjasama Qatar dengan afiliasi ISIS banyak muncul di awal tahun 2015. 

Pada 11 Februari 2015 Sudan Tribune melaporkan pernyataan kontroversial oleh 

Yahia Sadam, seorang pejabat gerakan pembebasan Minni Minnawi Sudan yang 

menuduh Qatar mendukung genosida yang dilakukan oleh milisi Sudan di Darfur 

dengan menyalurkan uang melalui Qatar Charity di Sudan yang aktif di Darfur 

sejak 2010 (Sudan Tribune, 2015). The humanitarian official in the Sudan 

Liberation Movement- Minni Minnawi (SLM-MM) Yahia Sadam , mengklaim 

bahwa Qatar Charity, telah membangun kompleks perumahan di daerah terpencil 
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dan terisolasi untuk menampung dan melatih kelompok-kelompok ekstremis 

(Sudan Tribune, 2015). Sadam memperkuat klaimnya dengan bukti perjanjian kerja 

sama antara Qatar Charity dan Sudan3. Direktur proyek Qatar Charity untuk Darfur 

konon tinggal bersama tentara Sudan di dalam barak di Nyala. Lebih jauh, Sadam 

juga menyatakan klaimnya bahwa direktur tersebut bekerja dengan milisi Sudan 

untuk menyiapkan tanah bagi pendirian kamp pelatihan di wilayah tersebut, hal ini 

telah dikonfirmasi oleh kelompok pemberontak lain, SLM-Abdel Wahid al-Nur 

(CATF Reports, 2015). 

Masih berkaitan dengan dugaan Qatar berhubungan dengan ISIL, tahun 

2015 masih menjadi tahun dimana dugaan tersebut diperkuat. Qatar dianggap 

memiliki ikatan dengan ISIL dan dituduh mendukung terorisme setelah Al Jazeera 

mengecam serangan udara yang dilakukan oleh Mesir terhadap posisi ISIL. 

Serangan udara tersebut dilakukan Mesir setelah pasukan ISIL melakukan 

pemenggalan 21 orang Kristen Koptik Mesir di Libya (Kirkpatrick, 2015). 

Serangan udara itu dikecam oleh Al Jazeera karena menyiarkan gambar korban sipil 

(Hussein, 2015). Selain itu, Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan keberatan 

atas serangan udara tersebut, namun pernyatan Qatar tersebut malah mendorong 

tuduhan Tariq Adel, delegasi Liga Arab di Mesir bahwa Qatar memang mendukung 

terorisme. Warga Mesir juga meluncurkan kampanye online yang mengecam 

pemerintah Qatar dengan menyebar hashtag #HaveYouCursedQatarToday yang 

kemudian ramai di sosial media global (Hussein, 2015). Untuk menanggapi hal 

tersebut, Qatar memanggil duta besarnya untuk Mesir untuk konsultasi (AlJazeera, 

2015) 

e. Afiliasi Teroris Radikal di Libya 

 Selama revolusi Libya tahun 2011, Qatar mengerahkan angkatan udara 

terhadap loyalis dan pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Qatar juga menyediakan  

                                                             
3 Referensi : Qatar Charity Report, 2010. Qatar Charity Launches Massive Development Project in 

Darfur. [Online]. Diakses pada 6 Mei 2019 melalui laman https://reliefweb.int/report/sudan/qatar-

charity-launches-massive-development-project-darfur  
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senjata dan pasokan lainnya bagi pasukan revolusioner di Libya (Jamestown 

Foundation, 2017). Tindakan Qatar tersebut menyulut kemarahan negara-negara 

yang berusaha untuk menghambat pertumbuhan gerakan islamis seperti Mesir, 

Arab Saudi, dan UEA. Negara-negara tersebut mengkhawatirkan pertumbuhan 

gerakan islam dapat menantang legitimasi dari rezim mereka. Sejak saat itu, 

intervensi Qatar yang terus menerus dilakukan gunan memainkan peran dalam 

politik domestik di Libya telah menimbulkan kebencian dan bahkan kemarahan dari 

banyak kalangan masyarakat di Libya. (Jamestown Foundation, 2017) Situasi ini 

kemudian berpengaruh terhadap meningkatnya kemampuan kelompok-kelompok 

militan Islam seperti:  kelompok militan Negara Islam (IS), Al-Qaeda dan Ikhwanul 

Muslimin untuk memperluas kendali mereka atas wilayah-wilayah di Libya (Aly, 

2018). 

Pada 8 Juni 2017, juru bicara Tentara Nasional Libya (LNA) Kolonel 

Ahmad al-Mismari mempresentasikan bukti audio, video dan dokumenter tentang 

campur tangan politik dan militer besar-besaran oleh Qatar di Libya sejak revolusi 

2011, yang terdiri dari gelombang-gelombang pembunuhan termasuk di Haftar, 

perekrutan dan dukungan transportasi jihadis Libya ke Suriah, pendanaan 

kelompok-kelompok ekstremis dan pelatihan teknik pengeboman melalui operasi 

Hamas dari Brigade Khan Yunis. Banyak dari kegiatan ini diduga didalangi oleh 

Muhammad Hamad al-Hajri, duta besar Qatar untuk Libya, dan Jenderal Salim Ali 

al-Jarboui, atase militer Qatar (Jamestown Foundation, 2017). Dalam pemutaran  

video tersebut juga diperlihatkan dimana personil Al-Qaeda menerima perawatan 

medis di ibukota Turki, Ankara dan tentara Qatar memberikan pelatihan menembak 

bagi "teroris" di dalam wilayah Libya. (Aly, 2018). Kolonel al-Mismari juga 

mengklaim bahwa departemen intelijen LNA telah memperoleh rekaman 

koresponden Al-Jazeera yang mengoordinasikan penerbangan rahasia oleh pesawat 

Qatar ke Libya demi mendukung kelompok-kelompok teroris (Jamestown 

Foundation, 2017). Secara khusus, al-Mismari menuduh Qatar, Turki, Iran dan 

Sudan memberikan dukungan politik, keuangan, dan militer kepada kelompok-

kelompok revisionis bersenjata di Libya.  
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Ahmad al-Mismari juga mengklaim adanya "pertemuan rahasia" yang 

diadakan oleh Angkatan Bersenjata Sudan dan dihadiri oleh Presiden Sudan Omar 

al-Bashir yang mengkonfirmasi konspirasi untuk mendukung terorisme di Libya, 

Mesir dan Arab Saudi, dan menuduh Qatar dan Iran sebagai aktor yang 

mengoperasikan pabrik senjata di Sudan untuk memasok persenjataan teroris 

Libya. (Jamestown Foundation, 2017) Pada 29 Juni 2017, al-Mismari menyatakan 

bahwa LNA dalam hal ini tidak berperang dengan teroris Libya, tetapi dengan 

terorisme transnasional" . Kondisi tersebut dianggap sangat berbahaya bagi Libya. 

Tidak heran apabila kondisi ini banyak menimbulkan kebencian dan kemarahan 

dari banyak kalangan di Libya, Mesir, Arab Saudi, dan UEA. 

2.1.3. Isu Iran 

Salah satu pemicu utama krisis Qatar adalah hubungannya dengan Iran. 

Kerenggangan hubungan Qatar dengan beberapa negara GCC, terutama Arab Saudi 

dimulai ketika Qatar berupaya mendekatkan  diri dengan Iran. Qatar yang dipimpin 

oleh Emir Hammad melakukan upaya perjanjian bersama Iran yang berkaitan 

dengan pengembangan produksi Liquid Natural Gas (LNG) (Roberts David, 2013).  

Perjanjian kerjasama antara Qatar dan Iran tersebut memunculkan pandangan 

bahwa Qatar berupaya aktif untuk mendestabilisasi keamanan negara-negara GCC. 

Dengan perjanjian kerjasama tersebut Qatar juga dipandang berupaya untuk 

melangkahi kekuatan Arab Saudi di Kawasan Teluk Persia. 

Kedekatan Qatar dan Iran sangat tidak dipandang positif oleh Arab Saudi 

dan aliansinya, karena sejatinya Iran merupakan negara yang paling dihindari oleh 

kaum Muslim Sunni alias mayoritas penduduk di negara-negara Teluk termasuk 

negara-negara anggota GCC. Dilansir dari beberapa sumber, perpecahan yang 

terjadi antara Qatar dan Gulf Countries mulai memuncak dari adanya isu Iran. Isu-

isu penting yang menimpa Iran saat ini, antara lain : 

1. Pengembangan senjata nuklir Iran yang dianggap dapat mempengaruhi 

keamanan Timur Tengah. Nuklir Iran diduga oleh sebagian besar negara di 

Timur Tengah dapat digunakan sebagai sarana untuk mempersenjatai dan 

mesponsori gerakaan terorisme dengan senjata yang paling mematikan di 

dunia (aipac.org, 2017). Ketakutan atas program nuklir Iran tidak hanya 
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terjadi dilingkup Timur Tengah saja. Program Nuklir Iran menjadi banyak 

perhatian dunia, terutama Amerika Serikat.  

Iran sempat merahasiakan program nuklirnya selama delapan belas 

tahun. Sampai akhirnya pada tahun 2002, program rahasia Iran tersebut 

terungkap. Sejak itu, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah 

berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak dapat menganggap program 

nuklir Iran sebagai hal yang sepele. Pada 8 November 2011, IAEA merilis 

laporan yang menyatakan ada bukti "kredibel" bahwa Iran telah melakukan 

kegiatan yang relevan dengan pengembangan perangkat nuklir 

(www.adl.org).  

Pada bulan April tahun 2012, satelit IAEA menangkap aktivitas baru 

di sebuah bangunan di komplek Parchin di Iran yang diduga berisi ruang uji 

ledak yang digunakan untuk melakukan eksperimen terkait senjata nuklir 

(Albright & Brannan, 2012). Sejak ditampilkannya bukti tersebut, Iran 

sering menolak menanggapi bukti IAEA tersebut bahkan Iran juga menolak 

kunjungan inspektur IAEA ke komplek Parchin (www.adl.org). Hal 

tersebut tentu semakin meningkatkan kekhawatiran global atas program 

nuklir yang benar direncanakan oleh Iran. Dengan memiliki senjata nuklir, 

dikhawatirkan Iran akan memberanikan diri untuk mengeluarkan kebijakan-

kebijakan luar negeri yang agresif.  
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Gambar 2. 3 Proyek Nuklir Iran di Komplek Parchin yang ditangkap 

oleh satelit IAEA tahun 2012 

Sumber : Institute for Science and International Security Imaginery 

Brief , isis-online.org 

Kekhawatiran juga muncul karena Iran adalah salah satu sponsor 

terorisme negara terkemuka di dunia seperti Hizbullah, Hamas, dan lain 

sebagainya. Alhasil, Iran berpotensi berbagi teknologi dan pengetahuan 

nuklirnya dengan kelompok-kelompok ekstremis. Kemampuan militer Iran 

berimplikasi pada peningkatan minat para negara tetangganya untuk 

membeli senjata-senjata tempur dari Iran. Iran yang memiliki senjata nuklir 

kemungkinan akan memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah 

yang selanjutnya akan mengguncang wilayah vital yang penuh gejolak 

tersebut. 
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Gejala-gejala pengembangan nuklir Iran tersebut kemudian 

menggiring Iran menjadi subjek negosiasi dan sanksi internasional, yang 

intens dilakukan antara tahun 2002 dan 2015. Negosiasi antara P5 + 1 

(China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat; ditambah Jerman) dan 

Iran menghasilkan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Juli 

2015. JCPOA tersebut dibuat dengan tujuan untuk membatasi kapasitas 

nuklir Iran. Pada 16 Januari 2016, semua sanksi terkait nuklir terhadap Iran 

dicabut sebagai tanggapan atas kemajuannya dalam metrik kunci 

kesepakatan JCPOA tersebut. Pada 8 Mei 2018, Presiden AS Donald Trump 

mengumumkan bahwa Amerika Serikat secara sepihak menghentikan 

penerapan JCPOA, dan bahwa AS berencana untuk memberlakukan 

kembali sanksi terkait nuklir terhadap Iran. Keputusan ini disambut dengan 

kekecewaan oleh Iran dan anggota P5 +1 lainnya, yang menyatakan bahwa 

mereka akan berusaha untuk mempertahankan kesepakatan tanpa partisipasi 

AS. (Nuclear Threat Initiative, 2018) 

2. Iran banyak dikenal menjadi sponsor organisasi-organisasi yang menurut 

Amerika Serikat sebagai organisasi teroris terbesar di dunia. Menurut 

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Iran tetap menjadi sponsor 

negara terkemuka untuk pendanaan terorisme, Iran juga mempersenjatai dan 

melatih kelompok-kelompok yang dianggap Amerika Serikat sebagai 

teroris yang beroperasi di seluruh dunia, termasuk Hamas, Hizbullah, dan 

diktator Suriah Bashar al-Assad (aipac.org, 2017). 

3. Iran memiliki catatan buruk sebagai Negara yang banyak melakukan 

pelanggaran HAM berat. Rezim Iran memiliki ketidakpedulian yang 

mendalam terhadap hak asasi manusia. Contohnya seperti peristiwa Muslim 

Sunni dan Sufi; Lalu orang Kristen dan Baha menghadapi penindasan di 

setiap harinya; Kemudian pelaksanaan hukuman mati terhadap 

homoseksualitas; Terdapat banyak kecurangan dalam pelaksanaan 

pemilihan politiknya; Penyensoran media dan wartawan meluas, baik 

domestik maupun asing, secara teratur ditangkap dan ditahan tanpa diadili 

atau diadili. 



53 
 

Terlepas dari isu Iran tersebut, sentimental Arab Saudi terhadap Hubungan 

Qatar-Iran semakin meningkat sejak pembagian kepemilikan ladang gas kondesat 

Pars Selatan - Dome Utara, mengingat ladang gas tersebut merupakan ladang gas 

terbesar di dunia. Qatar berinvestasi besar-besaran melalui Qatar Petroleum dalam 

proyek South Pars bersama Iran di armada kapal 67 L.N.G. dan N.G. yang meliputi 

sekitar 15% dari kapasitas dunia. Armada tersebut dimiliki dan dikelola oleh 

Nakilat, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Qatar. Mereka juga menggabungkan 

dua divisi LNG (Liquefied Natural Gas): Qatargas dan RasGas dengan input 

ekstensif dari mitra utama Joint Venture (J.V.). Jelas bahwa Qatar dan Iran sama-

sama bergantung banyak di sumber daya Natural Gas. Keduanya perlu akses pasar 

dengan jalur pipa, melalui produksi Liquid Natural Gas, atau dengan 

mentransformasikan metana menjadi elemen yang mudah diangkut seperti amonia 

dan urea. Keduanya memiliki surplus kondensat yang besar, yang diproduksi 

bersama dengan Natural Gas yang diekstraksi (Seznec, 2016). Hal tersebutlah yang 

kemudian menimbulkan kecemburuan dari negara-negara Teluk. 

2.1.4. Media Qatar Memberitakan Berita Bohong dan Pidato Sang 

Emir 

Perselisihan antar negara-negara Teluk juga semakin diperparah dengan 

adanya berita bohong yang disiarkan oleh media Qatar. QNA sempat memberitakan 

bahwa Doha akan menarik duta besarnya dari negara-negara yang melakukan 

konspirasi terhadap Qatar.  
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Gambar 2. 4 Berita yang Diberitakan Qatar News Agency Saat Diretas 

Sumber : dohanews.co 

Dalam bahasa Arab, berita tersebut di tweet melalui tiga postingan dan 

mengatasnamakan Menteri Luar Negeri Qatar. Tweet tersebut mengutip, Menteri 

Luar Negeri Qatar memerintahkan duta besar negara-negara Teluk untuk 

meninggalkan negara Qatar dalam waktu 24 jam. Tweet tersebut juga mengklaim 

bahwa negara-negara GCC berencana untuk mendiskreditkan Qatar. Tetapi 

kemudian, pesan-pesan dalam twitter tersebut dihapus dan disangkal oleh 

pemerintah Qatar.  

Berita bohong dalam media yang bermula pada tanggal 23 Mei 2017 

tersebut juga dipengaruhi oleh pidato kontroversial yang dilansir disampaikan oleh 

Sang Emir Qatar. Media Arab Saudi yaitu: Al-Arabi dan sky news Arabic 

menampilkan berita dalam websitenya mengenai pujian Emir Qatar terhadap Iran 

dan penekanan emir Qatar akan kedekatannya dengan Iran pada upacara kelulusan 

militer tanggal 23 Mei 2017. Sebuah laporan yang diterbitkan di situs Qatar News 

Agency (QNA) menyatakan bahwa Emir Qatar menyebut Iran sebagai “kekuatan 

besar” yang berpengaruh dalam stabilisasi Kawasan (Ulrichsen, 2017). 
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Pidato Emir Tamim bin Hamad al-Thani tersebut ditangkap dan dianggap 

secara terang-terangan telah menyatakan bahwa Qatar akan memberikan dukungan 

kepada Iran, Hamas, dan Ikhwanul Muslimin, serta menyatakan akan menutup 

pintu rekonsiliasi antara lima negara minyak di Teluk Persia, yang tidak lain adalah 

anggota dari Gulf Cooperation Council / GCC . Sehingga pidato yang disampaikan 

oleh Emir tersebut memicu letupan perselisihan terbesar diantara negara-negara 

teluk selama dua dekade silam. Selain itu, Qatar juga ditulis menekan Presiden 

Donald Trump mengenai sikap anti Iran yang ada di Yaman dan Suriah melalui 

diskusi Panjang yang mereka laksanakan di Riyadh selama dua hari (Al Jazeera, 

2017). Konsekuansinya, segala situs web surat kabar Qatar dan segala pemberitaan 

tentang Qatar di blokir di Arab Saudi dan UEA.  

Gambar 2. 5 Cuplikan Layar Saat Situs Web Surat Kabar Qatar Diblokir di 

Arab Saudi 

Sumber : English.alarabiya.net 
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Gambar 2. 6 Cuplikan Layar Situs Web Qatar Diblokir di UEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : English.alarabiya.net 

Sebagai konfirmasi atas pemberitaan tersebut, Qatar yang diwakilkan oleh 

Menteri Luar Negerinya, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani memberikan 

pernyataan yang berlawanan. Qatar membantah pemberitaan tersebut dengan 

mengatakan bahwa Qatar News Agency atau QNA telah diretas oleh pihak tak 

bertanggung jawab karena telah menyebarkan berita dengan dasar dan fakta yang 

tidak jelas. Qatar pun mengingkari pemberitaan tersebut dan mengatakan bahwa 

QNA pada saat itu diluar kendali pemerintah Qatar (Al Jazeera, 2017). Tetapi 

diibaratkan nasi sudah menjadi bubur, klarifikasi Menteri Luar Negeri Qatar 

tersebut tidak berpengaruh untuk menurunkan kemarahan negara-negara rivalnya. 

Dan intensitas konflik di antara kedua belah pihak semakin meningkat sejak adanya 

kejadian ini.  

2.1.5. Eskalasi Amerika Serikat di Arab Saudi 

Amerika Serikat adalah negara adidaya yang tidak pernah absen untuk hadir 

dalam banyak konflik yang terjadi di Timur Tengah. Mengingat kepentingannya di 

Kawasan strategis namun rawan konflik tersebut dapat dikatakan cukup banyak. 

Amerika Serikat memiliki banyak hubungan baik dan kerjasama dengan negara-
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negara besar di Timur Tengah, termasuk di dalamnya Arab Saudi. Berbicara 

mengenai Amerika Serikat dan Arab Saudi, kedua negara ini adalah sebuah 

kolaborasi yang dapat dikatakan bertanggungjawab atas terjadinya krisis Qatar. 

Perihal tersebut, Amerika Serikat banyak mempengaruhi keputusan Arab 

Saudi dan negara kuartet anti Qatar lainnya untuk menekan Qatar. Pada masa 

pemerintahan Donald Trump, Amerika sebagai negara yang mendukung Israel 

sekaligus menolak nuklir Iran meminta supaya negara-negara Timur Tengah tidak 

memberikan empatinya kepada Iran. Arab Saudi dalam posisi tersebut merasa harus 

menyetujui permintaan Amerika, mengingat hubungan kerjasama mereka dalam 

sektor minyak pada saat ini terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditandai 

dengan kunjungan Donald Trump ke Arab Saudi, UEA, dan Mesir dalam rangka 

Riyadh Summit pada tanggal 20-21 Mei 2017. Peningkatan kerjasama Amerika 

Serikat dengan Arab Saudi tersebut juga dipertegas dengan pernyataan yang 

diungkapkan Arab Saudi melalui laman resmi Riyadh Summit 2017 : 

“The Kingdom of Saudi Arabia welcomes President Donald Trump and 

leaders from across the Islamic world for this historic meeting on May 20-21, 

2017. United under a single vision – Together We Prevail – this highly 

anticipated event, the first of its kind in history, will renew our mutual 

commitment to global security and further strengthened already deep 

business, cultural and political ties. Over the course of three major summits—

the Saudi Arabia and United States summit;  the Gulf Cooperation Council 

(GCC) and United States summit;  and the Arab Islamic American summit—

historic relationships will be strenghthened through a shared belief in 

tolerance and collaboration. The foundation will be laid for a new beginning 

and the promise of a brighter future for all.”  

Kunjungan Luar Negeri Amerika Serikat di Riyadh, Abu Dhabi, dan Kairo 

dilansir sebagai lampu hijau bagi kuartet anti Qatar untuk menghukum Qatar atas 

dukungannya terhadap kelompok-kelompok Islam (Gordon, et al., 2017). Trump 

memberikan komitmen yang seakan mendesak kuartet anti Qatar untuk menekan 

Qatar. Pasalnya perpecahan di Teluk pun tidak terlepas dari kebijakan luar negeri 

Qatar yang menyimpang dari kehendak Amerika Serikat di Kawasan Timur 

Tengah, utamanya di Teluk Persia. Sejak lama Qatar telah bersitegang dengan AS 

meski keduanya memiliki kerjasama erat di bidang militer. Washington mengkritik 

lemahnya Undang-Undang anti pendanaan terorisme milik Qatar dan luasnya 
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dukungan Qatar terhadap kelompok jihadis Islam dan melegitimasi kawasan 

tersebut. Contohnya, Qatar membantu Hamas mengubah citra dirinya menjadi 

kelompok yang dapat diterima oleh semua orang. Hal tersebut diperkuat dengan 

Hamas meluncurkan kebijakan barunya dan mengumumkannya di sebuah hotel di 

Doha, Qatar. Selain itu, mereformasi kelompok Islam telah menjadi taktik yang 

disukai oleh Qatar untuk diterapkan pada para kelompok oposisi Suriah, khususnya 

Kelompok Islam Ahrar Al-Sham, yang dipimpin oleh Jabhat al-Nusra selaku 

pemimpin afiliasi Al-Qaeda, walaupun pada akhirnya reformasi tersebut gagal 

(Ulrichsen, 2017). Namun, setidaknya hal tersebut memperkuat tuduhan bahwa 

Qatar mendukung kelompok-kelompok oposisi dan atau kelompok sektarian. 

Upaya untuk melegitimasi para kelompok-kelompok tersebut merupakan 

masalah yang sulit diterima oleh pihak Arab Saudi. Dalam hal ini, Amerika Serikat 

memberikan penawaran kepada negara-negara kuartet anti Qatar  utamanya Arab 

Saudi, yaitu Donald Trump meminta Arab Saudi beserta koalisinya untuk menahan 

ruang gerak Iran, memerangi Islam radikal, dan mengambil langkah untuk 

mendorong Qatar kembali ke “jalur yang benar”. Imbalannya, Trump bersepakat 

untuk Amerika Serikat tidak akan pernah memutuskan hubungan kerjasamanya 

dengan negara-negara di wilayah tersebut (Gordon, et al., 2017). Dan Trump 

menyatakan akan terus mendukung aksi kuartet anti Qatar dalam melawan Qatar. 

Eskalasi lain yang dilakukan Amerika Serikat di Teluk yang mempengaruhi 

krisis Qatar Qatar adalah melalui kesepakatan senjata dengan Arab Saudi senilai 

$100 miliar (Romo, 2017). Riyadh telah mendekati Amerika Serikat dalam 

beberapa waktu terakhir. Trump dan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud juga 

meresmikan Joint Strategic Vision Declaration. Dimana di dalam perjanjian 

tersebut terdapat ketentuan untuk kedua negara membentuk "kelompok konsultatif" 

yang akan berkolaborasi untuk melawan kelompok ekstrimis, memberantas 

pendanaan terorisme, dan memajukan kerja sama pertahanan (Romo, 2017). Salah 

satu tujuan yang tersirat dalam perjanjian tersebut adalah melemahkan negara yang 

mendukung kelompok atau individu yang berkaitan dengan terorisme dan 

oposisional. Sebagai wujud formalitas dari perjanjian tersebut Arab Saudi bersedia 

untuk membeli lebih banyak senjata dari Amerika dan Amerika Serikat akan 

memberikan dukungan moral dan material kepada Arab Saudi dalam hal melawan 
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pergerakan aktivitas terorisme di Timur Tengah (Ulrichsen, 2017). Trump juga 

mengatakan kesepakatan senjata yang dia tandatangani dengan Arab Saudi akan 

menciptakan lapangan kerja dan keuntungan strategis lainnya. Oleh karena hal 

tersebut, Trump menyatakan bahwa Arab Saudi berani meningkatkan tekanan 

terhadap Qatar (Ulrichsen, 2017). 

Hal lain yang membuktikan bahwa Trump atas nama Amerika Serikat 

sepenuhnya berada di belakang Arab Saudi,UEA,Mesir dan Bahrain dalam krisis 

diplomatik Qatar adalah diplomasi twitter yang ia buat. Trump bahkan menuliskan 

pujian di Twitter yang ditujukan kepada kuartet anti Qatar karena merealisasikan 

blokade Qatar. Selain itu, Trump juga mengecam para pemimpin Doha sebagai 

"penyandang dana terorisme tingkat tinggi". Berikut adalah gambar tulisan Trump 

di twitter perihal tersebut : 

Gambar 2. 7 Pernyataan Trump perihal  Pujian kepada negara-negara yang 

melawan Qatar. 

Sumber : www.twitter.com/@realDonaldTrump 

http://www.twitter.com/@realDonaldTrump
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Gambar 2. 8 Pernyataan Trump di twitter yang mengecam Qatar sebagai 

penyandang terorisme 

Sumber : www.twitter.com/@realDonaldTrump 

2.1.6 Kebebasan Qatar Dalam Berpolitik 

Perilaku politik di antara negara-negara Teluk dan wilayah Timur Tengah 

lainnya memang cenderung bebas atau dependen. Dimana keadaan atau posisi 

politik negara mereka tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya cara 

berpolitiknya bersifat mandiri dan tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau 

organisasi tertentu. Dengan adanya hal tersebut, Qatar sering memiliki kebijakan 

luar negeri yang menyimpang dengan negara Teluk, terutama Arab Saudi. Sikap 

Qatar yang lebih memilih menjalin hubungan dekat dengan Israel dan Iran serta 

dukungan yang ditujukan untuk kelompok Islam garis keras melahirkan pandangan 

yang buruk dari negara yang kontras akan hal tersebut. 

Qatar juga dianggap sering melampaui kewenangan dan dominasi Arab 

Saudi di wilayah Teluk bahkan di Timur Tengah. Qatar pernah memanfaatkan 

momentum Arab Spring untuk mengubah arah diplomasinya (Elashmawy, 2014). 

Seperti pada konflik di Libya, awalnya Qatar hadir hanya sebagai mediator konflik 

di Libya tersebut, tetapi pada momentum Arab Spring tersebut Qatar secara tiba-

tiba merubah arah kebijakan luar negerinya dengan memberikan intervensi atau 

campur tangan pada kerusuhan yang terjadi di Libya. Selain kasus di Libya, Qatar 

juga melakukan campur tangan dan intervensi di Suriah. Qatar hadir di konflik 

http://www.twitter.com/@realDonaldTrump
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Suriah sebagai pendukung partai oposisi, bahkan Qatar ikut menekan pemerintah 

Suriah untuk menyerahkan kekuasaanya kepada partai oposisi. Selain itu, anomaly 

yang banyak dilakukan Qatar perihal ini adalah mengenai dukungannya kepada 

kelompok Ikhwanul Muslimin yang secara khaidahnya telah disebut sebagai 

kelompok terorisme dan kelompok oposisi oleh kuartet anti Qatar karena disebut 

sangat bertolak belakang dengan khaidah-khaidah negara Teluk pada umumnya 

(Elashmawy, 2014). Hal-hal tersebut menandakan bahwa Qatar sejak lama telah 

kerap melakukan manuver politik dalam kebijakan dalam negeri maupun kebijakan 

luar negerinya yang tentunya bertolak belakang dengan khaidah-khaidah negara 

Teluk.  

2.1.7. Gagalnya manuver Riyadh dan Arus Balik di Doha 

Kepentingan Arab Saudi dan Negara Teluk Lainnya untuk mempengaruhi 

Qatar agar tidak condong ke arah kubu lawannya yaitu Iran dan kelompok-

kelompok ekstrimis di wilayah Timur Tengah menjadi alasan yang kuat mengapa 

mereka memusuhi Qatar sampai saat ini. Negara Teluk merasa bahwa Qatar sudah 

sepantasnya menjunjung khaidah yang mereka miliki dalam tindak tanduk 

politiknya. Dari poin-poin sebelumnya sudah banyak dijelaskan bahwa anomali 

kebijkaan yang dikeluarkan oleh Qatar bukan hanya sekali terjadi, krisis diplomatik 

Qatar 2017 adalah akumulasi dari semua tindakan manuver yang pernah dilakukan 

oleh Qatar yang menyulut api konflik dengan negara-negara tetangganya. Faktanya, 

beberapa negara yang terlibat krisis Qatar ini sebelumnya pernah melakukan upaya 

untuk menghentikan anomali kebijakan Doha sekitar tahun 2002 sampai 2014. 

Seperti, Arab Saudi pernah melakukan manuver terhadap Qatar yaitu dengan 

tindakan yang tegas terhadap Qatar yaitu menarik dan menghentikan tugas duta 

besarnya di Doha untuk memaksa Qatar kembali mengeluarkan kebijkaan yang 

sesuai dengan khaidah negara-negara Arab utamanya di Teluk Persia. Namun 

manuver tersebut gagal mengubah arah kebijakan Qatar.  

Dari peristiwa manuver Riyadh dapat diketahui bahwa Arab Saudi 

sebelumnya berusaha dengan keras untuk menawarkan penyelesaian yang memaksa 

Qatar untuk kembali ke aliansi Negara-negara Teluk. Tetapi melihat sikap Qatar 

yang semakin lama semakin membangkang, dengan mendukung berbagai macam 
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tindakan ekstrimis, dan mendukung Iran maka perpecahan diantara negara-negara 

Teluk tersebut semakin parah, dan akibatnya saat ini Qatar mengalami Krisis 

Diplomatik yang cukup parah. Para pengamat yakin Qatar yang lemah harus 

memutar haluan politik luar negerinya agar selaras dengan keinginan kuartet anti 

Qatar beserta aliansi-aliansinya.  

2.4. Dampak Krisis Diplomatik Tahun 2017 bagi Qatar 

Setelah Pemerintah Arab Saudi, UAE, Bahrain dan Mesir mengumumkan 

mereka memutus hubungan diplomatik dengan Negara Qatar pada tanggal 5 Juni 

2017, Qatar harus menghadapi beberapa dampak yang cukup merugikan bagi 

negaranya antara lain : Warga Negara Qatar yang berada di dalam negara kuartet 

anti Qatar terusir akibat kuartet  memerintahkan warga Qatar dan wisatawan dari 

Qatar untuk meninggalkan wilayah mereka dalam waktu 14 hari; ruang gerak Qatar 

menjadi terbatas setelah kuartet anti Qatar menyatakan larangan pada semua 

perjalanan ke dan dari Qatar; Qatar menghadapi krisis diplomatik terparah 

sepanjang sejarahnya setelah pihak kuartet anti Qatar memberi waktu 48 jam bagi 

diplomat Qatar agar mengevakuasikan diri dari negara-negara kuartet. Sementara 

Pemerintah Arab Saudi, UEA dan Bahrain menarik personil diplomatik mereka dari 

Qatar,  sedangkan Mesir masih menyisakan sejumlah staf di bawah perlindungan 

dari Kedutaan Besar Yunani di Doha; Qatar kemudian diusir dari koalisi Saudi yang 

dipimpin Yaman; Pemerintah Arab Saudi , UEA dan Bahrain menutup semua 

hubungan udara, laut dan transportasi darat dengan Qatar. Langkah-langkah 

tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, keamanan 

negara dan hak-hak asasi penduduk Qatar.  

Dampak krisis tersebut paling signifikan dirasakan pada minggu pertama 

terjadinya blokade, mengingat sebelumnya Qatar memiliki kerjasama yang cukup 

intens utamanya dengan Arab Saudi dan UEA. Qatar berbatasan langsung dengan 

Arab Saudi di Teluk Persia dan memiliki luas 11.571 kilometer persegi, dimana 

perbatasan tersebut memiliki satu titik persimpangan yang biasa digunakan Qatar 

sebagai jalur impor makanan (Rivlin & Friedman, 2017). Sebagai akibat dari 

blokade tersebut kegiatan ekspor impor Qatar menjadi terhambat dan sempat 

muncul kekhawatiran akan kekurangan makanan dan bahan-bahan pokok lainnya, 
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karena beberapa pemasok dari luar Kawasan juga telah berhenti mengirim barang 

ke Qatar. Walaupun Qatar merupakan salah satu negara yang memiliki GDP 

tertinggi di dunia dan ekonomi Qatar memiliki cadangan keuangan yang cukup 

untuk membuatnya tetap bertahan, tetapi kekurangan makanan dan barang-barang 

penting lainnya dapat mengganggu kehidupan dan bahkan menghasilkan 

ketidakstabilan sosial (Rivlin & Friedman, 2017). 

Adapun beberapa dampak yang dirasakan Qatar setelah terjadinya krisis 

diplomatik tahun 2017 antara lain : Pertama, dampak yang cukup nyata dari krisis 

Qatar adalah blokade airspace. Ruang udara Bahrain, Arab Saudi, UEA, dan Mesir 

tertutup untuk pesawat yang berasal dari Qatar, dalam hal ini Qatar Airways banyak 

merasakan dampak buruk dari krisis diplomatik Qatar. Pesawat yang berasal dari 

Qatar telah dilarang mendarat bahkan sekedar melintasi ruang udara Arab Saudi. 

Hal tersebut akhirnya mempengaruhi maskapai penerbangan Qatar Airways. 

Sejauh ini, maskapai penerbangan yang berbasis di UEA yang meliputi Emirates, 

Etihad, Fly Dubai dan Air Arabia telah menangguhkan penerbangan ke dan dari 

Qatar (OHCHR, 2017). Qatar Airways di sisi lain juga menangguhkan penerbangan 

ke Arab Saudi. Akibatnya, maskapai penerbangan terutama Qatar Airways harus 

mengambil rute alternatif yang mungkin memakan waktu lebih lama dan tidak 

ekonomis. Melalui CEO Qatar Airways Akbar al-Baker, maskapai melaporkan 

kerugian yang dihadapi Qatar untuk maskapai penerbangan tersebut sebesar 

QR252m ($69 m) dalam 12 bulan pasca krisis hingga akhir Maret 2018 dan 

penurunan jumlah penumpang sebesar 9% sepanjang awal masa krisis, dari 32 juta 

pada 2016/17 menjadi 29,2 juta pada 2017/18 (Dudley, 2018).  
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Gambar 2. 9 Airspace Radar yang Menunjukkan Penurunan Aktivitas 

Penerbangan Keluar dan atau Masuk Doha 

Sumber : commons.wikimedia.org/wiki/File:Qatar_Flights.png 

Kedua, dampak krisis bagi hak-hak asasi warga negara Qatar, dimana ini 

merupakan yang paling langsung dapat dirasakan akibat keputusan 5 Juni 2017  

mengenai blokade perbatasan udara, laut dan darat oleh kuartet anti Qatar.  Blokade 

memberi efek yang cukup besar pada kebebasan bergerak ke dan dari Qatar. Tidak 

hanya berdampak pada perekonomian Qatar saja, krisis diplomatik dan pembatasan 

ruang gerak serta saluran komunikasi juga mempengaruhi pelaksanaan hak-hak 

asasi warga negara Qatar. Menurut laporan dari Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights atau OHCHR dalam misi ke Negara Qatar pada 

17-24 November 2017 tentang dampak Krisis Teluk terhadap hak asasi manusia, 

menyebutkan  ada empat kategori korban krisis: 

a) Orang-orang Qatar yang tinggal di Arab Saudi, UAE, Bahrain, dan tengah 

menjalani studi di Mesir dipaksa untuk dengan cepat keluar dari negara-

negara tersebut. Tak lepas, mereka juga harus meninggalkan keluarga, 

bisnis, pekerjaan, properti, dan studi mereka.  

b) Warga negara Arab Saudi, UEA, dan Bahrain yang tinggal di Qatar 

(termasuk yang menikah dengan warga negara Qatar) harus kembali ke 

negara asal mereka, dan karenanya dipisahkan dari keluarga, sumber 

pendapatan dan / atau properti mereka. 
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c) Buruh migran yang merupakan mayoritas penduduk Qatar, beberapa di 

antaranya telah kehilangan pekerjaan dan menghadapi tekanan ekonomi 

yang meningkat. 

d) Warga-warga Qatar, KSA, UEA dan Bahrain yang pada umumnya 

dirugikan karena penangguhan kebebasan bergerak antara negara mereka, 

hal tersebut kemudian mempengaruhi hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya 

yang mereka miliki. 

Akibatnya, krisis diplomatik Qatar yang menimpa negara Qatar secara 

langsung juga menyasar pada penduduk-penduduk berkewarganegaraan Qatar. 

Tindakan kuartet anti-Qatar akhirnya berdampak pada jatuhnya korban hak-hak 

asasi penduduk Qatar. Krisis juga membawa rasa kecewa atas tindakan kuartet anti 

Qatar dan kekhawatiran warga-warga Qatar apabila krisis tersebut semakin 

memburuk dan menjatuhkan kesejahteraan mereka sebagai warga negara yang 

sebelumnya sangat kaya dan maju. Mengingat asal-usul dan konsekuensi dari krisis 

yang diakibatkan oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir telah menimbulkan 

kekacauan dan dampaknya pada warga negara dan penduduk mereka sendiri. 

Dalam kasus ini pelajar termasuk pihak dari Qatar yang menerima efek 

merugikan akibat krisis. Siswa-siswa Qatar yang tengah menempuh studi di Arab 

Saudi, UAE, Bahrain dan Mesir telah kehilangan hak untuk pendidikan karena tidak 

diperbolehkan mengikuti ujian. Departemen Pendidikan dan Qatar University 

melaporkan bahwa siswa yang telah terdaftar di perguruan tinggi  UEA dan Mesir 

tidak mampu untuk mendapatkan transkrip mereka, karena mereka tidak mampu 

memberikan bukti studi sebelumnya atau hasil ujian. Bahkan beberapa universitas 

UEA dilaporkan memblokir akses untuk masuk ke situs Web mereka bagi siswa 

Qatar (OHCHR, 2017). Di Mesir, Universitas Kairo mengatakan kepada siswa 

Qatar bahwa mereka harus mengumpulkan transkrip mereka secara pribadi 

meskipun pihak berwenang tidak memberikan visa ke Qatar. Tercatat sebanyak 

3.251 pelajar terkena dampak krisis diplomatik Qatar tahun 2017, dengan rincian 

pelajar Qatar di Arab Saudi sebanyak 62 orang, pelajar Qatar di UEA sebanyak 157 

orang, pelajar Qatar di Bahrain sebanyak 28 orang, dan pelajar Qatar di Mesir 

sebanyak 3.004 orang. 
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Bagan 1.  1 Bagan Jumlah Pelajar yang Terkena Dampak Krisis Diplomatik 

Qatar tahun 2017 

 

Sumber : nhrc-qa.org 

Pembatasan kebebasan berekspresi juga menjadi dampak yang dihadapi 

Qatar. Media-media Qatar banyak dibatasi untuk tayang di negara-negara kuartet. 

Bahkan kantor media ternama Al-Jazeraa milik Qatar ditutup di Arab Saudi dan 

UEA. Krisis telah memberi dampak yang menurut pemerintah Qatar melanggar 

konvensi internasional tentang hak berekspresi. Pembatasan media Qatar tersebut 

terjadi seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu karena Qatar menggunakan media 

sebagai alat intervensi ke negara lain dan saluran untuk mendukung gerakan 

terorisme. Kasus Al Jazeera adalah salah satu simbol  persyaratan yang ditetapkan 

oleh Kuartet untuk mengembalikan hubungan diplomatik dengan Qatar. 

Masih berkaitan dengan media, kali ini kuartet menggunakan media untuk 

menyebarkan kebencian dan kampanye anti-Qatar. Menurut laporan OHCHR 

setidaknya terdapat 1.120 artikel pers dan beberapa 600 karikatur anti-Qatar 

diterbitkan di Arab Saudi, UEA dan Bahrain antara bulan Juni dan Oktober 2017. 

Program hiburan juga telah digunakan untuk menyebarkan pesan anti-Qatar. 

Sebagai contoh, perusahaan media Rotana menghasilkan lagu-lagu oleh seniman 

populer stigma Qatar (“Qulo la Qatar”- “Tell Qatar”, and “Sanoalem Qatar”- “We 

will teach Qatar”) (OHCHR, 2017). Pemerintah Arab Saudi, UEA dan Bahrain 

juga mengumumkan melalui kantor berita mereka masing-masing, bahwa setiap 

individu dalam yurisdiksi mereka yang mengekspresikan empati kepada Qatar akan 

dikenakan sanksi pidana berupa denda dan / atau penahanan. Sekelompok editor-

in-chief dari surat kabar Qatar menyatakan kepada tim OHCHR bahwa Penasehat 
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Royal Court di Arab Saudi, kabarnya, telah mendalangi kampanye anti-Qatar 

melalui media tersebut. Pengaruh kampanye dalam bentuk hasutan melalui media 

ini tidak diragukan lagi menciptakan kecemasan di antara banyak orang di Arab 

Saudi, UEA dan Bahrain yang memiliki keluarga, kerabat dekat yang berikatan 

dengan Qatar. 

Krisis sempat membawa Qatar ke posisi yang cukup sulit, bahkan setelah 

kuartet anti Qatar menaikkan tekanan bagi Qatar dalam bentuk baru seperti: 

menggalakkan kampanye anti terorisme ke negara-negara barat dan meletakkan 

Qatar ke dalam pihak yang mendukung terorisme sehingga patut untuk dimusuhi; 

Menggalakkan kampanye untuk mengasingkan pemerintah Qatar; Serta 

menggalakkan kampanye untuk melepaskan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 

tahun 2022, dalam kampanye ini pihak kuartet anti Qatar mendapatkan dukungan 

dari Khalid Al-Hail, yaitu seorang oposisi Qatar yang menjadi pengusaha di 

London. Khalid Al-Hail juga merupakan pihak yang mengadakan konverensi anti-

Qatar di London terkait usahanya untuk melepaskan Qatar menjadi tuan rumah piala 

dunia 2022 (Harwood & Morgan, 2018). 

2.3. Dinamika Penyelesaian Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017 

 Qatar merupakan salah satu negara yang cukup terpandang di dunia. 

Walaupun memiliki wilayah territorial yang terbilang kecil, Qatar merupakan 

negara yang sangat kaya karena hasil bumi berupa gas alam dan minyak bumi yang 

cukup melimpah. Sebagai negara yang terbilang  kunci cadangan energi dunia, tidak 

dipungkiri apabila kasus Krisis Diplomatik yang menimpa dirinya menjadi sorotan 

di dunia internasional. Apalagi, krisis diplomatik yang menimpa Qatar di tahun 

2017 tersebut dilakukan oleh ngera-negara tetangganya sendiri, yang dapat dibilang 

sangat dekat hubungannya dengan Qatar. Perselisihan antara negara-negara yang 

besar pengaruhnya di Timur Tengah tersebut akhirnya menarik banyak respon dan 

dorongan untuk segera diselesaikan, mengingat perselisihan tersebut dapat 

memperkeruh stabilitas keamanan di Timur Tengah. Oleh karena itu, berikut adalah 

beberapa upaya yang pernah dilakukan guna mengakhiri atau setidaknya 

menurunkan ketegangan antar pihak dalam krisis diplomatik Qatar dan beberpa 
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respon dari negara-negara di luar Teluk Persia yang cukup berkaitan dengan siklus 

krisis tersebut. 

2.3.1. 13 Tuntutan kuartet anti Qatar  

Krisis diantara negara-negara Teluk Persia yang menghadapkan Qatar pada 

posisi yang sulit untuk melawan kekuatan kuartet anti Qatar dan mengakhirinya 

dalam jangka waktu yang singkat, mengingat krisis Qatar tersebut mengandung 

sentimental pihak lawan yang cukup rumit. Dalam usaha menyelesaikan 

perselisihan tersebut, Kuwait dan Amerika Serikat sempat menjadi pihak yang 

dapat membawa kedua belah pihak ke tahap kompromi (Gause, 2017). Menteri 

Luar Negeri Amerika Serikat saat itu Rex Tillerson, sempat berkunjung ke Teluk 

Persia untuk menjadi penengah antara Qatar dan kuartet anti Qatar, Kuwait juga 

beberapa kali mengajukan proses mediasi dan peringatan kepada pihak kuartet anti 

Qatar untuk segera menghentikan sanksi-sanksi Qatar, hal tersebut disampaikan 

oleh Emir Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah karena khawatir apabila krisis 

Qatar tetap berlanjut maka akan ada kemungkinan GCC runtuh dan terjadi 

intervensi-intervensi regional bahkan internasional.  

Akan tetapi dorongan Amerika Serikat, dan peringatan Kuwait tidak 

menunjukkan tanda-tanda resolusi penyelesaian krisis Qatar. Sebaliknya kuartet 

anti Qatar semakin menunjukkan intervensinya terhadap Qatar dengan 

mengeluarkan daftar 13 tuntutan ekstrem yang tampaknya memiliki perbedaan 

mendasar antara kedua belah pihak tidak akan mudah  bahkan besar kemungkinan 

untuk ditolak oleh Qatar (Lynch, 2017). 

Kuartet anti Qatar yang memboikot Qatar telah menyerahkan kepada Qatar 

daftar 13 tuntutan yang dapat memunculkan kemungkinan kemarahan Doha dan 

memperburuk krisis di kawasan Teluk dalam beberapa dasawarsa , dimana 13 

tuntutan tersebut mencakup: 
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Gambar 2. 10 Daftar 13 tuntutan yang diajukan oleh Kuartet anti Qatar 

Sumber : www.middleeasteye.net 

1. Memutuskan hubungan dalam segala bidang dengan Iran. Saudi yang 

menuduh Qatar ikut campur tangan di negara lain sekarang mencampuri 

urusan dalam negeri Qatar, dan mengatakan kepada Doha bahwa pihaknya 

tidak dapat mengembangkan hubungan baik dengan Iran. Hubungan Qatar 

yang tampaknya membaik dengan Iran adalah salah satu penyebab langsung 

boikot Saudi terhadap Doha. Ambisi Qatar untuk membangun jaringan pipa 

gas ke Turki yang berjalan melalui Suriah kini telah mati atau gagal, dan 

Qatar yang memiliki ladang gas alam yang sama dengan Iran, yang 

menciptakan kerjasama di bidang LNG terbesar dunia yaitu proyek South 
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Pars II. Hal tersebutl yang mungkin menimbulkan kecemburuan Arab Saudi 

dan negara-negara GCC karena merasa diremehkan oleh Qatar. 

2. Memutuskan semua ikatan dengan "organisasi teroris", khususnya 

Ikhwanul Muslimin, Negara Islam, al-Qaeda, dan Hizbullah di Libanon. 

Secara resmi kuartet anti Qatar menyatakan entitas tersebut sebagai 

kelompok teroris (DW, 2017) 

3. Tutup Al Jazeera. Qatar dituntut untuk menutup stasiun televisi terbesar di 

Arab, Al-Jazeera. Bahkan Arab Saudi telah menutup kantor berita resmi 

Qatar Al Jazeera di Arab Saudi dan mengusir staff mereka dari negara 

tersebut, namun kini Riyadh ingin agar penyiarnya tidak beroperasi 

sepenuhnya di seluruh dunia.  

4. Selain Al Jazeera, Qatar juga diminta untuk menutup sejumlah media lain 

yang dibiayai dari Doha, antara lain mencakup Arabi21, Rassd, Al-Araby 

Al-Jadid dan Middle East Eye. 

5. Mengusir militer Turki di Qatar. Doha diminta untuk segera menghentikan 

kehadiran militer Turki di Qatar dan mengakhiri kerja sama militer bersama 

dengan Turki di dalam Qatar. 

6. Menghentikan pendanaan terror. Qatar harus menghentikan pendanaan 

untuk semua kegiatan yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau 

organisasi yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Arab Saudi, 

UEA, Mesir, Bahrain, AS, dan negara-negara lain. 

7. Mengusir dan mendeportasi tersangka teroris. Qatar harus menyerahkan 

"tersangka teroris" yang masuk dalam daftar buronan di Arab Saudi, Uni 

Emirat Arab, Mesir dan Bahrain ke negara asalnya. Selain itu Riyadh 

memerintahkan Qatar membekukan semua aset milik yang bersangkutan 

dan menyerahkan semua informasi terkait tempat tinggal, kegiatan dan 

keuangan. 

8. Akhiri intervensi di negara lain. Qatar harus segera mengakhiri segala 

bentuk intervensi terhadap urusan dalam negeri semua negara berdaulat, 

tidak lagi memberikan kewarganegaraan kepada buron asal Arab Saudi, Uni 

Emirat Arab, Mesir dan Bahrain, serta mencabut kewarganegaraan milik 

penduduk asing yang dilarang menggunakan kewarganegaraan ganda oleh 

negara asalnya. 
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9. Tidak lagi mendukung oposisi. Qatar dituntut untuk menghentikan semua 

kontak dengan oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. 

Dengan menyerahkan semua file yang merinci kontak Qatar sebelumnya 

untuk dukungan terhadap kelompok oposisi tersebut. 

10. Membayar kompensasi. Qatar juga harus membayar reparasi dan 

kompensasi untuk kehilangan nyawa dan lainnya, kerugian finansial yang 

disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya 

akan ditentukan dalam koordinasi dengan Qatar. Artinya biaya kompensasi 

tersebut bahkan belum ditentukan oleh Kuartet. 

11. Pengawasan total. Qatar harus mengizinkan Saudi untuk mengaudit 

tindakan Qatar mengenai tuntutan ini setiap bulan selama setahun, setiap 

tiga bulan untuk tahun kedua dan setahun sekali selama sepuluh tahun 

setelahnya. Qatar akan dipantau setiap tahun untuk kepatuhan. 

12. Belenggu Kebijakan Luar Negeri. Menyelaraskan diri dengan Teluk dan 

negara-negara Arab lainnya serta mendukung kebijakan militer, politik, 

sosial dan ekonomi milik negara-negara Teluk dan negara Arab lain, serta 

mentaati kerjasama ekonomi sejalan dengan kesepakatan yang dicapai 

dengan Arab Saudi pada tahun 2014. 

13. Menyetujui dan menaati semua tuntutan di atas dalam waktu 10 hari. 

Apabila tidak dilaksanakan maka segala proses rekonsiliasi dianggap gagal. 

Adanya 13 tuntutan tersebut menimbulkan ketersinggungan dari pihak 

Qatar dan menariknya perbedaan kapabilitas dan kapasitas kekuatan Qatar melawan 

Arab Saudi tidak membuat Qatar mau berbalik kepada tuntutan negara-negara 

Teluk Kuartet Anti-Qatar, tetapi menyebabkan Qatar memperkuat hubungannya 

dengan Iran yang dilaksanakan dengan motif ekonomi dan politik yang akan 

menguntungkan pihak yang memiliki power lebih kuat yaitu Iran. Keputusan Qatar 

berbanding terbalik dengan tujuan awal blokade yaitu isolasi Iran. Bahkan Qatar 

tidak memilih untuk memenuhi tuntutan negara-negara Teluk kuartet anti Qatar dan 

memperbaiki hubungan diplomasi dengan negara-negara tersebut. 

Bahkan saat ini tidakan Kuartet anti Qatar tidak berjalan seperti yang 

diharapkan. Kuartet Anti-Qatar terbukti tidak mampu dengan cepat memaksa Qatar 

untuk menyetujui tuntutan mereka. Bahkan setelah Kuartet anti Qatar menyusun 
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sedemikian rupa 13 tuntutan yang mereka harapkan dapat menaklukan Qatar 

ternyata tidak membuat Qatar tunduk kembali kepada kuartet. Bahkan setelah 

Kuartet anti Qatar menaikkan tekanan bagi Qatar dalam bentuk baru seperti: 

menggalakkan kampanye anti terorisme ke negara-negara barat dan meletakkan 

Qatar ke dalam pihak yang mendukung terorisme sehingga patut untuk dimusuhi; 

Menggalakkan kampanye untuk mengasingkan pemerintah Qatar; Serta 

menggalakkan kampanye untuk melepaskan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 

tahun 2022, dalam kampanye ini pihak kuartet anti Qatar mendapatkan dukungan 

dari Khalid Al-Hail, yaitu seorang oposisi Qatar yang menjadi pengusaha di 

London. Khalid Al-Hail juga merupakan pihak yang mengadakan konverensi anti-

Qatar di London terkait usahanya untuk melepaskan Qatar menjadi tuan rumah piala 

dunia 2022 (Harwood & Morgan, 2018).  

Alih-alih semakin tertekan, Qatar justru dapat membangkitkan stabilitas 

negaranya dengan kebijakan-kebijakan baru yang ia bentuk. Kontradiksi diantara 

kedua belah pihak ini dikhawatirkan dapat memicu konflik ke jangka yang lebih 

panjang, oleh karena itu banyak pihak yang mengharapkan krisis tersebut segera 

diselesaikan. Adapun upaya Qatar untuk menstabilkan negaranya pasca terjadi krisis 

diplomatik yang dimaksud peneliti adalah ketika Qatar  mengeluarkan kebijakan 

luar negeri baru, pihaknya menyatakan bahwa Qatar akan memulihkan hubungan 

diplomatik penuh dengan Iran pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 melalui 

website resmi Kementerian Luar Negerinya (www.mofa.gov.qa); 

أغسطس" 23 -المكتب اإلعالمي  –الدوحة   

 أعلنت دولة قطر اليوم أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية.

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في وعبرت دولة قطر عن تطلعها لتعزيز العالقات الثنائية مع 

 كافة المجاالت."

“Doha / Information Office / August 23   

The State of Qatar announced today that its ambassador to Tehran will 

return to exercise its diplomatic duties.  

The State of Qatar expressed its aspiration to strengthen bilateral 

relations with the Islamic Republic of Iran in all fields. “ 

(Mininstry of Foreign Affair of Qatar, 2017) 

Alhasil, persekongkolan geopolitik tersebut telah menempatkan negara Teluk 

Persia yang kecil namun sangat kaya itu melawan tetangganya dan mengguncang 

http://www.mofa.gov.qa/
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bagian Timur Tengah yang sebelumnya tenang. Kementerian Luar Negeri Qatar 

mengumumkan bahwa mereka mengirim duta besarnya kembali ke Teheran setelah 

absen 20 bulan yang lalu terhitung sejak bulan Januari 2016 ketika terjadi serangan 

terhadap dua fasilitas diplomatik Saudi di Iran. Keputusan Qatar ini memang akan 

semakin memperparah hubungannya dengan negara Teluk, tetapi Qatar 

memutuskan untuk berhubungan baik dengan Iran (WALSH, 2017) .  

Kebijakan Qatar untuk berhubungan baik kembali dengan Iran nyatanya 

dapat menarik pehatian banyak pihak. Hubungan Qatar-Iran tersebut mungkin benar 

menjadi kebijakan yang tepat dan strategis bagi Qatar dalam menghadapi krisis 

diplomatiknya. Pernyataan Qatar untuk memulihkan hubungannya dengan Iran 

mendapat respon cepat dari negara adidaya Amerika Srikat. Presiden Amerika 

Serikat (AS) Donald Trump menawarkan diri menjadi mediator krisis Qatar. Trump 

telah menghubungi langsung Emir Qatar untuk menawarkan bantuan dalam 

menyelesaikan pertikaian dengan negara-negara Teluk Arab. Trump menawarkan 

bantuan kepada negara-negara itu untuk mengatasi perbedaan mereka, termasuk 

melalui sebuah rapat di Gedung Putih, jika dibutuhkan. Dalam pernyataan terpisah, 

seorang pejabat AS membenarkan bahwa Trump menawarkan bantuan dalam 

percakapan dengan Emir Qatar. Bagi AS, Qatar memegang posisi penting untuk 

kepentingan diplomatik maupun militer di kawasan Timur Tengah. Trump 

menyatakan kesiapannya untuk mencari solusi bagi krisis diplomatik di Teluk Arab, 

dan menekankan keinginannya agar Teluk Arab tetap stabil. Tawaran bantuan dari 

Trump itu disampaikan sehari setelah Trump memberikan komentar bernada 

dukungan untuk kuartet anti Qatar yang mengucilkan Qatar (Christiastuti, 2017). 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat waktu itu Rex Tillerson menyebut 

keputusan Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk memutus 

hubungan dengan Qatar tidak akan berpengaruh banyak pada upaya melawan 

kelompok terorisme. Ia mengatakan, bahwa hal ini tidak akan memberikan dampak 

signifikan. Jika memang ada, dampaknya ada pada peperangan bersama melawan 

terorisme baik di Kawasan Timur Tengah maupun secara global. Adapun 

peperangan bersama untuk melawan terorisme tersebut dapat muncul oleh karena 

sikap Qatar yang mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin dan agenda Iran yang 

dipandang menjadi ancaman keamanan Kawasan Timur Tengah bahkan keamanan 
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global. Adapun dukungan Qatar tersebut menjadi nyata karena Qatar dipandang 

sebagai negara yang secara ekonomi mampu menyokong dan mempercepat 

pertumbuhan kelompok-kelompok sektarian tersebut. Oleh sebab itu, Tillerson 

mendorong Dewan Kerjasama Negara Teluk untuk menyelesaikan perselisihan 

diantara mereka dan merangkul kembali Qatar untuk melawan terorisme bukan lagi 

mendukungnya (Sofwan, Rinaldy, 2017). 

 Perubahan sikap Amerika Serikat tersebut setidaknya dapat memberi 

gambaran bahwa hubungan antara Qatar dan Iran merupakan hal yang patut 

diperhitungkan. Respon Amerika Serikat tersebut setidaknya mewakili keresahan 

negara-negara musuh Iran, mengingat Amerika Serikat adalah salah satu negara 

adidaya terkuat di dunia dan negara yang memiliki banyak pengaruh di Timur 

Tengah. Respon tersebut juga dapat diisyaratkan sebagai sebuah tanggapan serius 

atas kedekatan Qatar-Iran. Melihat kembali kedalam isu-isu yang menimpa Iran, ada 

banyak kekhawatiran yang muncul apabila Iran bekerjasama dengan salah satu 

negara terkaya di dunia, yaitu Qatar. Mengingat krisis telah ditandai dengan tidak 

adanya dialog antar negara yang bersangkutan, bahkan upaya mediasi yang 

diprakarsai oleh Kuwait dimana menghasilkan 13 tuntutan kuartet anti Qatar juga 

telah terhenti. Kebencian dan sejarah-sejarah konfliktual yang terjadi antar pihak 

akhirnya menjadikan Dewan Keamanan Teluk atau GCC menjadi organisasi yang 

tidak berfungsi dengan baik. Keadaan-keadaan mendesak seperti itulah yang 

menyebabkan Qatar merubah beberapa kebijakan luar negerinya demi 

mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan negaranya, salah satunya adalah 

beraliansi dengan Iran.  

 


