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ABSTRAK 

FAKTOR PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK ARAB SAUDI 

TERHADAP QATAR PADA TAHUN 2017 

Oleh : Alijza Hariz Rachmad 

Hubungan Diplomatik Arab Saudi dengan Qatar, sering mengalami pasang surut 

diantara keduanya. Selain hal tersebut, hubungan mereka juga diawali dengan 

sejarah yang terjadi diantara kedua belah negara. Dalam isu terakhir terkait 

dengan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Qatar, pada tahun 

2017 mengalami gejolak yang cukup mempengaruhi kestabilitasan di Timur 

Tengah. Arab Saudi memutus hubungan diplomatiknya dengan Qatar untuk yang 

kesekian kalinya dikarenakan diduganya Qatar telah membangun hubungan 

dengan jaringan teroris yang berada di Timur Tengah. Dalam tulisan ini, penulis 

menggunakan konsep milik William D. Coplin yang membahas tentang konsep 

Decision Making. Menurut William D. Coplin konsep tersebut membahas tentang 

pada bagaimana perilaku negara dalam pengambilan keputusan kebijakan luar 

negeri. 

Kata Kunci : Arab Saudi dan Qatar, Pemutusan Hubungan Diplomatik, Kebijakan 

Luar negeri. 
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ABSTRACT  

DETERMINANT FACTOR OF CUT TIES DIPLOMATIC RELATIONS 

ARAB SAUDI AGAINTS QATAR IN 2017 

By : Alijza Hariz Rachmad 

Diplomatic realtions between Arab Saudi and Qatar, always happen for a tidal 

between them. Other than that, those two relations it‟s started from their history 

for what was happen between them. In the last issues about cut ties diplomatic 

relations Arab Saudi and Qatar, in 2017 those realtions run into fluctuation of 

stability in Middle East. Arab Saudi cut ties diplomatic relations with qatar for a 

several times because Qatar has been suspect to support terorism in Middle East. 

In this paper, writter using a concept of William D. Coplin that discuss about 

Decission Making. Based on for what William D. Coplin concept is discuss about 

how the act of state on decision making of foreign policy. 

Key Word : Arab Saudi and Qatar, Cut Ties Diplomatic Relations, Foreign Policy 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Diplomasi, adalah sebuah bentuk dari seni dan praktik dalam melakukan 

negosiasi antara perwakilan negara. Hal ini biasanya mengacu pada sebuah bentuk 

dari diplomasi internasional.
1
 Proses dari pembentukan perjanjian internasional, 

biasanya terlebih dahulu dinegosiasikan oleh para diplomat sebelum nantinya 

melakukan pengesahan oleh para politisi nasional dalam negaranya. Dalam hal 

ini, diplomasi dapat disimpulkan sebagai sebuah alat yang dimana dapat 

digunakan untuk membangun sebuah hubungan yang baik antara negara satu 

dengan negara yang lainnya yang memiliki tujuan serta timbal balik yang sesuai. 

 Arab Saudi, adalah salah satu negara terbesar di Timur Tengah serta 

memiliki andil yang lebih dalam tiap – tiap pengambilan keputusan dalam skala 

regionalnya. Namun, bentuk dari super power dari Arab Saudi ini memunculkan 

pertentangan yang dimana negara tersebut tidak ingin menjadi bagian dari Arab 

Saudi tersebut, yaitu Qatar.
2
 Qatar adalah negara kecil yang dimana berhasil 

memanfaatkan sumber daya alamnya yaitu adalah gas.
3
 Bentuk pertentangan dari 

Qatar ini, mendapat sebuah timbal balik yang baik dari Amerika Serikat dimana 

                                                             
1 Ronald Peter Barston, Modern diplomacy, Pearson Education, 2006, p. 1. Diakses 8 Januari 

2018. 
2http://www.news.com.au/finance/work/leaders/why-saudi-arabia-and-six-other-countries-have-

cut-ties-with-qatar/news-story/b758105a63a70df40b73211e0395d550 
3Ibid., 
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wilayah di Qatar menjadi salah satu pusat landasan udara milik Amerika Serikat.
4
 

Namun seiring berjalannya waktu pada bulan Juni 2017, negara yang tergabung 

dalam Gulf Cooperation Council (GCC) mengambil sebuah keputusan untuk 

memutus hubungan diplomatik secara langsung dengan Qatar.
5
 Hal ini sangat 

merugikan pihak Qatar, baik di lihat dalam sisi kawasan ataupun dalam dunia 

internasional. 

 Hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar sejatinya tidak terlalu 

baik pada awal kemerdekaan Qatar di tahun 1971 dikarenakan permasalahan 

sengketa perbatas diantara kedua negara tersebut.
6
 Di tahun 2001 kedua negara 

sepakat menandatangani perjanjian perdamaian. Namun perjanjian tersebut tidak 

menjamin kedua negara berhubungan dengan baik.
7
Selain hal tersebut, Arab 

Saudi adalah negara dengan sumber kekayaan minyak yang mumpuni dan 

menjadikannya salah satu negara terkaya di dunia karena sumber daya minyak.
8
 

Namun beberapa permasalahan dari wilayah Timur Tengah dan negara Arab 

Saudi adalah banyaknya tekanan – tekanan dari kelompok reformasi yang 

memerangi pemerintahan secara ekstrimis.
9
 Negara Arab Saudi adalah negara 

tempat lahirnya agama Islam dan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW yang di 

mana hal tersebut memunculkan sebuah fakta tentang terhadap penafsiran Islam 

                                                             
4Ibid., 
5https://www.nytimes.com/2017/06/05/world/middleeast/qatar-saudi-arabia-egypt-bahrain-united-

arab-emirates.html 
6Kamran Bokhari, Qatar: A Testament to Saudi Weakness, 2017, Geopolitical Futures. 
7Ibid., 
8http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703476 
9Ibid., 
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Sunni yang di munculkan oleh keluarga Al –Saud yang berkuasa pada abad ke-

18.
10

 

 Pada abad ke 20 yang masih di pimpin oleh keluarga Al-Saud, para raja – 

raja fokus terhadap pembangungan ekonomi dan pengembangan peran negara 

sebagai kekuatan regional.
11

 Pada tahun 1990, Irak melakukan invasi ke Kuwait 

yang di dalangi oleh Osama Bin Laden dengan organisasinya yaitu Al – Qaeda 

dimana pada saat itu Amerika Serikat ikut campur tangan dalam kasus tersebut 

dan hal tersebut memunculkan kepentingan dari para petinggi – petinggi keluarga 

kerajaan di mana mereka berusaha untuk membangun kerjasama keamanan guna 

menjaga stabilitas di wilayah Arab Saudi dan menekan elemen – elemen ekstrimis 

yang ada di wilayah mereka.
12

 

Pada tahun 2000, Putra Mahkota Arab Saudi yaitu Abdullah bin Abdul 

Aziz memboikot sebuah pertemuan yang di langsungkan di Doha terkait masalah 

hubungan dagang antara Qatar dan Israel.
13

 Dan hal tersebut berimbas pada tahun 

2002 dimana pihak Arab Saudi menarik duta besarnya yang berada di Doha 

sebagai bentuk reaksi atas komentar kontroversial yang dibuat di saluran Al 

Jazeera salah satu media di Timur Tengah yang mengkritik tentang keluarga 

penguasa Arab Saudi.
14

 

                                                             
10Ibid., 
11Ibid., 
12Ibid., 
13http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/timeline-qatar-gcc-disputes-

170605110356982.html 
14Ibid., 
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Perbaikan hubungan antara kedua negara tersebut mulai terjadi pada tahun 

2008, pada tahun tersebut Emir Qatar yang pada saat itu Sheikh Hamad bin 

Khalifa Al Thani, mengampuni sejumlah keluarga Saudi yang tidak di ketahui 

identitasnya yang di mana warga tersebut tertuduh dalam aksi kudeta 

terhadapnya.
15

 Hal tersebut juga permintaan dari Raja Arab Saudi yaitu Raja 

Abdullah, hasil dari pengampunan tersebut memainkan sebuah peranaan penting 

dimana kedua negara yang selama ini bersitegang.
16

 Di tahun yang sama pula 

pada bulan Juli, Qatar dan Arab Saudi mencapai kesepakatan akhir mengenai 

demarkasi perbatasan mereka setelah bertahun tahun mengalami ketegangan.
17

 

Lalu hubungan Diplomatik mereka juga di perbaiki dengan kehadiran Putra 

Mahkota Saudi yaitu Sultan bin Abdul Aziz dimana ia mengunjungi Doha.
18

 

Tahun 2011 terjadi banyak konflik – konflik di Timur Tengah dan 

serangan secara fisik banyak terjadi di beberapa yang di mana hal tersebut dalam 

dunia Hubungan Internasional dengan kejadian Arab Spring, dalam kejadian 

tersebut beberapakali Arab Saudi berbenturan dengan Qatar dan ketegangan ini 

meluas karena kedua negara tersebut mendukung beberapa kerusuhan yang terjadi 

di Timur Tengah.
19

 Di tahun 2014, salah satu warga Qatar yang bernama 

Mahmoud al – Jaidah tertangkap di United Arab Emirates (UAE) dan di jatuhi 

hukuman 7 tahun penjara karena dianggap sebagai individu yang membawa 

                                                             
15Ibid., 
16Ibid., 
17Ibid., 
18Ibid., 
19Ibid., 
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politik Islamis dan oleh jaksa UAE dianggap sebagai Ikhwanul Muslimin, dimana 

Ikhwanul Muslimin ini dianggap sebagai salah satu organisi teroris.
20

 

Di tahun yang sama pula Arab Saudi, UAE, dan Bahrain menangguhkan 

hubungan dengan Qatar terkait dengan masalah Qatar yang mendukung Ikhwanul 

Muslimin yang dimana di beri label oleh Arab Saudi dan UAE sebagai “organisasi 

teroris”.
21

 Dan Qatar dianggap melanggar perjanjian Gulf Coorporation Council 

(GCC) tahun 2013 yang dimana berisikan tentang mencampuri urusan negara lain 

serta membantu segala macam bentuk dari terorisme yang ada di Timur Tengah.
22

 

Di akhir tahun 2014, pada bulan November Arab Saudi, Bahrain, dan UEA setuju 

untuk mengembalikan Duta Besar mereka ke Doha.
23

 

 Pada bulan April 2017, Qatar terlibat permasalahan yang dimana masalah 

tersebut mengarah pada keterlibatan Qatar dengan militan Sunni dan Syiah yang 

berada di Iran dan Suriah. Keterlibatan Qatar tersebut berkaitan dengan jaminan 

untuk membebaskan 26 sandera warga Qatar yang dimana terdapat beberapa 

bangsawan dari Qatar yang diculik oleh militan Syiah saat berburu Elang di Irak 

Selatan dan ditahan selama lebih dari 16 bulan.
24

 Lalu tujuan Qatar selanjutnya 

adalah membuat militan Sunni dan Syiah yang berada di Suriah untuk 

menginzinkan serta memberikan bantuan dan membiarkan para warga sipil untuk 

                                                             
20Ibid., 
21Ibid., 
22http://edition.cnn.com/2017/07/10/politics/secret-documents-qatar-crisis-gulf-saudi/index.html 
23http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/timeline-qatar-gcc-disputes-

170605110356982.html 
24https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-06-13/dustup-gulf. 
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dievakuasi secara aman.
25

 Hal yang membuat marah dari negara Arab Saudi dan 

Uni Emirates Arab terhadap tindakan yang diambil Qatar untuk pembebasan 

tersebut adalah biaya yang dibayarkan Qatar terhadap milisi tersebut, menurut 

Financial Times Qatar mengatakan bahwa pihak Qatar membayar sebesar $ 700 

juta untuk milisi Syiah yang didukung Irak tersebut.
26

Pada tanggal 11 Juni 2017, 

Iran memberikan pasokan pangan berupa buah dan sayuran yang dimana hal 

tersebut akan menjadi bantuan berkelanjutan dari pihak Iran,
27

 sedangkan dari 

pihak Turki akan memberikan bantuan berupa air bersih serta penempatan 

anggota militer Turki di Qatar.
28

 

 Dari hal tersebut, dapat dilihat hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar 

selalu mengalami hubungan yang naik – turun dimana tidak selalu mengalami 

kestabilan. Selain melihat pada kestabilan pada hubungan antara kedua negara 

tersebut, Arab Saudi juga selalu mencoba memperlihatkan pada bagaimana 

kekuatan negaranya di Timur Tengah dan selalu mencoba menjadi negara yang 

hegemon. Sedangkan dari perilaku Qatar sendiri mencoba untuk keluar dari 

wilayah Arab Saudi atau keluar dari menjadi bagian Arab Saudi sendiri. Arah dari 

kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait dengan pemutusan hubungan diplomatik 

tersebut, menjadi salah satu bentuk krisis di Timur Tengah setelah kejadian dari 

Arab Spring.  

                                                             
25https://www.nytimes.com/2017/04/21/world/middleeast/big-ransom-and-syria-deals-win-release-

of-royal-qatari-hunters.html 
26https://www.ft.com/content/dd033082-49e9-11e7-a3f4-c742b9791d43 
27https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-iran/iran-flies-food-to-qatar-amid-concerns-of-

shortages-idUSKBN1920EG. 
28https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar/qatar-vows-no-surrender-in-gulf-crisis-as-u-s-

kuwait-seek-solution-idUSKBN18Z1C9 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Faktor – faktor apa yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Arab 

Saudi terhadap pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar tahun 2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 1. Menganalisa bagaimana arah kebijakan luar negeri Arab Saudi  

  dapat terbentuk 

2. Menganalisa faktor – faktor terbentuknya kebijakan luar negeri 

terkait dengan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi dengan 

Qatar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Praktis 

Penulisan ini dapat memaparkan faktor – faktor pemutusan diplomatik dari 

pihak Arab Saudi terhadap Qatar terkait hubungan diplomatik mereka yang selalu 

naik dan turun hingga pada pemutusan hubungan diplomatik kembali pada tahun 

2017. 

1.4.2 Secara Teoritis 

Sebagai acuan bagi pembaca untuk referensi dalam melanjutkan atau 

mengkaji sebuah fenome terkait pemutusan hubungan diplomatik antara kedua 

belah negara serta implikasi dari pemutusan hubungan diplomatik tersebut. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

 Studi terdahulu adalah sebuah aspek yang diperlukan dalam penulisan 

karya ilmiah. Hal ini berguna untuk menjelaskan mengenai penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya serta memiliki relevansi dengan topik yang akan di teliti. 

Oleh karena itu, terdapat beberapa studi terdahulu yang di gunakan oleh penulis 

dalam melakukan penelitian ini. Penelitian dari penulis sendiri membahas tentang 

faktor determinan terkait pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi dengan 

Qatar pada tahun 2017 tersebut dengan meneliti faktor – faktor apa yang 

mempengaruhi kebijakan luar negeri Arab Saudi menggunakan konsep pembuatan 

kebijakan luar negeri yang dijelaskan oleh William D. Coplin. 

Oleh karena itu, penulis menggunakan tiga studi terdahulu. Studi terdahulu 

yang pertama adalah tesis yang berjudulASEAN-Australia-New Zealand Free 

Trade Agreement (AANZFTA): Upaya Peningkatan Pendekatan Regional 

Australia terhadap ASEAN karya milik Hangga Fathana.
29

 Hangga mengangkat 

pembahasan pembahasana ini dengan  menggunakan teori konsep kebijakan luar 

negeri yang dipaparkan oleh William D. Coplin. Konsep tersebut digunakan untuk 

menganalisis kebijakan luar negeri pihak Australia pada kawasan Asia Tenggara, 

Hangga menggunakan konsep tersebut dengan membuat tiga pertimbangan yang 

dimana pertimbangan tersebut saling mempengaruhi. Ketiga pertimbangan 
                                                             
29Hangga Fathana, (2013), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA): 

Upaya Peningkatan Pendekatan Regional Australia terhadap ASEAN, Diakses melalui 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view

&typ=html&buku_id=60832, pada tanggal 26 Februari 2017. 
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tersebut adalah kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer dan 

konteks internasional.
30

 

 Tesis ini secara garis besar membahas tentang faktor dan proses yang 

dimana mendorong Australia untuk melakukan penginisiasi terhadap AANZFTA, 

pada saat itu keadaan dari berbagai analisis menunjukkan bahwa perjanjian 

tersebut tidak bisa membawa keuntungan ekonomi yang maksimal bagi Australia, 

dibandingkan dengan perjanjian perdagangan bilateral. Hangga mengelaborasikan 

tiga pertimbangan dari konsep William D. Coplin yang saling berhubungan dalam 

mempengaruhi pembuatan kebijakan pembentukan pengambilan keputusan.
31

 

Dimana ketiganya variabel tersebut memiliki pengaruh tersendiri dalam proses 

pengambilan kebijakan luar negeri Australia.  

Analisis dari pertimbangan variabel yang pertama adalah kondisi politik 

dalam negeri. Pertimbangan yang pertama ini menjelaskan tentang pada 

bagaimana peran daripolicy influencers politik dalam negeri pemerintah Australia 

dalam menginsiasi AANZFTA. Lebih rincinya, Hangga menjelaskan bagaimana 

hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta yang diwarnai dengan agenda  

tentang liberalisasi perdagangan yang terfokus pada kawasan Asia Pasifik. 

Dimana dalam kondisi tersebut menggambarkan adanya sebuah bentuk peran dari 

birokrat, kelompok kepentingan, dan partai politik.
32

 Selain itu juga terdapat 

pengaruh dari ideologi dan politik bipartisan yang dimana mempengaruhi 

dinamika dari parlemen Australia sehingga mampu mendorong kebijakan luar 

                                                             
30Ibid., halaman 19. 
31Ibid., Halaman 21. 
32Ibid., 
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negeri milik Australia terkait dengan insiasi AANZFTA.
33

 Sehingga dapat 

disimpulkan inisiasi dari AANZFTA tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi, 

namun juga membahastentang pada bagaimana cara pendekatan regional terhadap 

kawasan ASEAN. 

 Pertimbangan yang kedua adalah variabel tentang peran keadaan ekonomi 

dan militer Australia, yang dibagi kembali menjadi dua faktor. Yang pertama 

adalah menjelaskan tentang pada bagaimana perubahan komposisi ekspor yang 

memberikan sebuah kerentanan resiko terhadap ekonomi Australia yang memiliki 

pengaruh cukup besar terhadap penginisiasian AANZFTA. AANZFTA juga 

dinilai sebagai bentuk penting dimana mampu untuk memberi  diversifikasi dari 

produk ekspor Australia yang dimana hal tersebut membuat Australia untuk tidak 

hanya mengandalkan sektor perdagangan saja. Hal ini saling berkaitan dapat 

dilihat dari beberapa tahun terakhir, dimana neraca perdagangan antara Australia 

dan ASEAN menunjukkan sebuah kecenderungan peningkatan permintaan di 

sektor manufaktur dan agrikultur.
34

Faktor yang kedua menjelaskan tentang pada 

bagaimana kondisi militer Australia, dimana kapabilitas kekuatan militer 

Australia serta stabilitas keamanan yang berada di kawasan Asia Tenggara guna 

mendorong kebijakan inisiasi AANZFTA.
35

 

 Pertimbangan ketiga adalah tentang konteks internasional, dimana dalam 

konteks internasional ini Hangga membagi kembali ke dalam beberapa indikator 

yang dapat mempengaruhi Australia dalam menginisiasi AANZFTA. Indikator 

                                                             
33Ibid., 
34Ibid., Halaman 23. 
35Ibid., 
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pertama adalah dinamika ekonomi politik di kawasan Asia Tenggara yang 

mengindikasikan tentang perjanjian perdagangan bebas. Indikator kedua adalah 

sebagai bentuk dari perimbangan pengaruh yang di hadirkan oleh Amerika Serikat 

serta Cina pada kawasan Asia Tenggara. indikator ketiga adalah dengan 

AANZFTA, Australia dapat memainkan aktor pengharmonisasian antara ASEAN, 

Cina, dan Amerika Serikat, dimana Australia telah menjadi mitra aliansi 

keamanan Amerika Serikat dan mitra dagang China.
36

 

 Persamaan antara tesis karya Hangga Fathana dengan penelitian milik 

penulis adalah dari segi teori yang dimana menggunakan konsep pengambilan 

kebijakan luar negeri milik William D. Coplin. Tesis ini dapat membantu penulis 

untuk melakukan penilitian dalam menentukan variabel serta indikator apa saja 

yang cocok dipakai dalam studi kasus, karena pada dasarnya tesis karya Hangga 

Fathana ini menganalisisi faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan luar 

negeri suatu negara dapat dikeluarkan. Perbedaannya adalah pada subjek 

penelitian, dimana penulis berfokus pada faktor – faktor pemutusan hubungan 

diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar, sedangkan Hangga berfokus pada 

kebijakan luar negeri Australia tekait AANZFTA.  

 Studi terdahulu yang kedua, penulis menggunakan jurnal tulisan milik 

Anne Barnard dan David D. Kirkpatrick pada 5 Juni 2017 yang bertajuk “5 Arab 

Nations Move to Isolate Qatar, Putting the U.S. in a Bind”.
37

 Dalam tulisan Anne 

dan David D. Mereka menjelaskan tentang bagaimana Qatar menunjukkan 

                                                             
36Ibid., Halaman 25. 
37https://www.nytimes.com/2017/06/05/world/middleeast/qatar-saudi-arabia-egypt-bahrain-united-

arab-emirates.html 
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eksistensinya di daerah Timur Tengah dengan ekonomi mereka dimana mampu 

memanfaatkan sumber daya alam mereka yaitu gas.
38

 Selain menunjukkan 

eksistensi Qatar dalam bidang ekonomi, Qatar juga memainkan peran sebagai 

pihak mediator atau pihak ketiga bagi negara Iran serta Amerika Serikat.
39

 Qatar 

membangun hubungan dengan Amerika Serikat dengan cara memperbolehkan 

adanya pangkalan udara Amerika di wilayah mereka namun tetap menjalin 

hubungan dekat dengan Iran selain itu Qatar juga mendukung berbagai gerakan – 

gerakan islam yang ada di wilayahnya.
40

 

 Penulis mengambil tulisan dari Anne dan David D ini karena memiliki 

studi kasus yang sama dengan tulisan karya ilmiah penulis sendiri. Selain itu, 

faktor lain yang dapat dilihat adalah bagaimana cara Anne dan David D 

berpendapat tentang perilaku Qatar yang dimana cukup beresiko untuk menjadi 

musuh di wilayah Timur Tengah. Hasil pemberdayaan dari sumber daya alam 

Qatar di pergunakan untuk menengahi konflik – konflik yang terjadi di wilayah 

Timur Tengah.
41

 Karena itu Qatar identik dengan perilaku dari pihak ketiga ketika 

terjadi sebuah perpecahan di Timur Tengah. Faktor lain dari perilaku Qatar 

sebagai pihak ketiga adalah menyediakan pangkalan udara untuk Amerika Serikat 

namun tetap menjalin hubungan baik dengan Iran dengan maksut untuk 

memerangi bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh Houthi yang dimana 

terkait dengan Iran di Yaman.
42

 

                                                             
38Ibid., 
39Ibid., 
40Ibid., 
41Ibid., 
42Ibid., 
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 Faktor lainnya yang menimbulkan tuduhan terhadap Qatar akan 

pemutusan hubungan diplomatik adalah dimana Qatar dituduh berkompolotan 

dengan rival kawasan Timur Tengah, yaitu Iran.
43

 Selain tuduhan mengenai 

dukungan terhadap kelompok ekstrimis, hubungan baik Qatar dengan Iran juga 

diduga menjadi salah satu penyebab mendasar dari pemutusan hubungan 

diplomatik negara – negara di Timur Tengah. Perilaku hubungan Qatar yang 

paling menonjol terhadap Iran adalah ketika Qatar menggelontorkan dana yang 

dimana untuk membebaskan 26 anggota partai Falcon Qatar pada bulan April, 

dimana anggota partai tersebut juga terdapat anggota keluarga kerajaan yang telah 

disandera oleh kelompok milisi Iran di Irak.
44

 Dalam tulisan Anne dan David D 

lebih melihat faktor – faktor dasar dari perilaku negara – negara Timur Tengah 

dengan alih keputusan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar. 

 Studi terdahulu ketiga ditulis oleh Dennis Hickey yang berjudul “Why 

Panama Matters”.
45

 Dalam jurnal singakt ini dibahas mengenai pemutusan 

hubungan diplomatik antara Panama dengan Taiwan. Pada tanggal 13 Juni 2017, 

Panama memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Taiwan. Hal ini 

menyebabkan keberadaan Taiwan dalam tatanan global kembali dipertanyaakan. 

Mengapa Panama penting dalam keberlangsungan Taiwan. Pertama, ini penting 

karena negara berdaulat secara tradisional didefinisikan sebagai badan yang 

menjalankan otoritas di dalam perbatasannya, memiliki populasi stabil yang 

berutang kesetiaan kepada pemerintah dan mempertahankan hubungan diplomatik 

                                                             
43Ibid., 
44Ibid., 
45https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/publication/170627_PacNet_48.pdf?3yqn5CtTc.8abWtfGrms815E7N9puYBC 
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dengan negara-negara lain. Taipei telah lama berusaha mempertahankan 

hubungan dengan negara-neagra lain untuk memperkuat klaim nya bahwaTaiwan 

ada sebagai negara berdaulat. Di sisi lain, Beijing sering mencoba meyakinkan 

pemerintah negara lain yang mendukung Taiwan untuk meninggalkan Taipei dan 

mengubah pengakuan kepada RRC sebagai bagian dari kampanye untuk 

membuktikan bahwa Taiwan sudah“tidak ada” sejak tahun 1949. 

Kedua, kasus Panama penting karena Taiwan dikarenakan Taiwan 

menggunakan mitra diplomatik untuk memajukan kepentingannya di tatanan 

global. Misalnya, sebelas dari sekutu pulau itu menyerukan agar Taiwan diizinkan 

masuk ke WHO.Ketiga, perlu dicatat bahwa negara-negara seperti Panama 

memberi pimpinan tertinggi Taipei alasan untuk melakukan "transit” di AS saat 

melakukan perjalanan ke belahan dunia bagian selatan. Pemimpin Taiwan 

menggunakan waktu "transit" ini untuk mengadakan diskusi dengan pemain 

penting di pemerintahan Amerika. Misalnya, saat "transit" di Miami saat 

perjalanan ke Panama City pada 2016, Presiden Tsai melakukan pertemuan face-

to-face dengan senator Marco Rubio. 

Dalam tulisan milik Hickey hanya mentinggung sedikit tentang faktor 

dominan pendorong pemutusan hubungan diplomatik Panama terhadap Taiwan. 

Namun, tidak menggunakan teori konsep kebijakan luar negeri yang dipaparkan 

oleh William D. Coplin. Persamaan tulisan Hickey dengan penulis adalah sama-

sama membahas tentang pemutusan hubungan diplomatik diantara dua negara. 
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Tabel 1. Tabel Studi Terdahulu 

Studi Terdahulu Persamaan Perbedaan 

“ASEAN-Australia-New 

Zealand Free Trade 

Agreement (AANZFTA): 

Upaya Peningkatan 

Pendekatan Regional 

Australia terhadap 

ASEAN” 

ditulis oleh: 

Hangga Fathana 

 Menggunakaan 

teori konsep milik 

William D. 

Choplin 

 Tidak membahas 

tentang isu 

pemutusan 

hubungan 

diplomatik, secara 

umum maupun 

antara Arab Saudi 

dan Qatar. 

 

 “5 Arab Nations Move 

to Isolate Qatar, Putting 

the U.S. in a Bind” 

ditulis oleh: 

Anne Barnard dan David 

D. Kirkpatrick 

 Membahas tentang 

isu pemutusan 

hubungan 

diplomatik oleh 

Arab Saudi 

terhadap Qatar 

secara spesifik. 

 Tidak 

menggunakaan 

teori konsep milik 

William D. 

Choplin 

Dennis Hickey yang 

berjudul “Why Panama 

Matters” 

 Membahas tentang 

isu pemutusan 

hubungan 

diplomatik secara 

umum. 

 Membahas 

tentang isu 

pemutusan 

hubungan 

diplomatik  oleh 

Panama terhadap 

Taiwan secara 

spesifik 

 

 Tidak 

menggunakaan 

teori konsep milik 

William D. 

Choplin 

2.2 Kajian Konseptual 

 2.2.1 Kebijakan Luar Negeri 

 Sebelum memasuki era modern, pekembangan dari kebijakan luar negeri 

timbul dari adanya diplomasi publik, menurut Nicholas J. Cull berpendapat bahwa 

diplomasi publik adalah sebuah bentuk usaha aktor internasional untuk melakukan 



16 
 

kebijakan luar negeri dengan cara melibatkan publik asing (Cull, 2008, hal 15).
46

 

Dalam hal ini, Cull melihat salah satu contoh bentuk dari kebijakan luar negeri 

sebelum memasuki era modern dari  kasus Perang Dingin antara Amerika Serikat 

dengan Uni Soviet, diplomasi publik yang di hadirkan selama Perang Dingin pada 

waktu itu memiliki lima komponen utama yaitu : mendengarkan, advokasi, 

diplomasi budaya, pertukaran diplomasi, dan penyiaran internasional.
47

 Bentuk 

dari diplomasi pada masa Perang Dingin adalah dengan cara top – down.
48

 

 Sedangkan pada saat ini, menurut analisis Willian D. Coplin, para 

pembuat kebijakan luar negeri, adalah orang – orang yang dimana dihadapkan 

pada suatu situasi – situasi tertentu, dan dalam kondisi tersebut orang – orang 

tersebut bertanggung jawab kepada orang lain yang di tekan oleh berbagai macam 

kondisi, dan hal itu dipaksa untuk mengambil sebuah kebijakan.
49

 

Dalam hal ini, Coplin membagi kembali bentuk – bentuk dari sifat 

kebijakan luar negeri yang ada tiga, yaitu : pertama, keputusan – keputusan politik 

luar negeri yang sifatnya umum, hal ini memiliki sifat yang terdiri dari atas 

serangkaian keputusan yang disampaikan melalui pernyataan – pernyataan 

kebijakan serta adanya bentuk tindakan langsung yang dilakukan.
50

Sifat yang 

kedua adalah kebijakan luar negeri yang bersifat administratif, dalam hal ini 

kebijakan luar negeri biasanya dibuat oleh anggota – anggota birokrasi pemerintah 

                                                             
46http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-

9780190228637-e-471 
47Ibid., 
48Ibid., 
49William D. Coplin – Mesedes Marbun, (1992), Introduction To International Politics: a 

theoritical overview. Second Edition, Bandung: CV. Sinar Baru, Halaman 32. 
50William D. Coplin – Mesedes Marbun, (1992), Introduction To International Politics: a 

theoritical overview. Second Edition, Bandung: CV. Sinar Baru, Halaman 33. 
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yang dimana memiliki tugas untuk melaksanakan hubungan luar negeri suatu 

negara, hal menjadi cakupan dalam birokrasi pemerintahan suatu negara bisa saja 

menjadi lebih luas karena tidak menutup kemungkinan seperti dinas militer, dinas 

intelijen, departemen perdagangan, dan badan – badan lain yang dapat terkait 

dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.
51

 

Lalu sifat kebijakan luar negeri yang terakhir adalah keputusan yang 

berisfat krisis, sifat kebijakan luar negeri ini biasanya timbul terkait dengan isu – 

isu politik Internasional, umumnya kebijakan ini dikeluarkan ketika dalam 

keadaan mendesak yang dimana bersifat umum, menyeluruh, dan mampu 

mempengaruhi tataran dunia Internasional.
52

Dalam hal ini, Coplin menganalisis 

kembali bahwa dalam suatu pembuatan keputusan, para pembuat kebijakan luar 

negeri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan, hal tersebut dapat 

muncul dari internal ataupun eksternal. Untuk hal lebih spesifik dari faktor 

determinan tersebut, terdiri dari konteks internasional, kondisi domestik, kondisi 

ekonomi – militer, dan perilaku dari para pengambilan keputusan.
53

 

2.2.2 Konsep Decision Making Process oleh William D. Coplin 

Dalam bukunya William D. Coplin yang berjudul Introduction to 

International Politics, Coplin mengkategorikan beberapa bentuk faktor 

determinan dari suatu kebijakan luar negeri guna dapat mengalisis bagaimana 

kebijakan luar negeri tersebut dapat terbentuk.
54

 Menurut Coplin, para 

                                                             
51Ibid., Halaman 33 
52Ibid., Halaman 35 
53Ibid., Halaman 165 
54William D. Coplin, (1980), Introduction to International Politics: Third Edition, New Jersey: 

Prentice-Hall., Inc., Englewood Cliffs, Halaman 159, Chapter 7. 
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pengambilan kebijakan luar negeri dianggap salah ketika ia mengambil keputusan 

tersebut dengan gegabah dan tanpa pikir panjang. Akan tetapi, jika para 

pengambil keputusan kebijakan luar negeri tersebut melakukan tindakan yang 

tidak secara sembarangan, menurut Coplin ada tiga konsederasi akan tindakan 

yang mempengaruhi hal tersebut.
55

 Yang pertama adalah kondisi politik dalam 

negeri mengambil keputusan politik luar negeri; yang kedua adalah kondisi 

ekonomi dan militer; dan yang ketiga adalah konteks internasional, yaitu posisi 

khusus negara dalam hubungannya dengan negara – negara lain yang berada 

dalam sistem tersebut.
56

 

Berikut adalah gambaran dari bagaimana empat determinan dimana 

mampu untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin 

:Gambar 2.1 bagaimana empat determinan mampu untuk mempengaruhi kebijakan luar 

negeri menurut William D. Coplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55William D. Coplin – Mesedes Marbun, (1992), Introduction To International Politics: a 

theoritical overview. Second Edition, Bandung: CV. Sinar Baru, Halaman 30. 

 
56Ibid., halaman 30. 

Politik dalam negeri 

Pengambil keputusan 

Kondisi ekonomi dan militer 

Konteks Internasional 

(Suatu produk tindakan 

politik luar negeri seluruh 

negara –pada masa lampau, 

sekarang, dan masa 

mendatang- yang mungkin 

atau yang diantisipasi) 

Tindakan politik 

luar negeri 
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Dalam gambar 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat tiga determinan 

yang dimana mampu untuk mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan 

kebijakan luar negeri suatu negara. Tiga determinan tersebut akan penulis jelaskan 

secara lebih rinci pada tulisan berikut. Determinan yang pertama adalah : 

1. Politik Dalam Negeri 

Politik dalam negeri, adalah salah satu determinan yang dimana 

memainkan sebuah peranan penting dalam pencapaian kebijakan luar 

negeri suatu negara. Determinan yang pertama ini menurut Coplin 

berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar 

negeri dengan aktor – aktor politik dalam negeri yang disebut dengan 

“policy influencers” atau yang mempengaruhi perilaku kebijakan luar 

negeri suatu negara yang terlibat.
57

Aktivitas para aktor dalam negeri yang 

terlibat dalam mempengaruhi aktor yang dapat mengambil kebijakan luar 

negeri suatu negara di sebut dengan “policy influence system” atau sistem 

pengaruh kebijakan, kedua hubungan antara akto dalam negeri dengan 

aktor pengambil kebijakan luar negeri saling memberikan timbal balik.
58

 

Namun setiap negara memiliki jumlah dan tipe dari policy influencer yang 

berbeda tergantung dari sistem politik negara tersebut.
59

Coplin 

memandang dalam politik dalam negeri ia tidak memandang akan sistem 

                                                             
57Ibid., Halaman 74. 
58Ibid., Halaman 74. 
59Ibid., Halaman 77. 
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politik terbuka ataupun tertutup sebagai suatu kontinum.
60

 Untuk melihat 

pada bagaimana peran politik dalam negeri, Coplin membagi hal tersebut 

ke dalam empat tipe aktor yang dimana mempengaruhi policy 

influencers
61

 yaitu : 

a) Birokrat yang mempengaruhi ( bureaucratic influencers ) dimana hal ini 

mengacu pada individu dan organisasi yang berada di dalam sebuah 

lembaga eksekutif pemerintah yang dimana memiliki fungsi dalam 

membantu pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, penyusunan,serta 

pelaksanaannya.
62

 

b) Partai yang mempengaruhi ( partisan influencers ) dimana memilikitujuan 

untuk menerjemahkan tuntutan – tuntutan yang masyarakat hadirkan 

menjadi sebuah tuntutan politis, dimana tuntutan politis berkaitan dengan 

keputusan kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh sebuah 

negara.
63

 

c) Kepentingan yang mempengaruhi ( interest influencers ) adalah sebuah 

sekelompok yang tergabung karena memiliki tujuan kepentingan yang 

sama dan dapat menjadi dasar dari sebuah terbentuknya aktivitas dari 

sebuah partai politik, namun sangat di butuhkan untuk memberikan 

sumber – sumber untuk mendapatkan dukungan dari policy influencersatau 

                                                             
60Ibid., Halaman 81 
61Ibid., 
62Ibid., Halaman 82 
63Ibid., Halaman 84 
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pengambilan keputusan yang lainnya. Awal dari terbentuknya sekelompok 

orang – orang ini biasanya didorong oleh faktor ekonomi.
64

 

d) Massa yang mempengaruhi ( mass influencers ) adalah sebuah bentuk 

perwujudan hubungan antara media massa dengan pembuat kebijakan 

yang dimana dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri tersebut, hal 

tersebut nantinya akan menjadi sebuah opini publik. Hal tersebut menjadi 

sebuah alat tersendiri bagi pemerintah guna mengarahkan bentuk 

kebijakan luar negerinya untuk dijalankan.
65

 

Setelah determinan pertama selesai penulis jelaskan yaitu tentang politik 

dalam negeri. Selanjutnya penulis akan melanjutkan ke faktor kedua, yaitu tentang 

kondisi ekonomi dan militer yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi 

kebijakan luar negeri suatu negara. 

2. Kondisi Ekonomi dan Militer 

Faktor serta tekanan yang muncul dari politik dalam negeri saja, tidak 

cukup untuk mempengaruhi padabagaimana arah suatu kebijakan luar negeri 

sebuah negara. Kondisi ekonomi dan militer, menjadi salah satu dari empat cara 

yang Coplin paparkan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. 

Pada pembahasan ekonomi, Coplin membagi dalam dua kriteria kondisi ekonomi, 

yaitu : kapasitas produksi barang dan jasa
66

 serta kebergantungan realtif pada 

perdagangan dan finansial internasional.
67

 Dalam pemaparan kondisi ekonomi 
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suatu negara harus mampu mencakup analisi dari kemakmuran negara negara 

tersebut, dan semampu apakah negara tersebut mampu memenuhi kebutuhan dari 

masyarakatnya sendiri.
68

 

Dalam hal ini, kapasitas produk barang jasa lebih mengacu pada 

bagaiaman pengembangan gross national product (GNP) guna untuk mengukut 

sebuah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun 

waktu setahun lamanya.
69

 Karena angka – angka yang hadir di dalam GNP dapat 

dikonservasikan ke dalam bentuk sebuah mata uang yang dimana kita 

menggunakan alat tersebut sebagai bentuk dari nilai tukar dan serta ukuran 

kekayaan negara – negara yang ada, meskipun dalam nilai tukarnya sendiri uang 

memiliki masalah akan hal tersebut.
70

 

Lalu merujuk pada kapabilitas ekonomi bagian kebergantungan pada 

perdangangan dan finasial internasional, hubungan negara yang di dasari atas 

hubungan berekonomi ini sering di pandang dari segi neraca pembayaran.
71

 

Macam – macam tindakan yang dilakukan negara terkait dengan neraca 

pembayaran adalah seperti transaksi luar negeri pembelian dan penjualan negara 

dari dan keluar negeri, investasi luar negeri, pengeluaran militer di negara lain, 

dan pengeluaran serta penerimaan lainnya membentuk neraca pembayaran.
72

 

Neraca, mengacu pada neto dari debet (pembayaran) dan kredit (penerimaan) 

tertentu, hal tersebut dapat menunjukkan suatu negara dalam menjalankan 
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kewajiban internasionalnya dan memaksa negara untuk mengeluarkan 

cadangannya; atau apakah kekayaan yang masuk ke negara membuat negara 

tersebut dapat di peruntungkan.
73

 

Lalu kemampuan militer suatu negara dapat mempengaruhi dalam 

pembuatan politik luar negeri suatu negara. Menurut Coplin, kapasitas 

penggunaan militer akan lebih mudah jika di buat dalam penilaian umum dengan 

cara menentukan kriteria terpenting dalam kekuatan militer.
74

 Tiga kriteria yang 

dimaksutkan oleh Coplin adalah jumlah pasukan, tingkat pelatihan, dan sifat 

perlengkapan militernya.
75

Dalam upaya pembangunan kapasitas militer suatu 

negara yang mampu mempengaruhi arah politik luar negeri, terdapat dua 

pengaruh kondisi masyarakat yang mampu mempengaruhi arah dari politik luar 

negeri.
76

 

Kondisi yang pertama adalah kondisi GNP, dimana GNP mampu untuk 

menunjukkan sumber daya umum yang tersedia untuk memelihara kekuatan 

militer suatu negara.
77

 Negara – negara yang memiliki GNP tinggi pada umumnya 

memiliki kekuatan militer yang kuat pula dan layak untuk di perhitungkan ketika 

terjadi kontak secara langsung dengan negara lain. Semakin tinggi GNP suatu 

negara, maka akan semakin kuat pula kekuatan militernya terutama untuk jangka 

panjang.
78

 Namun di waktu tertentu negara yang memiliki GNP tinggi juga 

memiliki kekuatan militer yang tidak kuat, hal tersebut dikarenakan negara 
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tersebut lebih memilih untuk melakukan pemanfaatan sumber daya mereka untuk 

diperjual belikan kembali untuk keperluan militer.
79

Lalu kondisi kedua adlaah 

kondisi dimana kesediaan masyarakat dalam mendukung usaha – usaha militer 

suapaya dapat meningkatkan kekuatan militer negaranya.
80

 

3. Konteks Internasional 

Konteks internasional adalah sebuah determinan yang merujuk pada 

sebuah situasi dimana negara – negara yang menjadi tujuan dari 

pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal tersebut, berarti 

mengarah pada sebuah kondisi atau pengaruh negara – negara lain yang 

dapat mendorong akan kemunculan dari sebuah tindakan kebijakan luar 

negeri.
81

Dalam hal ini, Coplin berusaha untuk menguraikan tiga elemen 

penting yang dimana dapat mempengaruhi sebuah negara dalam 

mengambil tindakan kebijakan luar negeri yaitu faktor geografis, ekonomi, 

dan politis.
82

 

Faktor yang pertama adalah geografis, faktor geografis adalah faktor 

yang dimana mampu memainkan peran politik luar negeri yang penting. 

Determinan ini mengacu pada letak strategis suatu negara yang mampu 

menunjang hubungan seperti hubungan perdagangan, peranan, serta 

interaksi suatu negara baik dalam kawasan maupun dalam keanggotaan 

                                                             
79Ibid., 
80Ibid., 
81William D. Coplin, (1980), Introduction to International Politics: Third Edition, New Jersey: 

Prentice-Hall., Inc., Englewood Cliffs, Halaman 176. 
82William D. Coplin – Mesedes Marbun, (1992). Op. Cit. Halaman 167. 
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suatu aliansi tertentu.
83

 Begitu juga dengan faktor ekonomi yang dimana 

mampu memberikan arus baik barang ataupun jasa sehingga mampu 

memberikan sebuah interdepensi antara negara satu dengan negara yang 

terlibat dalam ekonomi tersebut. Seperti contoh jika melihat negara 

terbelakang mereka sering bergantung dengan negara – negara maju 

sedangkan permasalahan yang terdapat pada negara – negara maju adalah 

tekanan dari dalam lingkungannya sendiri.
84

Lalu faktor yang terakhir 

adalah faktor politis, dimana faktor ini berkaitan dengan hubungan aliansi 

politik dengan negara – negara yang terdapat dalam lingkungannya dapat 

menjadi sebuah peran penting dalam pembuatan politik luar negeri suatu 

negara. Hal ini dapat mempengaruhi keberadaan suatu aliansi bagi para 

anggotanya ataupun non anggota serta memiliki kemampuan untuk 

mendapatkan dukungan dari negara – negara lain untuk mempengaruhi 

keputusan suatu negara.
85

 

 2.3 Operasionalisasi Konsep 

 Arah kebijakan dari pemerintahan Arab Saudi terkait dengan pemutusan 

hubungan diplomatik dengan Qatar pada tahun 2017 merupakan sebuah bentuk 

kebijakan luar negeri yang mengarah pada urgensi dari suatu kawasan. Pihak Arab 

Saudi pada saat itu sempat untuk mencoba memperbaiki hubungan diplomatik 

antara kedua belah negara dengan kehadiran Raja Arab Saudi Salman bin 

Abdulaziz Al Saud ke Doha, guna memperbaiki hubungan diplomatik mereka. 
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Namun kehadiran tersebut sia – sia karena salah satu media Qatar membuat 

sebuah berita yang membuat geram negara – negara di Timur Tengah. Hal 

tersebut dipicu dari kemunculan salah satu media dari Qatar yang menampilkan 

sebuah berita tentang Emir Qatar yang mendukung salah satu kelompok tetoris di 

Timur Tengah. Kemunculan isu tersebut terus berlanjut karena dari pihak media 

terkenal di Timur Tengah milik Qatar yaitu Al – Jazeera tidak mampu mengklaim 

hal tersebut secara benar – benar akan pernyataan Emir Qatar.  

 Penelitian inipun menggunakan teori kebijakan luar negeri menurut 

William D. Coplin guna untuk memaparkan serta menjelaskan faktor – faktor 

yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri terkait pemutusan hubungan 

diplomatik dari pihak Arab Saudi terhadap Qatar. Teori ini menurut penulis 

mampu untuk menganalisis kebijakan luar negeri yang penulis angkat terkait 

pemutusan hubungan luar negeri terhadap kedua belah negara tersebut, mengingat 

teori ini tidak berfokus pada pemikiran tertentu. Teori Coplin mengatakan bahwa 

terdapat beberapa determinan yang menentukan dalam pengambilan kebijakan 

luar negeri suatu negara, yaitu politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, 

konteks internasional, dan perilaku para pengambilan keputusan.
86

 

 Variabel pertama adalah politik dalam negeri, ada beberapa yang dapat 

mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara yang dipicu dari perilaku 

politik dalam suatu negara. Dalam variabel ini terdapat empat tipe yang dapat 

dijadikan indikator politik dalam negeri yaitu Bureaucratic Influencer, Partisan 
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theoritical overview. Second Edition, Bandung: CV. Sinar Baru, Halaman 32 
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Influencer, Interest Influencer, dan Mass Influencer. Dari keempat indikator 

tersebut faktor yang mempengaruhi adalah birokrasi pemerintahan arab saudi 

terhadap pemutusann hubungan tersebut dimana (seperti: Raja dan menteri – 

menterinya) sedangkan untuk partai – partai yang berkuasa beserta kepentingan 

kelompok yang ada tidak memiliki pengaruh dalam hal tersebut. Namun untuk 

media massa memiliki sebuah pengaruh dalam pengaruh pemutusan hubungan 

diplomati kedua belah negara. 

 Variabel kedua adalah sebuah kondisi ekonomi dan militer. Variabel ini 

adalah sebuah variabel yang mengacu pada kekuatan serta kelemahan negara dari 

sisi ekonomi dan militer yang dimana mampu mempengaruhi suatu pengambilan 

keputusan kebijakan luar negeri sebuah negara. Dalam variabel ini terdapat 5 

indikator yang menjadi tolak ukur dalam ekonomi dan militer suatu negara. 

Dalam ekonomi, kekuatan ekonomi Arab Saudi menjadi kekuatan yang dimana 

mengalokasikan sumber daya alamnya terutama minyak dengan sangat baik dan 

mampu mengalokasikan hal tersebut dengan di imbangi kekuatan militer mereka 

yang dimana alokasi biaya ekonomi mereka juga mampu untuk bersaing dalam 

kekuatan militer mereka sendiri sehingga untuk pengambilan keputusan luar 

negeri akan memutus hubungan diplomatik dengan qatar tidak akan memberatkan 

pihak Arab Saudi. 

 Variabel yang ketiga adalah variabel yang merujuk pada  letak geografis, 

ekonomi, dan politis sebagai sebuah indikator dimana negara – negara yang 

berada di sekitar Arab Saudi ikut ambil andil dalam keputusan kebijakan luar 

negerinya. Sehingga kita mampu melihat peran dari letak geografis Arab Saudi, 
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kebergantungan yang terjadi dengan negara – negara sekitar terkait dengan 

pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar, dan aliansi Arab Saudi dengan 

negara – negara lain terkait dengan permasalahan pemutusan hubungan 

diplomatik dengan Qatar pada tahun 2017. 

 Lalu variabel yang terakhir adalah pengambil keputusan. Variabel melihat 

pada latar belakang karakteristik permasalahan dari para pengambil keputusan. 

Sehingga variabel ini melihat pada bagaimana latar belakang, karakteristik, 

ideologi, serta arah kepemimpinan dari Raja Abdul Aziz terkait pemutusan 

hubungan diplomatik dengan Qatar. 

 Berikut adalah pemaparan operasionalisasi konsep yang penulis akan buat 

terkait dengan pengambilan kebijakan luar negeri menutur William D Coplin yang 

di gunakan untuk menganilisa kebijakan luar negeri: 
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Tabel 2. Tabel Operasionalisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Variabel     Indikator    Operasionalisasi 

1. Politik dalam negeri 1. Pengaruh Birokrasi  melihat pada sistem pemerintahan  

Monarki negara Arab saudi, keputusan berada 

di tangan Raja Arab Saudi sendiri terkait 

dengan pemutusan hubungan diplomatik 

dengan Qatar. 

   2. Pengaruh Media Massa  Melihat pada hubungan yang di  

Bangun oleh pihak media massa Arab Saudi 

terhadap Qatar dalam perumusan pemutusan 

hubungan diplomatik dengan Qatar. 

 

2. Kondisi ekonomi dan  1. Kapasitas produksi barang  Besarnya GNP dan GDP Arab Saudi  

Militer       dan jasa   dalam pengambilan keputusan terkait 

dengan pemutusan hubungan diplomatik 

dengan Qatar. 

    2. Kebergantungan sektor   mengacu pada aktivitas neraca 

Perdagangan dan finansial Neraca perdagangan Arab Saudi terkait dengan 

pengambilan keputusan kebijakan luar negeri 

terkait pemutusan hubungan diplomati dengan 

Qatar. 

    3. Jumlah pasukan militer  hal ini berkaitan dengan kekuatan  

        militer negara tersebut yang menjadi 

Sebuah tolak ukur dalam kemungkinan untuk 

melakukan aksi senjata dari kedua belah pihak 

terkait pemutusan hubungan diplomati dengan 

Qatar. 

    4. Kualitas militer   di ukur dari tingkat pelatihan  

angkatan militer Arab Saudi dalam kesiapan 

menghadapi kemungkinan gencatan senjata 

dari kedua belah pihak dalam pemutusan 

hubungan diplomatik kedua belah negara. 

    5. Kelengkapan militer  berkaitan dengan senjata – senjata 

dari negara Arab Saudi yang mumpuni dalam 

melakukan peperangan jikalau hal tersebut 

terjadi di antara kedua belah pihak yang pernah 

bersitegang secara langsung. 
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3.   Konteks Internasional  1. Geografis   Letak Geografis Arab Saudi serta 

Sejarah yang menjadikan terjadinya pemutusan 

hubungan diplomatik kembali oleh pihak Arab Saudi 

terhadap Qatar. 

    2. Ekonomi   pergerakan arus ekonomi Arab Saudi 

dengan negara yang tergabung dalam GCC terkait 

dalam pemutusan hubungan diplomatik Qatar. 

    3. Politis    keberadaan aliansi Arab Saudi dengan  

dengan negara – negara tetangga yang dimana 

mampu mempengaruhi arah kebijakan luar negeri 

Arab Saudi terkait dengan pemutusan hubungan 

diplomatik dengan Qatar. 

 

    4.   Pengambilan Keputusan  1. Karakterisitik pengambil  Latar belakang, karakteristik, ideologi 

        Keputusan   arah dari presiden (Raja Abdul Aziz)  

Terkait pemutusan hubungan diplomatik dengan 

Qatar. 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang: 

Di tahun 2017 ini, hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Qatar kembali bermasalah, hal 

tersebut dipicu oelh tindakan Qatar yang diketahui memberikan bantuan – bantuan terhadap salah satu 

organisasi yang dimana di kawasan Timur Tengah di cap sebagai bentuk dari “Terorisme” yang dimana 

mampu mengancam keamanan pada kawasan tersebut. Hal tersebut juga dipicu dengan salah satu media 

masa milik Qatar yaitu Al – Jazeera terkait dengan headline berita mereka yang dimana mengatakan 

bahwa kepala tertinggi negara mereka mendukung tiap – tiap tindakan dari kelompok ISIS yang dimana 

menjadikan kemarahan pada negara – negara di Timur Tengah dan juga negara yang tergabung dalam 

GCC. 

 

Rumusan Masalah: 

Faktor – faktor apa yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap 

pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar tahun 2017? 

 

 

Politik dalam negeri Arab Saudi: 

 Bureaucratic Influence 

 Mass Influence 

Pengambil keputusan 

Kondisi ekonomi dan militer Arab Saudi: 

 Kapasitas barang dan produksi Arab 

Saudi 

 Kebergantungan pada perdagangan dan 

finansial Internasional Arab Saudi 

 Jumlah pasukan militer 

 Kualitas militer 

 Kelengkapan militer 

Konteks Internasional : 

 Letak Geografis 

Arab Saudi 

 Pergerakan arus 

perdagangan Arab 

Saudi 

 Keberadaan 

aliansi Arab Saudi 

 

Pemutusan hubungan diplomatik 

Arab Saudi dengan Qatar 

Argumen Utama: 

Dari faktor determinan yang dipaparkan oleh Coplin tersebut, dapat dilihat pada bagaimana bentuk birokrasi 

negara Arab Saudi yang monarki menjadi sebuah keputusan mutlak dalam tiap – tiap pengambilan keputusan luar 

negeri suatu negara dan berperan penting dalam pemutusan hubungan diplomatik ini serta pada bagaimana 

perilaku dari variabel media yang dimana memaparkan sebuah headline berita yang mengacu pada pemimpin 

tertinggi dari Qatar yang menyatakan mendukung perilaku dari negara Iran.  

Kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin 



32 
 

 2.5 Argumen Utama 

 Argumen utama dari penulis, dapat dilihat pada latar belakang yang telah 

di jelaskan, faktor-faktor determinan dari teori Coplin yang mampu 

mempengaruhi arah dari kebijakan luar negeri terkait dengan pemutusan 

hubungan diplomatik adalah politik dalam negeri, dalam politik dalam negeri, 

kedua variabel dari politik dalam negeri yaitu kondisi birokrat serta media massa. 

Media massa yang dimaksudkan adalah media nasional negara, antara yang 

dikelola oleh negara maupun yang dikelola oleh keluarga kerajaan/ swasta. 

Variabel pertama adalah media massa, dimana media tersebut menjadi 

acuan utama Arab Saudi dalam pengambilan keputusan dari pemutusan hubungan 

diplomatik sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang monarki dan 

pada saat itu,salah satu media massa telah menyebarkan sebuah berita yang terkait 

dengan dukungan Emir Qatar terhadap negara Iran. Iran dikenal dengan negara 

yang memiliki kelompok “terorisme”. Sedangkan variabel yang kedua dari faktor 

politik dalam negeri adalah pengaruh birokrasi, dimana negara Arab Saudi adalah 

negara yang memiliki sistem pemerintahan yang monarki dan segala bentuk 

keputusan bulat milik dari pemimpin negara kerajaan tersebut, yaitu Putra 

Mahkota Arab Saudi yaitu Abdullah bin Abdul Aziz. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penilitian yang di gunakan penulis terkait dengan judul 

“Faktor Determinan Pemutusan Hubungan Diplomatik Arab Saudi Dengan 

Qatar tahun 2017” ini adalah kualitatif dan deskriptif. Alasan penulis 

menggunakan metode penulisan deskriptif adalah karena bentuk penelitian 

ini mengarah pada faktor – faktor apa saja yang membuat Arab Saudi 

memutus hubungan diplomatik dengan Qatar pada tahun 2017. 

3.2 Ruang Lingkup 

Dalam proses penelitian ini, penulis berfokus pada ruang lingkup 

yang berkaitan dengan pemutusan hubungan diplomatik dari pihak Arab 

Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data di kumpulkan dengan cara studi pustaka. 

Metode studi pustaka dilakukan dengan cara mencari beberapa sumber. 

Sumber tersebut di dapat melalui buku, jurnal, media cetak, media 

elektronik, serta artikel yang terkait dengan faktor pemutusan hubungan 

diplomatik pihak Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Data penelitian ini akan diolah secara kualitatif. Analisis data akan 

di kumpulkan dengan cara pemilahan data, menajamkan data tersebut, lalu 

mengaturnya agar dapat di tarik sebuah kesimpulan akhir dari penulisan 

penilitian ini. Sedangkan data yang berupa angka akan di terangkan 

melalui tabel ataupun diagram yang di buat oleh penulis. 

3.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, terbagi enam bab teknik penulisan yang 

dimana sebagai berikut : 

BAB I, pendahuluan, yang dimana pendahuluan meliputi penulisan 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. 

BAB II, berisi tentang studi terdahulu, yaitu adalah penelitian yang 

sudah dilakukan dalam topik yang sama. Bab ini juga berisikan tentang 

kajian teori yang dimana digunakan sebagai alat analisis serta pengkajian. 

Dengan adanya teori tersebut lalu dioperasionalisasikan, maka akan 

memunculkan sebuah argumen utama dari bahasan penulisan yang dimana 

dapat menjawab rumusan masalah. 

BAB III, berisikan tentang metode – metode yang dilakukan oleh 

penulis dalam melakukan penelitian. Diantaranya adalah jenis penelitian, 

ruang lingkup, teknik pengumpulan data, teknik pengolaan data, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB IV, berisikan gambaran umum tentang pemutusan hubungan 

diplomatik Arab Saudi dengan Qatar pada tahun 2017. 

BAB V, dimana menjelaskan tentang analisis data terkait yang 

dimana nantinnya di elaborasikan dan di korelasikan dengan kajian yang 

penulis bahas, yaitu tentang faktor determinan pemutusan hubungan 

diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017. 

BAB VI, bab terakhir berisikan tentang kesimpulan terkait hasil 

penelitian yang dilakukan penulis selama proses analisis, serta saran bagi 

pihak – pihak terkait dengan kajian yang penulis bahas. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 SEJARAH ARAB SAUDI DAN QATAR 

 Arab Saudi dan Qatar memiliki latar belakang historis yang saling berkaitan satu 

dengan yang lain. Kedua negara yang terletak di kawasan Timur Tengah dan mempunyai 

latar belakang sumber daya alam yang sangat tinggi khususnya minyak bumi dan gas 

alam. selain itu keterikatan budaya dan agama diantara kedua negara tersebut sangat erat. 

Meskipun memiliki latar belakang sejarah antara Arab Saudi dan Qatar tak bisa 

dipisahkan dengan keterkaitan historis, budaya, dan agama, hubungan dari kedua negara 

ini seringkali mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. 

 4.1.1 SEJARAH HUBUNGAN DILOMATIK ARAB SAUDI 

DENGAN QATAR 

Arab Saudi dan Qatar merupakan dua negara yang sangat aktif dalam 

GCC.Sebagai anggota GCC, Arab Saudi dan Qatar memiliki posisi yang 

signifikan berkaitan dengan Uni Eropa atau UE, khususnya dalam kaitannya 

dengan perdagangan dan penyelarasan kebijakan keamanan.
87

 Dalam hal 

hubungan ekonomi, Qatar dan Arab Saudi telah mengakumulasi aset utama di 

negara-negara UE dan memainkan peran penting dalam negosiasi yang sedang 

berlangsung terkait pemberlakuan Free Trade Area atau FTA antara GCC dan 

UE. Untuk hal keamanan negara, interaksi antara GCC dan EU terlihat lebih 

dekat.Meskipun berada di kalangan bawah negara-negara kawasan Timur Tengah 

dan letaknya jauh di Timur, Qatar telah bergabung dengan Istanbul Cooperation 
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Innitiatives atau ICI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayahnya sendiri, 

serta dengan negara-negara Eropa.
88

 dan setelah Arab Spring, Arab Saudi dan 

Qatar sama-sama memainkan peran aktif dalam membangun kembali kekuatan 

geopolitik dikawasan Timur Tengah bagian Selatan dan bagian Timur, yang tentu 

saja merupakan lingkungan penting bagi Uni Eropa.
89

 

GCC didirikan pada tahun 1981 antara Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni 

Emirat Arab, Bahrain, dan Oman untuk mempromosikan persatuan dan 

memperkuat hubungan antara negara-negara anggota yang berbagi tujuan umum 

yaitu politik dan budaya yang berdasarkan pada Agama Islam.Hal ini tetap dianut 

oleh semua negara yang tergabung didalmanya sampai pada krisis diplomatik 

Qatar tahun 2017.
90

 Sejak tahun 1995 meningkat menjadi kekuatan Syekh Hamad 

bin Khalifa al-Thani, Qatar telah mencoba membebaskan diri dari bayangan 

tetangganya yang lebih besar dan lebih kuat, Arab Saudi.
91

Akibatnya, Qatar mulai 

memberlakukan kebijakan yang dapat dilihat sebagai radikal bagi Aliran 

Sunni.Mereka membuka hubungan perdagangan dengan Israel,
92

 memperkuat 

hubungan dengan saingan Arab Saudi yaitu Iran, dan membuka pangkalan udara 

AS.
93

 

Ini telah menyebabkan hampir dua dekade ketegangan, sering berpusat di 

sekitar Qatar dan terlibat dengan negara dan pihak pihak tertentu, seperti Syiah 

(Iran), fundamentalis (seperti Hamas dan Ikhwanul Muslimin), dan Rusia.Hal-hal 
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diatas merupakan alasan mengapa Negara-negara Timur Tengah lainnya biasanya 

tidak mau terlibat dalam urusan tersebut.4 Hal ini telah menyebabkan Arab Saudi 

dan negara-negara sekutu Arab Saudi di Timur Tengahkemudian memutuskan 

hubungannya dengan Qatar, tidak hanya sekali tapi beberapa kali, terutama dari 

2002 hingga 2008 ketika Arab Saudi menarik duta besar mereka. Dan, yang 

terbaru, pada bulan Juni 2017 ketika Arab Saudi, United Arab Emirates atau 

UAE, Maladewa, Yaman, Mesir, dan Bahrain semuanya memutuskan hubungan 

dengan Qatar.
94

Hal ini menimbulkan implikasi untuk setiap tingkat masyarakat 

Qatar dan tujuan mendasar dari GCC. 

Bulan pertama krisis menyebabkan “pasar saham mereka kehilangan 

sekitar 10%, atau sekitar $ 15 Billion atau setara dengan £ 12 Billion, dalam nilai 

pasar”.
95

Qatar telah mendaftarkan daftar permintaan tiga belas poin yang tidak 

dipenuhi oleh negara-negara Timur Tengah. Menurut BBC, tetangga-tetangga 

Qatar berusaha untuk: 1.) Mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran dan 

tmenghentikan misi diplomatiknya; 2.) Memutuskan semua ikatan ke "organisasi 

teroris" dan menyerahkan "tokoh teroris"; 3.) menghentikan semua pendanaan 

untuk individu atau organisasi yang ditetapkan sebagai teroris oleh Arab Saudi, 

Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Amerika Serikat dan negara-negara lain; 4.) 

menonaktifkan Al Jazeera dan outlet berita lain yang didanai oleh Qatar; 5.) 

menutup pangkalan militer Turki dan menghentikan kerjasama militer bersama di 

Qatar; 6.) mengkhiri gangguan dalam urusan internal negara-negara kedaulatan 

lainnya; 7.) Membayar reparasi dan kompensasi untuk korban jiwa yang 
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disebabkan oleh kebijakan Qatar; Dan 8.) Memilih untuk sejalan dengan negara-

negara Timur Tengah lainnya secara militer, politik, sosial dan ekonomi.
96

Qatar 

percaya bahwa dengan melakukan hal itu, mereka akan menyerahkan kedaulatan 

mereka, itulah sebabnya mengapa ada kontroversi yang luar biasa di semenanjung 

Arab itu.
97

 

Pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan 

Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan pindah untuk menutup 

akses ke negara Timur Tengah, dengan meng-embargo dari jalur udara, laut dan 

lalu lintas darat ke dan dari Qatar.
98

 

Setelah pengumuman pemutusan hubungan diplomatik antara Arab Saudi 

dan beberapa negara Timur Tengah lainnya terhadap Qatar, beberapa peristiwa 

terjadi, diantaranya:1.) Maladewa, Mauritius, Libya, Yaman, Mauritania dan Uni 

Komoro telah mengikuti jejak negara-negara tersebut dan juga memutuskan 

hubungan dengan Qatar. Jordania menurunkan hubungannya dengan Qatar 

sementara Filipina mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan pengiriman 

pekerja migran ke Qatar.Meskipun Mesir telah memutuskan hubungan dengan 

Qatar, negara itu belum meminta warganya untuk meninggalkan Qatar, atau bagi 

warga negara Qatar untuk meninggalkan Mesir;
99

2.) Arab Saudi mengatakan 

pasukan Qatar akan ditarik dari koalisi dalam perang yang sedang berlangsung di 

Yaman. Selain itu telah menutup kantor Al Jazeera dan memanggil semua jurnalis 

Saudi di Doha. Ini juga telah menarik lisensi Qatar Airlines dan menutup 
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kantornya, dan telah memperingatkan warganya dari bepergian ke Qatar;
100

3.) 

Para diplomat Qatar diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan UEA dan Bahrain 

dan telah diusir dari wilayah lain;
101

 

4.) Warga Qatar diberi pemberitahuan 14 hari untuk meninggalkan UEA 

dan Arab Saudi hingga batas waktu adalah 19 Juni 2017, sementara warga dari 

Qatar juga telah dilarang melewati bandara UEA dan Saudi. UEA, Saudi dan 

wilayah udara Bahrain telah ditutup untuk lalu lintas udara dari Qatar;
102

5.) 

Penerbangan pesawat telah dihentikan oleh tiga negara Teluk yang menerapkan 

blokade, termasuk penerbangan ke dan dari Qatar dengan Saudia, Emirat, Etihad, 

FlyDubai, Air Arabia dan Gulf Air. Qatar Airways pada gilirannya berhenti 

terbang ke tujuan di negara-negara tersebut.UAE, Arab Saudi, dan Bahrain telah 

mencabut lisensi Qatar Airways dan memerintahkan kantornya untuk tutup.Tidak 

ada penerbangan menuju Qatar yang dapat melakukan perjalanan melalui UEA 

dan wilayah udara Arab Saudi. Namun, Arab Saudi telah mengumumkan bahwa 

hal itu akan memungkinkan penerbangan tak terjadwal dari Qatar ke Arab Saudi 

bagi umat Islam untuk melakukan Haji dan Umrah;
103

 

6.) Emirat, Saudi dan Bahrain sekarang dilarang mengunjungi atau bahkan 

melakukan transit melalui Qatar dengan cara apa pun;
104

7.)Kapal yang melakukan 

perjalanan ke atau kembali dari Qatar dilarang oleh UAE dari pengisian bahan 

bakar di pelabuhan Fujairah - fasilitas di tepi Teluk yang digunakan oleh 
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mayoritas kapal tanker;
105

8.) Pasar bereaksi: Minyak melonjak setelah Arab 

Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain memutuskan hubungan mereka; 

Patokan global Brent menguat 1,1 persen menjadi $ 50,48 per barel. Minyak AS 

juga naik 1 persen menjadi $ 48,17. Saham Qatar turun sebanyak 8% setelah 

pengumuman;
106

9.) Jaksa Penuntut Umum Federal UAE menyatakan "tindakan 

tegas dan keras akan diambil terhadap siapa saja yang menunjukkan simpati atau 

segala bentuk favoritisme terhadap Qatar, atau terhadap siapa pun yang menolak 

posisi UAE, baik melalui media sosial, atau bentuk lain apa pun. komunikasi ". 

Tindakan ini akan terjadi dan dianggap mengancam kepentingan, persatuan 

nasional dan stabilitas UEA yang dihukum dengan penjara dan denda. Arab Saudi 

juga telah memberlakukan tindakan serupa dengan sanksi pada lima tahun penjara 

dan dendasebesar  SAR 3.000.000.
107

 

 

  

4.2 PROFIL ARAB SAUDI DAN QATAR 

 4.2.1 ARAB SAUDI 

 Arab Saudi merupakan salah satu negara peninggalan dari kerajaan 

Ottoman pada tahun 1800an. Dengan luas teritorial negara yang mencapai hampir 

seluruh Arabian Peninsula dan memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas 

alam yang cukup besar menjadikan Arab Saudi sebagai negara hegemon di 
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kawasan Timur Tengah.
108

 Luas negara yang mencapai 80% dari Arabian 

Peninsula dan berbatasan dengan 8 negara Timur Tengah lainnya, termasuk 

Qatar.
109

Negara yang luas ini, dengan ukuran lebih dari seperlima ukuran 

Amerika Serikat, memiliki 27 juta penduduk dan 5 juta di antaranya adalah warga 

negara asing.
110

 Dengan tingkat pertumbuhan populasi tahunan lebih dari 2 

persen, penduduk berusia muda Arab Saudi memberikan tekanan besar pada 

ekonomi, budaya, sistem pendidikan, dan agama.
111

 Proyek-proyek besar yang 

telah merestrukturisasi lingkunagn dan gaya hidup, membawa perumahan, 

pertanian, dan infrastruktur mahal lainnya ke medan yang sulit, telah mengubah 

lebih dari sekadar tpenampilan Arab Saudi. Geografi Arab Saudi sekarang tidak 

menyerupai sebagaimana sejarah Arab dalam banyak hal. Dalam beberapa 

dasawarsa, Arab Saudi telah berubah dari penduduk yang bermigrasi menjadi 

penduduk yang menetap di satu tempat saja dan menyesuaikan diri dengan 

tuntutan dunia modern. 

 Beberapa suku komunitas Arab Saudi masih ada yang mempertahankan 

gaya hidup mereka yang nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat 

ketempat yang lain.
112

  Namun jumlah mereka kian tahun kian merosot dan 

tergantikan menjadi kaum urban yang menetap disuatu tempat dan mengikuti arus 

modernisasi. Sedangkan mereka yang masih setia dengan budaya nomaden, 
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memilih untuk melakukan penyesuaian dengan pergerakan dunia saat ini. Seperti 

mengganti alat transportasi mereka yang dahulu menggunakan unta menjadi 

menggunakan mobil truk yang membantu mereka melewati medan Arab Saudi 

yang berpasir. Sebagian dari mereka juga sudah mulai melengkapi tenda-tenda 

mereka dengan peralatan elektronik seperti televisi, penenrangan listrik dan lemari 

es. 

 Sedangkan mereka yang berdiam diri di kota-kota besar mulai 

membangun kota tersebut menjadi kota yang sangat modern yang identik dengan 

gedung pencakar langit. Jumlah populasi di kota-kota besar meningkat tajam, 

terlebih pada saat hari-hari besar umat muslim. Terutama di kota yang memiliki 

nilai historis yang tinggi terhadap Agama Islam, Mekkah dan Madinah. 

 Dari segi ekonomi, perekonomian Arab Saudi sangat disokong oleh 

sumber daya alam minyak bumi yang dimilikinya.
113

Lebih dari 90 persen dari 

ekspor Saudi, 75 persen dari pendapatan pemerintah, dan 40 persen dari Produk 

Nasional Bruto berasal dari komoditas ini dan produk sampingannya.
114

 Pada 

tahun 2005, Arab Saudi menghasilkan lebih dari $ 150 miliar US Dollar dari 

minyak.
115

 Dengan meningkatnya ketergantungan pasar dunia pada minyak dari 

Timur Tengah, produsen terbesar di dunia telah mengumpulkan pendapatan luar 

biasa dari komoditas ini. Namun, ketergantungan Saudi pada minyak belum 

menjadi berkat yang tak terkatakan, karena ayunan harga global menyuntikkan 

ketidakstabilan ke dalam ekonomi. Selama periode harga minyak yang relatif 

tinggi, seperti awal 1980-an dan sejak 2004, Arab Saudi memiliki surplus 
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anggaran dan perdagangan yang signifikan.
116

 Selama masa harga minyak rendah, 

seperti pada akhir 1980-an setelah berakhirnya Perang Iran-Irak, bangsa ini 

mengalami defisit anggaran yang signifikan pula.
117

 Satu masalah lain yang 

berhubungan dengan minyak adalah keinginan Saudi untuk harga minyak yang 

stabil. Karena, jika harga merosot terlalu rendah, pemerintah Saudi mulai 

mengalami defisit dan jika harga terlalu tinggi, negara-negara konsumen, seperti 

Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan negara-negara Uni Eropa, mulai mencari 

alternatif serius untuk minyak bumi. 

 Arab Saudi memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia, dengan 

sebagian besar perkiraan di atas 260 miliar barel atau 25 persen dari total minyak 

bumi global.
118

 Minyak mentah ini berada di sebagian besar wilayah yang sangat 

dekat dengan permukaan, dan relatif murah untuk diambil dari tanah berpasir di 

Arab Saudi bagian timur. Selain itu, sebagian besar minyak mentah Saudi 

biasanya berkualitas sangat tinggi.Karena kemudahan produksi, Arab Saudi 

memiliki banyak fleksibilitas dalam kapasitasnya, dan dapat menaikkan atau 

menurunkan produksi dengan cepat untuk mengakomodasi permintaan. 

Ketidakpastian pendapatan minyak, serta pemahaman bahwa itu adalah sumber 

daya yang terbatas, telah menyebabkan Arab Saudi untuk melakukan upaya serius 

untuk mendiversifikasi ekonominya menjadi komoditas lain: pertanian, 

manufaktur, dan sejak 2005, awal dari program percontohan di bidang 

pariwisata.
119

 Arab Saudi sanagt tergantung pada pendapatan minyak untuk 
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hampir semua pendapatannya, tetapi tanahnya juga memiliki sumber daya lain: 

emas, perak, dan bijih material industri, termasuk tembaga, besi, timah, boksit, 

kalium, dan bahkan silika, meskipun ini belum dieksploitasi secara signifikan 

 Keadaan geografis Arab Saudi yang dikelilingi oleh gurun menjadikan 

Arab Saudi sedikit kesuliatan untuk menemukan air dan bahan pangan. Oleh 

karena itu sebgaian besar pemenuhan kebutuhan primer warga engara Arab Saudi 

dapat terpenuhi melalui impor bahan makanan.Ketergantungan Arab Saudi 

terhadap impor pasokan barang pangan kemudian mendorong pemerintah Arab 

Saudi untuk mengembangkan program yang mendorong produksi pertanian dan 

peternakan, terutama pertenakan unggas dan perkebunan Kurma dimana petani 

Arab Saudi menajdi eksportir keluar negara mereka.
120

Hampir delapan juta hektar 

sekarang sedang ditanami, dan negara ini sekarang bahkan menjadi pengekspor 

gandum.Sebagai lembaga utama dalam pengembangan ini, Kementerian Pertanian 

mendanai pertanian eksperimental, stasiun penelitian, dan program agronomi di 

beberapa universitas. Meskipun peningkatan dramatis dalam produksi, 

kekurangan air dan kegersangan yang persisten dari tanah dan udara akan terus 

menjadi hambatan serius bagi pertanian, meskipun kerajaan berusaha untuk 

memecahkan masalah ini dengan investasi besar-besaran dalam industri ini. 

 Arab Saudi telah mulai mengintegrasikan ekonominya ke dalam sistem 

internasional, daripada hanya berfokus pada mengekspor minyak dan mengimpor 

teknologi dan tenaga kerja Barat dari dunia berkembang. Pada tahun 2005, setelah 

12 tahun negosiasi ekstensif, Arab Saudi bergabung dengan Organisasi 
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Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO, dengan demikian 

berkomitmen untuk membuka pasarnya ke lebih banyak investasi internasional 

dan partisipasi dalam ekonominya
121

Meskipun begitu, Arab Saudi tetap 

membatasi impor barang-barang seperti buku, film, musik, dan majalah yang 

mungkin mengancam moralitas Islam, pemerintah Saudi setuju untuk 

mengizinkan investor asing memiliki kepemilikan mayoritas di bidang utama 

asuransi, perbankan, dan telekomunikasi. 

 Dari sisi politik, Arab Saudi adalah salah satu pemimpin dunia Islam, 

dan sadar akan peran ini dalam komunitas internasional. Dengan kekayaan 

minyaknya, sejak Perang Dunia II mengejar suatu program dukungan global 

untuk sesama negara-negara Muslim, dengan mempertimbangkan perannya 

sebagai pembela kota-kota suci Mekah dan Mesir, tetapi juga mempertahankan 

ekonomi yang dekat, politik, dan hubungan militer ke Barat, terutama Amerika 

Serikat. Dengan bangkitnya terorisme Islam radikal, Arab Saudi mulai 

mempertimbangkan posisinya. Sejak 9/11, Arab Saudi telah menjadi lebih fokus 

pada keamanan internal, mengurangi hubungan militer dengan Amerika Serikat 

sementara secara agresif mengejar teroris di dalamperbatasan sendiri, terutama 

setelah serangkaian serangan besar Al-Qaeda mulai melawan sasaran-sasaran 

Barat dan Saudi pada tahun 2003.
122

 

 Elemen kunci lainnya dari kebijakan luar negeri Arab Saudi adalah 

dukungannya bagi Wahabi Islam. Menggunakan pendapatannya dari penjualan 

minyak, pemerintah Saudi mensubsidi sekolah, pusat penelitian, penerbitan, 
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masjid, dan pusat komunitas di banyak negara Muslim dan non-Muslim, termasuk 

Bosnia, Jerman, Amerika Serikat, Pakistan, Indonesia dan Inggris. Dari fasilitas-

fasilitas ini, para imam dan guru Arab Saudi menyebarkan versi mereka dari 

fundamentalis Islam, bertentangan dengan interpretasi yang lebih moderat dan 

toleran terhadap iman.Arab Saudi telah lama melihat Islam konservatif sebagai 

alternatif dari pan-Arabisme, sebagaimana diwakili oleh program sekuler Gamel 

Abdul Nasser dari Mesir dan partai Baath Suriah dan Irak. 

 Arab Saudi telah menjadi anggota dari beberapa organisasi internasional 

seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, International Monetary Fund atau 

IMF, Liga Arab, dan Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Selain itu, Arab 

Saudi juga merupakan salah satu negara yang menonjol dalam dua organisasi 

lainnya yaitu GCC dan OPEC, dimana negara-negara yang tergabung didalamnya 

bekerjasama untuk menentukan dan mempertahankan harga minyak bumi yang 

stabil.Kemudian, Arab Saudi mengalokasikan 4% dari GDP nya untuk 

memberikan bantuan luar negeri.
123

Arab Saudi mengalokasikan sekitar $ 17 miliar 

per tahun, dan hal ini menempatkan Arab Saudi tepat di belakang hanya Amerika 

Serikat.
124

 

 Dalam Hal keamanan negara, Arab Saudi merupakan negara yang kaya 

dan terletak di tengah-tengah tempat yang „berbahaya‟. Dan karenanya sistem 

monarki yang memiliki keterkaitan erat dengan keyakinan selama beberapa 

dekade bahwa pelestarian kekayaan ini bergantung pada hubungan erat dengan 

Amerika Serikat sebagai negara yang membantu Arab Saudi dalam 
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mempertahankan lading minyaknya dan menjadi negara yang menjadi sumber 

utama persenjataan militer Arab Saudi.
125

Peristiwa selama dua dekade terakhir, 

dari Perang Teluk hingga invasi AS ke Irak, sempat membuat hubungan kedua 

negara menegang, tetapi tidak mengakhiri hubungan antara Amerika Serikat dan 

Arab Saudi. Meskipun ada peninjauan ulang baru-baru ini tentang kemitraan 

keamanan Amerika Serikat dan Arab Saudi, mencerminkan adanya tantangan 

untuk pertahanan Arab Saudi. Dua masalah keamanan Arab Saudi yang paling 

utama sekarang adalah: 1.)  mempertahankan wilayahnya yang luas dan minyak 

melawan ancaman eksternal, menjaga perdamaian internal negara dimanaadanya 

peningkatan ketegangan dalam lingkungan sosial Arab Saudi, terorisme 

internasional,
126

2.) pertanyaan tentang stabilitas jangka panjang dan 

keberlangsungan hidup pemerintah Arab Saudi.
127

 

 Meskipun ada penurunan dalam ancaman konvensional dari Irak, 

perencana keamanan Arab Saudi masih melihat adanya tantangan potensial. Iran 

tmenjadi alasan ketidakstabilan di kawasan itu, kekhawatiran Arab Saudi 

semankin meningkat ketika minoritas Syiah yang berada di Arab Saudi bagian 

timur berhubungan erat dengan Iran dan beberapa partai Syiah Irak. Perbatasan 

yang lengang dengan Yaman menyajikan potensi masuknya para penyelundup, 

teroris, dan orang asing ilegal. Hubungan antara Yaman dan Arab Saudi mencapai 

titik terendah pada tahun 1990, ketika pemerintah Saudi mengusir lebih dari satu 

juta warga Yaman sebagai tindakan protes Arab Saudi terhadap dukungan 
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pemerintah Yaman terhadap Irak dalam Perang Teluk. Ketegangan telah 

berkurang namun masih bisa dirasakan oleh kedua belah pihak.
128

 

 4.2.2. QATAR 

Qatar terletak di sebuah semenanjung yang membentang sekitar 170 

kilometer (sekitar 106 mil) utara dari Arab Saudi ke Teluk Persia.
129

 Wilayah ini 

mencakup sekitar 10.360 kilometer persegi (sekitar 4.000 mil persegi), dan dari 

populasinya sebanyak 170.000 lebih dari 130.000 tinggal di ibukota di Doha, 

bagian pantai timur Qatar.
130

 Qatar berada di bawah „perlindungan‟ Inggris hingga 

kemerdekaannya pada tahun 1971.
131

 Status perlindungan didasarkan pada 

perjanjian yang ditandatangani pada 1869, 1913, dan 1916. Selain itu, Qatar telah 

diterima ke Liga Arab, OAPEC, OPEC, dan PBB. Perkembangan politik utama 

sejak kemerdekaan adalah kudeta istana tanpa kekerasan pada tahun 1972.
132

Pada 

kesempatan itu, Syekh Khalifah ibn Hamad al Thani, yang sejak lama dikenal 

sebagai salah satu pribadi yang paling kuat dan visioner terhadap pembangunan di 

Qatar, menggulingkan sepupunya, Syekh Ahmad. 

Sebelum memasuki era produksi minyak bumi di tahun 1949, masyarakat 

Qatar merupakan salah satu masyarakat termiskin di bagin timur Arabian 

Peninsula.
133

 Mayoritas terbesar masyarakat Qatar bekerja sebagai nelayang dan 

ternak mutiara.Sebagian besar penduduk asli Qatar adalah orang Arab dan 
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sebagian besar mereka adalah Muslim Sunni. Pada umumnya, Muslim Sunni 

mengikuti ajaran fundamentalis dari aliran Islam Hanbali, yang sama seperti yang 

dipraktekkan di Arab Saudi. Selain itu, ada juga penduduk asing yang besar dari 

Iran, Pakistan, India dan Palestina.
134

 Orang-orang Iran terdiri dari mayoritas 

kelas pedagang kecil sementara banyak orang India dan Pakistan bekerja sebagai 

buruh kasar, pengrajin, dan staf administrasi di bank dan bisnis lokal. Penduduk 

Palestina menempati tingkat bawah dan menengah dari birokrasi dan posisi kerah 

putih yang setara di sektor swasta.
135

 

Sebelum penemuan dan ekspor minyak bumi pada tahun 1949, Qatar sama 

sekali tidak memiliki sistem sekolah modern, rumah sakit, klinik, air ledeng, 

listrik, dan banyak layanan pemerintah lainnya.
136

 Saat ini, bagaimanapun, semua 

guru sekolah menengah Qatar sudah mulai banyak dan akhirnya akan beberapa 

fakultas Universitas baru telah dibuka di Doha. Selain itu, sementara di masa lalu 

sebagian besar penduduk lokal memilih untuk nomaden, namun mayoritas  

beberapa tahun sekarang memilih untuk menetap.
137

 

Produksi minyak dan ekspor, bersama dengan kepemimpinan keluarga 

yang berkuasa, telah bertanggung jawab untuk banyak transformasi yang telah 

terjadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi Qatar. Pada tahun 1975, kedua 

produsen minyak utama Qatar yaitu Qatar Petroleum Company dan Shell Oil of 

Qatar, dinasionalisasi oleh pemerintah.
138

 Cadangan alam gas alam Qatar yang 
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besar ini memiliki banyak potensi, dan sebuah pabrik telah dibangun di Umm 

Sa'id, bagian selatan Doha, untuk memanfaatkan sumber daya ini, dengan saluran 

pipa paralel dengan pipa minyak dari ladang di Dukhan. Dengan minyak bumi 

menyediakan ekspor utama Qatar dan hampir semua yang dibutuhkan di luar 

bahan makanan pokok yang diimpor, pemerintah telah menjadi sumber investasi 

besar dalam infrasturuktur ekonomi.
139

 Di ibukota Qatar sendiri, jalan telah di 

aspal yang menghubungkan Qatar dengan tetangganya; bandara internasional baru 

telah dibangun serta pelabuhan modern yang akan diperluas. Qatar berupaya 

memodernisasi dan mendiversifikasi ekonomi secepat dan seefisien mungkin 

untuk mengurangi ketergantungannya pada produksi minyak. Pada tahun 1973, ia 

mulai memproduksi pupuk. Negara ini juga telah membangun pabrik semen dan 

pabrik-pabrik tepung dan telah memperluas produksi industri 
140

 

Pada tahun 1970, setahun sebelum mencapai kemerdekaan, Qatar menjadi 

yang pertama dari negara-negara bagian bawah untuk menyebarluaskan konstitusi 

tertulis.
141

 Konstitusi yang disediakan untuk dewan menteri dan dewan penasehat, 

dan menetapkan bahwa pemimpin sebelumnya ditunjuk oleh penguasa dan 

mayoritas yang terakhir harus dipilih oleh populasi umum.
142

 Satu dekade 

kemudian, pemilihan tidak diadakan dan ada sedikit indikasi ketika peristiwa itu 

sendiri mungkin terjadi. Dewan menteri atau kabinet dipimpin oleh perdana 

menteri, yang secara teoritis ditunjuk oleh penguasa, meskipun dalam praktiknya, 

penguasa sendiri telah bertugas di tempatnya masing-masing. Kabinet 
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bertanggung jawab untuk mengajukan undang-undang yang harus diserahkan 

kepada penguasa untuk ratifikasi dan juga bertanggung jawab secara teknis untuk 

mengawasi birokrasi negara dan urusan keuangan Qatar.
143

 

Dewan penasehat, akhirnya didirikan pada 1972 setelah kudeta, secara 

eksklusif dibatasi oleh anggota yang ditunjuk oleh penguasa.
144

 Dewan, meskipun 

dirancang untuk mewakili kelompok kepentingan sosial dan ekonomi mayoritas di 

Qatar, memiliki sedikit lebih dari otoritas rekomendasi dan, dengan sendirinya 

tidak diberdayakan untuk memulai kegiatan yang bersifat legislasi
145

. Sejalan 

dengan praktik legitimasi kepemimpinan di Arab Peninsula bagian timur, 

penguasa dipilih melalui proses konsensus yang hati-hati dalam dinasti keluarga 

dan seperti pendahulunya, dan memang dapat diharapkan untuk digantikan oleh 

proses yang sama.
146

 Pemimpin yang terpilih akan bertugas untuk meratifikasi 

semua undang-undang, memerintahkan angkatan bersenjata, menunjuk pejabat 

pemerintah, dan melakukan pameran-pameran di luar negeri.
147

 Konstitusi juga 

menyatakan kepada sang pemimpin yang terpilih untuk memilih wakilnya, yang 

juga tergantung pada konsensus keluarga pada saat pilihan dibuat, mungkin atau 

mungkin juga tidak ditetapkan sebagai pewaris.
148

 

Sistem peradilan meliputi lima pengadilan sekuler dan pengadilan agama. 

Pengadilan banding ada, tetapi fungsi mahkamah agung ada di tangan penguasa, 

yang memiliki kekuatan untuk mengurangi atau melepaskan hukuman. Akhirnya, 
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meskipun Qatar adalah negara kesatuan, telah ditetapkan bahwa Qatar merupakan 

negara yang mengaplikasikan pemerintahan desentralisasi. Namun demikian, 

karena mayoritas penduduk tinggal di Doha, pemerintah telah menemukan hanya 

sedikit keberhasilan dalam upaya memperluas alokasi otoritas politik di antara 

institusi-institusi politik di Qatar. 

Salah satu keluarga penguasa yang terbesar di kawasan ini adalah keluarga 

Al-Thanis.
149

 Jumlah mereka yang banyak dan posisi mereka yang cenderung 

menduduki posisi-posisi strategis di politik dan pemerintahan serta ekonomi 

negara. Kendala utama pada penguasa adalah hukum Islam dan pengaruh apa 

yang pendirian agama paling konservatif. Al Thani, seperti semua dinasti lain di 

daerah itu, banyak terjadi perseteruan dan kelompok-kelompok kecil didalamnya 

yang berujung pada persaingan yang didasarkan pada kepribadian yang berbeda 

dan ketidaksetujuan terhadap langkah yang diambil dalam menentukan arah 

politik dan ekonomi Qatar kedepannya
150

. 

Keluarga memegang sepuluh dari lima belas blueprint kabinet termasuk 

semua yang penting, seperti interior, pertahanan, keuangan, dan urusan luar 

negeri. Syekh Khalifah ibn Hamad al-Thani telah mempertahankan kontrol penuh 

atas urusan negara itu sementara memberikan untuk memilih anggota keluarga 

yang cukup jumlah posisi pemerintah untuk meredakan ambisi politik mereka.
151

 

Sama seperti rekannya di keluarga penguasa Arab Saudi, Syeikh Khalifah sangat 
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anti-komunis dan mempertahankan kewaspadaan yang sedang berlangsung 

tentang potensi pecahnya konflik diperbatasannya.
152

 

Kebijakan luar negeri Qatar telah secara konsisten sangat konservatif, pro 

Arab dan pro-Barat didedikasikan untuk mengejar kepentingan nasional Qatar. 

Fokus kebijakannya adalah kepentingan minyaknya yang lebih luas. Pada banyak 

masalah kebijakan eksternal, Qatar cenderung untuk mengikuti jejak Arab Saudi 

ketika mencoba mempertahankan hubungan persahabatan dengan Iran, dengan 

menghormati negara itu berbagi perbatasan maritim yang terletak di luar potensi 

cadangan sumber daya energi yang signifikan, dan yang warga negaranya 

merupakan proporsi terbesar dari keseluruhan populasi Qatar.
153

 Kelanjutan 

bentuk-bentuk aturan tradisional di daerah teluk sedikit tidak peduli terhadap 

politik dinasti di Qatar daripada dnegan negara-negara lain yang berkuasa di 

wilayah tersebut, dan untuk alasan ini, jika tidak ada yang lain, Qatar telah 

berusaha untuk tetap bersahabat dengan semua negara bagian yang ada di 

kawasan Timur Tengah khusunya yang bagian timur.
154

 

 Meskipun dikenal konservatif, politik luar negeri Qatar juga cukup 

ekspansif.
155

Agar Qatar mendapatkan peran lebih dalam kawasan timur Tnengah, 

Qatar berusaha mendekatkan diri dengan negara-negara maju, mengikuti tren 

politik luar negeri hingga menjalin hubungan dengan banyak aktor-aktor 

internasional.Sikap ini kemudian menimbulkan kekhawatiran pada negara-negara 
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kawasan tersebut dikarenakan berpotensi mengganggu kestabilan kawasan, 

dimana Qatar juga menjalin hubungan dengan gerakan kelompok 

jihad.
156

Kegiatan kebijakan luar negerinya telah berevolusi dari fokus pada 

mediasi antara pihak-pihak yang berselisih kemudian bergeser menjadi  mendanai 

langsung dan melatih kelompok-kelompok militer.
157

 

Hubungan antara Arab Saudi dan Qatar sejatinya memang selalu naik-

turun. Tak hanya diawal kemerdekaan Qatar, hingga kepemimpinan terbaru pun 

hubungan tersebut masih berfluktuasi. Kejadian-kejadian pemutusan hubungan 

diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Qatar dapat dikatakan bahwa hal tersebut 

merupakan akumulasi dari hubungan mereka yang tak terlalu bersahabat. Hal 

tersebut diwujudkan dengan pemutussan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi 

dan beberapa negara lainnya terhadap Qatar. Di luar itu semua, Qatar sendiri 

merupakan negara yang cukup bergantung dnegan negara yang cukup bergantung 

dnegan negara-negara tetangganya dan negara besar lainnya, dan satu-satunya 

yang dapat menjadi senderan Qatar terkait permasalahan yang dihadapinya adalah 

Amerika Serikat, dan tentu saja negara-negara tetangga di kawasan tersebut.
158
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK ARAB SAUDI 

TERHADAP QATAR TAHUN 2017 

 Berdasarkan data dan penjelasan yang penulis buat dalam Bab IV 

mengenai hubungan Arab Saudi dan Qatar, sedikit banyak dapat membantu 

penulis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah skripsi penulis. Arab 

Saudi merupakan negara yang sudah lama berdiri dan merupakan salah satu negra 

yang hegemon sejak zaman dahulu dimana saat itu Arab Saudi masih bergabung 

dengan kerajaan Ottoman.
159

 Setelah menjadi negara sendiri, Arab Saudi tetap 

menjadi negara hegemon dikawasan timur tengah, bukan hanya karena luar 

wilayah territorial negara yang mencapai 80% dari Arab Peninsula, melainkan 

juga kekayaan historis dimana Arab Saudi merupakan kiblat dari salah satu agama 

terbesar di dunia yaitu Islam.
160

 Diluar dari itu semua, sifat hegemon dari Arab 

Saudi juga didukung dengan kekayaan sumber daya alam minyak bumi yang 

dimilikinya.
161

Sebagai negara hegemon dikawasan tersebut, penulis melihat 

adanya urgensi dan tanggung jawab bagi Arab Saudi untuk menjaga stabilitas 

kawasan tersebut.
162

 

 Qatar sendiri merupakan negara yang merdeka pada tahun 1971 dan 

terhitung masih baru di kawasan itu. Sebagian besar kekuatan politik Qatar 
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diduduki oleh satu keluarga besar yaitu Al Thani.  Segala bentuk politik, luar 

negeri maupun dalam negeri, dikontrol oleh Al Thani.
163

 Dari thaun 1995, 

dibawah kepemimpinan Syekh Hamad bin Khalifa al Thani, Qatar sudah berusaha 

melepaskan diri dari bayang-bayang Arab Saudi. Banyak kebijakan Qatar yang 

kemudian dinilai radikal oleh sebagian besarnegara di kawasan tersebut.
164

 sikap 

Qatar yang dinilai radikal dan seringkali bersebrangan dengan pada anggota GCC 

meyebabkan terjadinya pemutusan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan 

beberapa negara GCC lainnya terhadap Qatar. 

 Konfik pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan Arab Saudi 

terhadap Qatar merupakan sebuah bentuk perilaku yang dimana bertujuan untuk 

menunjukkan bentuk dari hegemoni dari Arab Saudi sendiri serta menjaga segala 

bentuk  dari perilaku Qatar.
165

 Selain untuk menunjukkan diri bahwa Arab Saudi 

adalah negara hegemon terhadap Qatar, perilaku Arab Saudi sendiri juga sebagai 

bentuk dari kekuatan dari GCC.
166

  Hal lain yang memunculkan dari pemutusan 

hubungan diplomatik ini adalah dimana perbaikan hubungan antara Arab Saudi 

dengan Amerika Serikat.
167

 Perbaikan hubungan yang dilakukan kedua belah 

pihak dimulai sejak Presiden Donald Trump memimpin.
168

 Hubungan antara Arab 

Saudi dengan Amerika Serikat sempat tidak membaik pada tahun 2015 ketika 

Presiden Barack Obama masih memimpin dimana mengalami sebuah perbedaan 

pandangan mengenai kesepakatan nuklir negara Iran dan kekhawatiran 
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pemerintah akan perlindungan warga sipil dari perang Saudi yang terjadi di 

Yaman.
169

 Pada masa Trump memimpin saat ini, pihak dari Amerika Serikat dan 

Arab Saudi berhasil mencapai sebuah kesepakatan penjualan persenjataan militer 

untuk pihak Arab Saudi yang dimana kesepakatan tersebut senilai 147 miliar dolar 

untuk menjual peralatan tersebut ke Arab Saudi.
170

 

  Disamping hal tersebut, masih banyak terdapat beberapa hal yang 

menjadi pengaruh dari arah kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap pemutusan 

hubungan diplomatik dengan Qatar di tahun 2017 lalu. Respon – respon dari 

pemutusan hubungan diplomatik tersebut tidak hanya muncul dari negara Teluk 

Arab saja, namun respon tersebut diberikan oleh beberapa negara yang ada di 

belahan dunia ini mengingat berita Emir Qatar terkait dengan dukungan terorisme 

yang sudah tersebar luas. Tindakan yang diambil oleh Arab Saudi terkait 

kebocoran kabar dari Emir Qatar yang mendukung gerakan terorisme di Iran 

dengan memutuskan hubungan diplomatik dnegan Qatar kemudian diikuti oleh 

negara-negara yang tergabung dalam GCC merupakan implementasi dari negara-

negara tersebut untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berhubungan dengan 

negara yang terindikasi teroris dan meyatakan bahwa sikap Qatar tidak 

menggambarkan sikap negara-negara GCC terkait isu tersebut. 
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5.2 ANALISIS FAKTOR DETERMINAN PEMUTUSAN HUBUNGAN 

DIPLOMATIK ARAB SAUDI TERHADAP QATAR 

 Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, penulis menggunakan 

konsep decision making process milik William D. Coplin. Dalam konsep ini ada 

empat determinan yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri 

suatu negara. Seperti yang sudah penulis jelaskan di Bab II Kerangka Konseptual 

dari penelitian ini, maka berikut hasil analisis penulis. 

 5.2.1 Politik Dalam Negeri 

 Dalam variable ini terdapat dua indikator yang perlu dilihat untuk 

menentukan apakah variable ini merupakan faktor determinan dari pemutusan 

hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar.  

 5.2.1.1 Pengaruh Birokrasi 

 Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan 

monarki atau kerajaan, dimana kerajaan tersebut dipimpin oleh keluaga Al Saud. 

Hal ini kemudian sudah diamini sejak tahun 1931 saat pertamakali Arab Saudi 

meproklamasikan dirinya sebagai sebuah negara.
171

 Pemerintah Arab Saudi 

mendasarkan legitimasinya pada penafsirannya tentang Syariah atau Hukum Islam 

dan UU Dasar tahun 1992. Undang-Undang Dasar tersebut menetapkan sistem 

pemerintahan, hak warga negara, dan wewenang dan tugas pemerintah. Undang-

undang itu juga menetapkan bahwa Alquran dan Tradisi atau Sunnah Nabi 

Muhammad berfungsi sebagai konstitusi negara.
172

 Pada tahun 2005, negara 

mengadakan pemilihan khusus laki-laki dengan dasar non-partisan untuk setengah 
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anggota dewan kota.
173

 Dan ini adalah pemilihan pertama untuk posisi 

pemerintahan apa pun sejak tahun 1963. Pasukan keamanan melapor kepada 

pihak berwenang sipil.
174

 

 Peran agama dalam sistem politik suatu negara sangatlah kuat dalam 

pemerintahan Arab Saudi, hal ini menyebabkan Arab Saudi memiliki sistem 

politik dan pemerintahan dnegan karakter yang unik. Dalam literature sejarah, dan 

kemudian diamini oleh beberapa scholar, Islam bukan hanya mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan spiritualitas seseorang atau tatacara dan hubungan 

seseorang dengan Tuhan namun juga mengatur bagaimana seseorang menjalin 

hubungan dengan sesamanya, atau dalam lingkup lebih besar lagi, mengatur 

politik suatu negara. Seperti yang sudah diketahui oleh khalayak umum, Nabi 

Muhammad SAW adalah seorang pemimpin agama, dan dibawah peran tersebut, 

beliau juga merupakan seorang pemimpin negara.
175

 

 Tujuan dari sistem pemerintahan Islam sendiri adalah untuk mewujudkan 

kebutuhan seseorang, dalam konteks ini negara, yang tidak bisa dilepaskan dari 

tujuan yang ingin di capai oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan tersebut dapat 

diringkas menjadi tujuh poin, diantaranya:
176

 1.) Menjamin Keadilan sebagaimana 

yang sudah tercantum dalam kitab suci Al-Qur‟an surah ke 57, ayat ke 25 yang 

berbunyi: “Tuhan Yang Maha Kuasa berkata: “Kami mengutus para rasul kami 

dengan tanda-tanda yang jelas dan menurunkan Kitab dan keseimbangan (tentang 
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benar dan salah) kepada mereka, bahwa manusia dapat berdiri di atas keadilan.”; 

yang dengan ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan para Nabi atau pemimpin 

adalah untuk emnegakkan keadilan sebagai tujuan akhir mereka.; 2.) 

Membimbing untuk kebaikan dan peringatan untun melawan kejahatan. Seperti 

yang tertuang pada kitab suci Al-Qur‟an surah ke 22, ayat 41 yang bebunyi: 

“(Mereka) orang-orang yang, jika Kami membangun mereka di tanah, mendirikan 

doa yang teratur dan memberikan amal rutin, memerintahkan yang benar dan 

laranglah yang salah. Dengan Tuhan meletakkan akhir (dan keputusan) dari semua 

urusan.” Dimana para utusan Tuhan diutus untuk membimbing umatnya menuju 

jalan kebaikan dan melawan kejahatan, serta meyerahkan segala urusan kepada 

Tuhan. 

 3.) Melestarikan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama melalui pernyataan 

dan advokasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pernyataan dengan menjelaskan 

hak-hak non Muslim, klarifikasi prinsip dan kebajikan Islam, dan merinci hak-hak 

Muslim, seperti yang diperlukan. Advokasi Islam in dapat  dilakukan melalui dua 

cara yaitu pertama adalah melalui bukti dan bukti dengan menyanggah tuduhan 

dan sindiran dari mereka yang mengajarkan tentang kepalsuan dan kejahatan 

terhadap Islam.; 4.) Pengambilan dan pengimplementasian kebijakan atau 

putusan, dimana pemimpin harus menetapkan keputusan sesuai dengan hukum 

syariah, tanpa ada pengecualian.; 5.) Pempertimbvangkan dan memperhatikan 

hak-hak orang lain. Yang merupakan kepentingan dalam Islam, yang kemdian 

dikelompokkan menjadi 3 kategori: a.) Kebutuhan yang terkait dengan agama, 

jiwa, pikiran, keluarga, dan kekayaan. b.) Kebutuhan manusia dalam kehidupan 
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ini dan akhirat, kekurangan yang menyebabkan kesulitan atau bahaya. c.) adanya 

perbaikan yang dianggap sebagai kebajikan dan nilai-nilai luhur.; 6.) Mengatur 

urusan kehidupan. Hal ini dilakukan dengan cara apa pun yang demi kepentingan 

orang-orang dan di mana kebajikannya mengatasi kesalahannya.; dan yang 

terakhir, 7.) Pelestarian tatanan publik. Hal ini adalah tujuan dan prinsip yang 

paling penting karena hanya ketika ada pemeliharaan ketertiban umum, kehidupan 

dapat bergerak dengan cara yang sistematis dan aman. Dengan tidak adanya 

perintah ini, akan hanya ada kekacauan. Ini adalah tujuan dan prinsip yang ingin 

dicapai Islam melalui sistem politiknya. 

 Sistem politik Islam dibedakan oleh sejumlah fitur dan karakteristik. Yang 

paling penting dari mereka adalah dasar-dasar dan aturan semua berasal dari 

Tuhan: Dasar-dasar yang mendasari sistem ini adalah shoura atau konsultasi), 

keadilan, janji kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab. Semua ini berasal dari 

sumbernya, yaitu penyataan Allah kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad, SAW. 

Yang dinyatakan dalam ayat-ayat berikut dari Al-Qurʻan: 

"Dan berkonsultasi dengan mereka dalam urusan." (3: 159). 

"Tuhan memerintahkan Anda untuk memberikan kepercayaan 

kepada siapa mereka jatuh tempo dan ketika Anda menghakimi 

antara orang untuk menilai dengan keadilan." (4: 58). 

“Hai kamu yang percaya! Taatilah Tuhan dan taatilah Rasul 

dan mereka yang memiliki otoritas di antara kamu. ”(4: 59). 
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Nabi Muhammad, saw, berkata, "Setiap dari Anda adalah 

seorang wali dan setiap dari Anda bertanggung jawab (untuk 

tanggung jawabnya)." 

Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan sistem ideologis dan intelektual, 

dan bukan hanya yang duniawi dan legal. Sistem ini didasarkan pada fakta bahwa 

Tuhan adalah Panglima dan Legislator; baik penguasa maupun yang diperintah 

tunduk pada syariat Islam. Seperti yang telah tercantum di Al-Qur‟an 

“Dan ini (Ia memerintahkan): hakimlah di antara mereka dengan 

apa yang telah Tuhan nyatakan dan jangan mengikuti 

kecenderungan mereka dan waspadalah terhadap mereka, jangan 

sampai mereka mencobai Anda jauh dari beberapa dari apa yang 

telah Allah nyatakan kepada Anda.” (5:49). 

Lalu, ketetapan bahwa penguasa yang mengatur sistem ini haruslah seorang 

Muslim. Seperti yang tertulis di Al-Qur‟an:  

Tuhan menyatakan: “Hai kamu yang percaya! Taatilah Tuhan 

dan taatilah Rasul dan mereka yang memiliki otoritas di antara 

kamu. ”(4: 59). 

Dari sini jelas kemudian menyatakan bahwa kepemimpinan di sini terbatas pada 

penguasa Muslim. Seorang non-Muslim akan memiliki iman dan ideologi yang 

terpisah, dan dengan demikian akan menjadi non-pribumi untuk sistem ini. Oleh 

karena itu, menjadi irasional dan tidak praktis untuk menjadikannya seorang 
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pemerintah suatu bangsa yang berbeda dengannya dalam iman dan ideologi, atau 

baginya untuk memerintah dengan syariah yang ia sendiri tidak percaya. 

Dari penyataan diatas dapat dilihat bahwa Konstitusi Arab Saudi dengan 

ajaran Agama Islam saling terkait satu dengan yang lain, dimana Konstitusi Arab 

Saudi dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Al-Qur‟an dan ajaran Islam. Lalu, 

adanya korelasi permanen dan sifat tak terpisahkan dari urusan duniawi dan 

agama. Semua hal, baik itu individu atau komunitas, atau hubungan seseorang 

dengan Tuhannya, atau dengan dirinya sendiri, atau dengan masyarakat dan tanah 

airnya, atau dengan lingkungannya, diatur oleh syariah Allah. Adanya sistem etika 

di mana hubungan antara seseorong, hubungan antara seseorang dan negara, dan 

hubungan antara negara dan negara-negara lain, didasarkan pada nilai-nilai moral 

yang berakar seperti integritas, ketulusan, nasihat, belas kasihan, rasa hormat dan 

kepercayaan timbal balik, keadilan, kebajikan dan pemenuhan hak milik, dan 

kepercayaan. Yang terakir, sistem ini menggabungkan alat umum dengan 

penjelasan spesifik; agregat peraturan mendasar seperti keadilan, konsultasi, janji 

kesetiaan dan kepatuhan, diringkas dan diterapkan dalam berbagai metode, 

tergantung pada situasi dan keadaan. Pada saat yang sama, sistem ini mencakup 

elaborasi lengkap di bidang-bidang seperti hak dan tanggung jawab. Sekali lagi 

semua aturan khusus syariah tentang apa yang akan diterapkan dalam bidang 

perdata, pidana, komersial, keuangan dan lainnya, dinyatakan dan diatur secara 

rinci dalam syariah. 

Berdasarkan sistem politik pemerintahan dan birokrasi yang ada di Arab 

Saudi, penetapan dan pengambilan keputusan atas nama negara diletakkan pada 
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pemimpin negara dengan badan-badan penasehat lainnya sebagai pertimbangan 

atas suatu pengambilan keputusan. Hal ini berlaku sepadan kepada semua 

pengambilan keputusan, termasuk dengan pengambilan keputusan Arab Saudi 

dalam memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada tahun 2017. 

5.2.1.2 Pengaruh Media Massa 

 Media massa yang penulis garis bawahi dalam penelitian ini adalah media 

nasional yang dikelola maupun dimiliki oleh pemerintah atau keluarga yang 

berkuasa/ swasta di Arab Saudi.  Dimana peran media nasional Arab Saudi dalam 

pembuatan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Qatar. 

Arab Saudi sendiri memiliki kebijakan yang cukup ketat dalam masalah penyiaran 

dan pemberitaan di media massa. Media di Arab Saudi di kelola dan diawasi ketat 

oleh badan milik pemerintah yaitu Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi 

Arabia atau BSKSA.
177

 Hal ini dilakukan agar negara memiliki kontrol penuh 

terhadap penyiaran berita dan penyampaian informasi di negara tersebut. Dalam 

penyiaran saluran televisi, sebagian besar siaran diisi dengan saluran TV yang 

dikelola oleh investor-investor Arab Saudi, yang tentu saja, dengan pengawasan 

BSKSA.
178

 Saluran siaran televisi swasta tidak bisa beroperasi di Arab Saudi, tapi 

Arab Saudi menggunakan TV kabel dan satelit. Invenstor yang berperan dalam 

hal ini adalah MBC dan OSN yang berbasis di UEA.
179

 Satu-satunya saluran TV 

                                                             
177BBC News, “Saudi Arabia Profile – Media” dapat diakses melalui 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703480 14/4/2018 
178Ibid. 
179Ibid. 
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milik Saudi Arabia adalah Saudi TV dimana saluran tersebut dikelola oleh 

negara.
180

 

 Tercatat pada tahun 2000, rata-rata sebanyak 50%-100% warga Arab saudi 

menonton televisi.
181

 Mereka dapat menghabiskan waktu hingga 2,7 jam perhari 

untuk duduk menyaksikan siaran di televisi.
182

Walaupun satelit TV sudah dilarang 

pada tahun 1990, namun Arab Saudi merupakan negara yang paling banyak 

menerima siaran dari satelit TV, Sebanyak 97% dan terdapat 80 saluran satelit TV 

yang siap untuk mengudara dan bermarkas di Arab Saudi.
183

Berdasarkan data 

yang penulis temukan, dapat dikatakan bahwa peran media massa arab saudi 

cukup besar mengingat jangkauannya sangat luas dan sebagian besar audience 

memang memilih untuk menghabiskan waktu di depan televisi. Namun, melihat 

dari persebaran saluran televisi yang mengudara di Arab Saudi, sebagian besar 

siaran dikelola oleh investor asing yang diawasi oleh negara. Untuk itu, penulis 

akan menjelaskan kronologis peristiwa pemutusan hubungan diplomatik Arab 

Saudi terhadap Qatar lalu kemudian melihat apakah ada peran media massa 

nasional milik Arab Saudi yang berperan dalam pembuatan kebijakan tersebut. 

Kronologis kejadian pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi 

terhadap Qatar di tahun 2017 yang melibatkan media milik Qatar dimulai dengan 

adanya pemberitaan yang diberitakan di portal berita Al-Arabiya milik UEA dan 

Sky News Arabic milik Inggris yang menuliskan tentang pernyataan Emir Qatar 

                                                             
180Ibid. 
181Maryam Bin Fahad, et al., “Arab Media: Exposure and Transition & Arab Media Outlook 2011-

2015” Dubai Press Club dan Deloitte. diakses melalui 

http://www.arabmediaforum.ae/userfiles/EnglishAMO.pdf 14/4/2018 
182Ibid. 
183Ibid. 
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yang memuji Iran, pasukan Hammas dan Pasukan Hizbullah serta membahas 

tentang ketegangan antara Qatar dan Pakistan, yang ditayangkan pada tanggal 23 

Mei 2017.
184

  Tak lama dari itu, beberapa jam kemudian keluarlah pernyataan dari 

Qatar News Agency atau QNA bahwa situs mereka telah diretas. Juru bicara dari 

pemerintah Qatar sudah mengeluarkan statemen keberatan terkait berita yang 

beredar namun kedua portal berita yang memberitakan hal tersebut tidak 

meningdahkan dan memilih untuk tidak memberitakan pernyataan Qatar. 

Kabar tentang pernyataan Qatar terkait kelompok-kelompok tertentu di 

Iran terus menyebar ke seluruh kawasan Timur Tengah. Hingga puncaknya akun 

media sosial berbasis internet, Twitter, milik mentere luar negeri Qatar juga 

diretas. Ketika diretas, akun tersebut menyatakan bahwa Qatar telah memutuskan 

hubungan dengan Arab Saudi, United Emirate Arab atu UEA dan Mesir. Kembali 

lagi disampaikan oleh Qatar bahwa tidak ada satupun peryataan yang keluar dari 

portal berita maupun akun media sosial meteri luar negari Qatar yang benar 

adanya. Semua merupakan perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab.Pada 

5 Juni, kampanye media dipadatkan menjadi keputusan resmi resmi ketika negara-

negara Timur Tengah dan mitra mereka mengumumkan embargo Qatar dan 

memutuskan semua hubungan diplomatik.
185

 Tentu saja, ini bukan krisis pertama 

dalam hubungan antara Qatar dan tiga negara Timur Tengah. Pada Maret 2014, 

tiga negara yang bersangkutan menarik duta besar mereka dari Qatar menyusul 

meningkatnya gesekan karena dukungan Qatar untuk revolusi demokratis Arab 

                                                             
184http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2017/6/9/2d0394def47e45be99ca815071c3432e

_100.pdf 
185Ibid. 
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danpenentangannya terhadap kudeta militer di Mesir.
186

 Krisis itu berlangsung 

hingga bulan November tahun yang sama, ketika hubungan antara Qatar dan Arab 

Saudi dinormalisasi berkat Mediasi di Kuwait di hari-hari terakhir pemerintahan 

Raja Abdullah. UEA dan Bahrain segera mengikutinya, dan para duta besar dari 

ketiga negara bagian itu kembali ke Doha. 

Selain itu, ada keterlibatan media massa yang penulis lihat menjadi 

pendorong bagi Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan 

Qatar. Saluran berita Al Jazeerah, yang berbasis di Qatar, penulis lihat sebagai 

salah satu alasan pendukung mengapa Arab Saudi kemudian memutuskan 

hubungannya dengan Qatar. Stasiun penyiaran ini dikritik karena menyebut 

Negara Islam sebagai "organisasi negara", bukan akronim bahasa Arab "Daesh", 

dan pelaku bom bunuh diri sebagai "syahid", yang diterjemahkan sebagai martir 

dalam bahasa Inggris.
187

 Al-Jazeera telah membantah ini menunjukkan 

mendukung ekstremisme dan mengatakan itu "tidak partisan terhadap ideologi, 

kelompok atau pemerintah". Sekarang Arab Saudi telah menuntut Qatar menutup 

penyiar sebagai bagian dari 13 poin ultimatum yang mengancam sebagai harga 

untuk mengangkat perdagangan dua minggu dan embargo diplomatik.
188

Al-

Jazeera mengatakan bahwa panggilan untuk penutupan sebagai "bukan apa-apa 

kecuali upaya untuk mengakhiri kebebasan berekspresi di wilayah ini, dan 

menekan hak atas informasi". Organisasi-organisasi jurnalis di seluruh dunia telah 

menyatakan kemarahan mereka atas ancaman terhadap al-Jazeera. Di Inggris, 

                                                             
186ibid. 
187https://www.theguardian.com/media/2017/jun/24/al-jazeera-the-qatar-broadcaster-at-centre-of-

diplomatic-crisis 
188ibid. 
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National Union of Journalists mengatakan tuntutan terhadap penyiar adalah 

"tindakan memalukan untuk menekan kebebasan berekspresi dan media" dan 

berjanji untuk mengangkat masalah dengan "perwakilan diplomatik yang relevan 

di London".Al Jazeerah merupakan salah satu stasiun siaran berita dan informasi 

yang cukup besar di kawasan tersebut dan jumlah pemirsa yang memilih untuk 

menyaksikan Al Jazeerah mencapai 59% di Arab Saudi. jumlah jangkauannya 

yang besar itulah kemudian penulis lihat menjadi pertimbangan bagi Arab 

Saudi.
189

 

Merujuk dari apa yang terjadi terhadap media di timur tengah dan 

hubungan dengan pemutusan hubungan diplomatic Arab Saudi terhadap Qatar, 

maka penulis mencoba melihat dari sisi kebijakan dalam negeri Arab Saudi 

terhadap hak media di negara tersebut.
190

 Arab Saudi melihat media sebagain 

suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi, mulai dari 

berita, hiburan hingga hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kebijakan politik 

di negara tersebut. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan Syariah, 

ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam kebijakan mengenai media di 

Arab Saudi.  

“The Saudi media shall abide by Islam in all that it releases. It 

shall maintain the faith of the early Muslims and put aside 

anything that runs contrary to the shari’ah.” (Article 1) 

“The Saudi media shall resist and disclose the falsity of 

destructive movements, disbelieving trends, hostile philosophies, 

and attempts that aim at diverting Muslims from their faith.” 

(Article 2). 

                                                             
189Maryam Bin Fahad, Op. Cit. 
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“The Saudi media shall continue serving society by disseminating 

the meaning of the noble Islamic values and consolidating its ne 

Arabic traditions.”(Article 3). 

Dari artikel-artikel diatas dapat dilihat bahwa peraturan yang mengatur 

media di Arab Saudi sejalan dengan hukum syariah dan syariat islam yang berlaku 

di negaranya. Sehingga apapun yang diberitakan dan penyampaian informasi 

harus sesuai dengan hukum syariah. Di artikel kedua berisi bahwa informasi yang 

disampaikan melalui media harus menolak informasi-informasi yang berkaitan 

dengan kegiatan-kegiatan yang menghancurkan kepercayaan dan memecah belah 

muslim. Dan di artikel ketiga, media harus menyajikan pelayanan masyarakat dan 

menjaga nilai-nilai islam dan tradisi ketimuran. 

 

Berdasarkan dari hal itu, penulis melihat bahwa pengaruh media cukup 

berperan signifikan dalam pengambilan keputusan pemutusan hubungan 

diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi. Hal tersebut diakrenakan media 

informasi merupakan sarana komunikasi dua arah bagi negara dan rakyatnya, dan 

Arab Saudi sangat ketat memnyaring informasi apa saja yang baik dan tidak baik 

bagi warga negaranya. Media nasional milik Arab Saudi tidak memberitakan 

terkait hal ini namun saluran berita milik Inggris dan UEA lah yang pertama kali 

memberikan informasi terkait tindakan Qatar dan di siarkan keseluruh Arab Saudi, 

mengingat bahwa Arab Saudi merupakan negara yang tingkat pengkonsumsian 

siaran televisi yang cukup besar dan sebagian besar saluran yang ada merupakan 

saluran dari investor asing maka sedikit banyak media massa yang ada di arab 

saudi berperan dalam pemutusan hubungan Arab Saudi dengna Qatar. 
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5.2.2 Kondisi Ekonomi dan Militer 

Pada variabel kedua ini, terdapat lima indikator yang harus dilihat untuk 

mengetahui bagaimana kondisi ekonomi dan militer dari Arab Saudi. Variabel 

kedua ini diperlukan untuk melihat apakah keadaan ekonomi dan militer 

merupakan faktor determinan yang menyebabkan Arab Saudi melakukan 

pemberhentian hubungan diplomatisnya dengan Qatar. 

5.2.2.1 Kapasitas Produksi Barang dan Jasa 

Arab Saudi merupakan dalah satu negara penghasil minyak bumi terbesar 

di dunia. Dikarenakan hal tersebut, tidak mengherankan jika produk ekspor 

terbesar di sepanjang sejarah Arab Saudi adalah minyak. Per tahun 2016, minyak 

bumi merupakan 78.9% dari seluruh komoditas ekspor Arab Saudi, sebanyak US$ 

163.7 milyar.
191

 Pada posisi kedua komoditas ekspor terbesar Arab Saudi adalah 

plastik dan barang – barang olahan dari plastik sebesar 7%, sebanyak US$ 14.4 

milyar.
192

 Dengan adanya jarak yang begitu besar antara komoditas ekspor 

terbesar posisi pertama dan posisi keduanya, penulis berargumen bahwa Arab 

Saudi masih begitu tergantung dengan produksi dan ekspor minyaknya. 

Antara tahun 2016 dan 2017 sendiri terdapat beberapa kenaikan dan 

penurunan harga minyak, begitu pula dengan kegiatan ekspor minyak dari Arab 

Saudi. Sejak pertengahan tahun 2016, pada bulan Juni hingga bulan Desember, 

terjadi adanya kenaikan ekspor minyak pada bulan Oktober, dan menurun secara 

                                                             
191Workman, D. (2018). Saudi Arabia’s Top 10 Exports. [online] World's Top Exports. Dapat 

diakses pada: http://www.worldstopexports.com/saudi-arabias-top-10-exports/ [Diakses pada 25 

Apr. 2018]. 
192Ibid. 
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drastis sebulan setelahnya.
193

 Pada tahun 2017, sepanjang awal tahun, dapat 

dikatakan harga minyak dan aktivitas ekspor minyak Arab Saudi tergolong stabil, 

namun ketika memasuki pertengahan tahun pada bulan April, Mei, dan Juni, 

terjadi penurunan yang tidak begitu drastis.
194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross Domestic Product (GDP) merupakan salah satu faktor untuk 

menentukan kapasitas produksi barang dari Arab Saudi. Pada tahun 2017, kuartal 

pertama pada bulan Januari hingga Maret, angka GDP Arab Saudi tercatat senilai 

US$ 171.239 juta, namun terjadi penurunan pada kuartal kedua pada bulan April 

                                                             
193Ibid. 
194Ibid. 

Grafik 1. Diagram Ekspor minyak Saudi Arabia 

Sumber: Saudi Arabia‟s Top 10 Exports. [online] World's Top Exports. Dapat 
diakses pada: http://www.worldstopexports.com/saudi-arabias-top-10-exports/ 
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hingga Juni menjadi US$ 164.985 juta.
195

 Pertlu diketahui, pada kuartal kedua 

inilah terjadi pemutusan hubungan diplomatis Arab Saudi terhadap Qatar.  

Tabel 3. Quarterly GDP 

 

 

 

 

 

Faktor kedua adalah Gross National Product (GNP). Seperti yang penulis 

sebutkan sebelumnya jika minyak memainkan peran yang sangat besar atas neraca 

ekonomi Arab Saudi, GNP Arab Saudi merupakan dalah satu hal yang 

terpengaruh dengan kurang stabilnya harga minyak dalam beberapa tahun 

terakhir. Pada pertengahan tahun 2015, bulan April, GNP Arab Saudi tercatat 

senilai US$ 174.458 juta namun kemudian terjadi penurunan yang sangat drastis 

pada awal tahun 2016 senilai US$ 154.769 juta.
196

 Neraca GNP Arab Saudi 

kemudian perlahan menaik hingga pada tahun 2017, namun sama seperti GDPnya 

pada sekitar bulan Juni pada tahun 2017, sekali lagi terjadi penuruan. Pada tahun 

                                                             
195Tradingeconomics.com. (2018). Saudi Arabia GDP | 1968-2018 | Data | Chart | Calendar | 

Forecast | News. [online] Dapat diakses pada: https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/gdp 

[Diakses pada 25 Apr. 2018]. 
196Ceicdata.com. (2018). Saudi Arabia Gross National Product | Economic Indicators. [online] 

Dapat diakses pada: https://www.ceicdata.com/en/indicator/saudi-arabia/gross-national-product 

[Diakses pada 25 Apr. 2018]. 

Sumber: Saudi Arabia GDP | 1968-2018 | Data | Chart | Calendar | Forecast 
| News. [online] Dapat diakses pada: https://tradingeconomics.com/saudi-

arabia/gdp 
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2017 bulan April, tercatat GNP Arab Saudi sebesar US$ 174.919 juta, namun 

menurun pada sekitar bulan Juni menjadi sebesar US$ 169.325 juta.
197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejauh penelitian ini, penulis dapat mengatakan jika penurunan GDP dan 

GNP Arab Saudi ini merupakan salah satu alasan pemutusan hubungan diplomatis 

mereka dengan Qatar, atau justru disebabkan karena pemutusan hubungan 

diplomatisnya. 

5.2.2.2 Kebergantungan Sektor Perdagangan dan Jasa 

Seperti yang telah penulis jabarkan pada poin kapasitas produksi barang 

dan jasa, minyak sekali lagi memainkan perang penting dalam neraca ekonomi 

Arab Saudi. Oleh karena hal itu, pada poin ini penulis mencoba untuk menyajikan 

data ekspor Arab Saudi yang selain minyak. Penulis telah sebutkan sebelumnya 

bahwa per 2016, minyak merupakan 78.9% dari keseluruhan komoditas ekspor 

                                                             
197Ibid. 

Sumber: Saudi Arabia Gross National Product | Economic Indicators. [online] Dapat diakses 

pada: https://www.ceicdata.com/en/indicator/saudi-arabia/gross-national-product 

Grafik 2. GNP Arab Saudi 
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Arab Saudi. Pada posisi kedua merupakan plastik dan bahan olahan plastik 

dengan 7% seharga US$ 14.4 milyar, diikuti dengan bahan – bahan kimia (3.7% 

seharga US% 7.6 milyar), kapal, perahu dan transportasi air (1.1% seharga US$ 

2.4 milyar) dan aluminium (0.9$ seharga US$ 1.9 milyar).
198

 

Dari kelima komoditas ekspor terbesar Arab Saudi tersebut, walaupun 

pada faktanya minyak tidak akan tergantikan pada posisi pertama, aluminium 

menjanjikan prospek dengan pertumbuhannya yang pesat. Sejak tahun 2007, 

komoditas aluminium Arab Saudi mengalami kenaikan sebesar 262.5%.
199

 Hal ini 

penulis simpulkan dengan mulai adanya kesadaran dari Arab Saudi mengenai 

kurang stabilnya harga minyak internasional sehingga mereka mulai 

mengembangkan komoditas lain sebagai rencana cadangan. 

Berbicara mengenai hubungannya dengan Qatar, penulis menemukan fakta 

bahwa Qatar sendiri tidak pernah menerima minyak dari Arab Saudi. Pada tahun 

2016 penulis menemukan bahwa impor terbesar Qatar dari Arab Saudi merupakan 

produk – produk hewani sebesar 19%, diikuti dengan bahan – bahan kimia (18%) 

dan besi – besian (17%).
200

 Dikaitkan dengan data – data diatas yang penulis 

sajikan sebelumnya, aluminium yang merupakan komoditas ekspor Arab Saudi 

yang mengalami kenaikan merupakan salah satu yang di impor oleh Qatar dalam 

kategori besi – besian. Qatar sendiri merupakan produsen minyak, sehingga tidak 

mengherankan jika Qatar tidak mengimpor minyak. 
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200The Observatory of Economic Complexity. (2018). Products that Qatar imports from Saudi 

Arabia (2016). [online] Dapat diakses pada: 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/qat/sau/show/2016/ [Diakses pada 

25 Apr. 2018]. 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Services - etc. - value added (US dollar) in Saudi Arabia. [online] Dapat 

diakses pada: https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/services-etc--value-

added-us-dollar-wb-data.html 

Selain perdagangan, jumlah jasa yang dihasilkan dan diekspor oleh Arab 

Saudi juga perlu dilihat untuk menentukan kebergantungan Arab Saudi. Jasa yang 

dimaksud disini merupakan gabungan dari beberapa jenis usaha yang 

menawarkan jasa seperti turisme, perhotelan, transportasi, pendidikan, jaminan 

dan fasilitas kesehatan, dan pemukiman (real estate).  Sejak tahun 2006, tercatat 

Arab Saudi mengalami kenaikan dalam bidang jasa setiap tahunnya. Pada tahun 

2006 bidang jasa Arab Saudi tercatat menghasilkan sekitar US$ 100 milyar, dan 

terus menaik hingga sebesar US$ 350 milyar pada tahun 2016.
201

 

                                                             
201Tradingeconomics.com. (2018). Services - etc. - value added (US dollar) in Saudi Arabia. 

[online] Dapat diakses pada: https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/services-etc--value-added-

us-dollar-wb-data.html [Diakses pada 25 Apr. 2018]. 

Diagram 1. Impor Qatar tahun 2016 
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Grafik 3. Jasa Saudi Arabia 

 

Sumber: Services - etc. - value added (US dollar) in Saudi Arabia. [online] Dapat 

diakses pada: https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/services-etc--value-

added-us-dollar-wb-data.html 

 

Penulis mengalami kesusahan dalam mendapatkan data mengenai 

perdagangan antar kedua negara per tahun 2017, sehingga data yang penulis 

dapatkan pada tahun 2016 ini penulis jadikan acuan akan kebergantungan sektor 

perdagangan dan jasa Arab Saudi. Barang – barang komoditas ekspor dari Arab 

Saudi sedikit terlihat sering mengalami kenaikan dan penurunan, sedangkan pada 

bidang jasa justru perlahan namun pasti terus mengalami kenaikan. Mengacu pada 

data – data yang disajikan diatas, kuantitas barang pada neraca perdagangan Arab 

Saudi memberikan pengaruh yang lebih ketimbang kuantitas jasa yang dihasilkan. 

5.2.2.3 Jumlah Pasukan Militer 

Dalam melihat jumlah pasukan militer sebuah negara, beberapa hal perlu 

dimasukkan dalam pertimbangan, antara lain berapa total populasinya, berapa 

banyak yang terdaftar dalam militer, dan berapa banyak jumlah personil militer 

aktifnya.  
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Arab Saudi terletak dalam peringkat ke 26 di dunia dengan militer terkuat 

di dunia. Jumlah populasi Arab Saudi pada tahun 2018 tercatat sekitar 28.571.770 

jiwa, dimana sekitar 15.300.000 jiwa diantaranya merupakan tenaga kerja yang 

tersedia dan siap untuk militer.
202

 Arab Saudi sendiri per tahun 2018 memiliki 

sekitar 256.000 personil aktif dalam militernya, dan setiap tahunnya sekitar 

500.000 setiap tahunnya memasuki usia fit-for-service atau siap untuk memasuki 

militer.
203

 

Qatar sendiri menempati peringkat ke 100 di dunia pada kekuatan 

militernya. Pada tahun 2018 Qatar memiliki sekitar 2.314.307 jiwa populasi. 

Hanya sekitar 600.000 nya tercatat merupakan tenaga kerja yang tersedia dan siap 

untuk militer.
204

 Dalam militernya, sekitar 12.000 jumlah personil militer aktif 

nya pada tahun 2018 dengan 12.000 jiwa memasuki usia fit-for-service setiap 

tahunnya.
205

 

Tabel 4.kekuatan militer Arab Saudi 

 Arab Saudi Qatar 

Ranking Militer 26 100 

Populasi 28.571.770 2.314.307 

Manpower 15.300.000 600.000 

Military Active 256.000 12.000 

Annually fit-for-service 500.000 12.000 

Sumber: Olahan Penulis 

Melihat data – data tersebut, penulis dapat mengatakan bahwa berdasarkan 

manpower nya sendiri, Arab Saudi memiliki keunggulan jika dibandingkan 

                                                             
202Globalfirepower.com. (2018). 2018 Saudi Arabia Military Strength. [online] Dapat diakses 

pada: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=saudi-

arabia [Diakses pada 25 May 2018]. 
203Ibid. 
204Ibid. 
205Ibid. 
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dengan Qatar. Dari jumlah personil aktif militernya pun terlihat perbedaan yang 

besar diantara kedua negara, sehingga aman untuk disimpulkan bahwa dengan 

adanya pemutusan hubungan diplomatis dari Arab Saudi tidak akan mengundang 

aksi militer dari Qatar. 

5.2.2.4 Kualitas Militer 

Penulis telah sebutkan pada poin diatas bagaimana perbandingan kekuatan 

manpower antara kedua negara. Berbicara mengenai kualitas militer, menurut 

penulis, hal tersebut sudah dapat diwakilkan dengan peringkat militer kedua 

negara, dimana Arab Saudi menempati peringkat ke 26 di dunia dan Qatar 

menempati peringkat ke 100 di dunia.
206

 Selain peringkatnya, jumlah angka 

regenerasi militer kedua negara setiap tahunnya juga terpaut jauh, dimana Arab 

Saudi memiliki 500.000 jiwa yang setiap tahunnya siap untuk masuk militer (fit-

for-service) sedangkan Qatar hanya memiliki sekitar 12.000 jiwa setiap 

tahunnya.
207

 

Indikator ini sendiri berhubungan dengan indikator jumlah pasukan militer 

sebelumnya. Sehingga kesimpulan sementara yang dapat diambil oleh penulis 

kurang lebih sama pada indikator sebelumnya, sangat tidak mungkin jika Qatar 

akan mengambil langkah – langkah militer terhadap Arab Saudi sehubungan 

dengan pemutusan hubungan diplomatis antar kedua negara. 

5.2.2.5 Kelengkapan Militer 

Indikator terakhir pada variabel ini berhubungan langsung dengan dua 

indikator diatas. Dalam melihat kelengkapan militer sebuah negara, selain melihat 

                                                             
206Ibid. 
207Ibid. 
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jumlah pasukan militer dan kualitasnya, perlu juga dilihat persenjataan – 

persenjataan yang dimiliki kedua negara untuk melihat ada tidaknya kemungkinan 

munculnya tindakan militer dari kedua belah pihak. Seperti yang diketahui, pada 

masa sekarang ini, jumlah pasukan militer atau manpower sebuah negara sendiri 

tidak dapat lagi dijadikan acuan mumpuni atau tidaknya persenjataan sebuah 

negara. Sejak beberapa dekade terakhir, mulai bermunculan beberapa persenjataan 

tanpa awak yang hanya membutuhkan sedikit atau sama sekali tidak 

membutuhkan tenaga manusia untuk mengoperasionalisasikannya. 

Pertama penulis akan berbicara mengenai kelengkapan militer Arab Saudi. 

Per tahun 2018, Arab Saudi tercatat memiliki total 844 pesawat tempur, dimana 

angka tersebut merupakan perpaduan dari seluruh cabang militer (angkatan darat, 

laut, dan udara).
208

 Arab Saudi memiliki 203 pesawat tempur (fighter aircraft), 

284 pesawat serang (attack aircraft), 211 pesawat angkut (transport aircraft), 244 

pesawat pelatih (trainer aircraft), dan 254 helikopter multifungsi dimana 22 

diantaranya merupakan helikopter tempur.
209

 Dibandingkan dengan Qatar yang 

tercatat memiliki total 101 pesawat tempur, yang terbagi antara sembilan pesawat 

tempur (fighter aircraft), 15 pesawat serang (attack aircraft), 42 pesawat angkut 

(transport aircraft), 31 pesawat pelatih (trainer aircraft), dan 43 helikopter 

multifungsi.
210

 

Tabel 5.kekuatan udara Arab Saudi 

 Arab Saudi Qatar 

                                                             
208Ibid. 
209Ibid. 
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Total aircraft 844 101 

Fighter aircraft 203 9 

Attack aircraft 284 15 

Transport aircraft 211 42 

Trainer aircraft 244 31 

Helicopter (multi-purpose) 254 43 

Attack helicopter 22 0 

Sumber: Olahan penulis 

Kedua adalah kekuatan angkatan daratnya, yang dilihat dari berapa 

kendaratan darat siap tempur dari kedua negara. Per tahun 2018, Arab Saudi 

tercatat memiliki total 1.142 tank tempur.
211

 Arab Saudi juga memiliki 5.472  

kendaraan tempur lapis baja (armored fighting vehicles), 524 artileri otomatis 

(self-propelled artileries), 432 artileri bergerak (towed artileries), dan 322 mobil 

roket (rocket projector vehicles).
212

 Dibandingkan dengan Qatar yang tercatat 

memiliki 92 tank tempur, 464 kendaraan tempur lapis baja (armored fighting 

vehicles), 24 artileri otomatis (self-propelled artileries), 12 artileri bergerak 

(towed artileries), dan 21 mobil roket (rocket projector vehicles).
213

 

Tabel 6. kekuatan darat Arab Saudi 

 Arab Saudi Qatar 

Combat Tanks 1.142 92 

Armored fighting vehicles 5.472 464 

Self-propelled artileries 524 24 

Towed artileries 432 12 

Rocket projector vehicles 322 21 

Sumber: Olahan penulis 
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Ketiga adalah kekuatan angkatan lautnya, yang dilihat dari berapa 

kendaratan laut siap tempur dari kedua negara. Per tahun 2018, Arab Saudi 

tercatat memiliki total 55 kapal tempur yang termasuk dengan 30 kapal serang 

(attack ships) tujuh kapal pengawal (frigates), empat kapal korvet (corvettes), 11 

kapal patroli (patrol ships), dan tiga kapal perang ranjau (mine warfare 

vessels).
214

 Sedangkan Qatar tercatat memiliki total 80 kapal tempur, yang terdiri 

dari 69 kapal patroli (patrol ships) dan 11 kapal serang (attack ships).
215
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Tabel 7.kekuatan laut Arab Saudi 

 Arab Saudi Qatar 

Attack Ships 30 11 

Frigates 7 0 

Corvettes 4 0 

Patrol ships 11 69 

Mine warfare vessels 3 0 

Sumber: Olahan Penulis 

 

5.2.3 Konteks Internasional 

Dalam variable ini terdapat tiga indikator yang perlu dilihat untuk 

menentukan apakah variable ini merupakan faktor determinan dari pemutusan 

hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar. Ketiga indikator tersebut 

diantaranya: 1.) Geografis; 2.)Ekonomi; 3.) Politis. 

5.2.3.3 Geografis 

Letak Geografis Arab Saudi berada di Arab Peninsula, luas wilayah Arab 

Saudi mencapai 80% dari Arab Peninsula menjadikan Arab Saudi negara 

hegemon di kawasn Timur Tengah. Teritorial yang luas juga menjadikan Arab 

Saudi memiliki banyak Sumber Daya Alam minyak bumi. Arab Saudi berbatasan 

langsung dengan ebberapa negaa-negara yang dahulu juga merupakan bagian dari 

kerajaan Ottoman. Disebelah Utara Arab Saudi berbatasan langsung dnegan 

Jordania, Iraq dan Kuwait. Di timur, Arab Saudi berbatasan dnegan  Teluk Persia, 

Qatar, dan UEA. Disebelah selatan, Arab Saudi berbatasan Yaman dan Oman. 

Kemudian, dibatasi langsung oleh Laut Merah di sebelah barat. 
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Gambar 1. Peta Arab Saudi di Arab Peninsula 

 

sumber: google image, keyword- Arabian Peninsula
216

 

 Seperti yang sudah penulis jelaskan di bab IV bahwa sejarah 

hubungan antara kedua negara ini memang selalu mengalami masa naik turun. 

Berulang kali sikap Qatar yang ingin melepaskan pengaruh Arab Saudi terhadap 

negaranya sering dilakukan dan tentu saja hal ini sedikit banyak berimbas pada 

hubungan kedua negara tersebut. penulis tidak melihat adanya hubungan geografis 

dengan pemutusan hubungan diplomatic antara Qatar dan Arab Saudi. Hanya saja, 

Peran dan kekuatan Arab Saudi yang cukup besar dikawasan tersebut, dilihat dari 

luas wilayahnya, kemudian seakan-akan mengintimidasi keberadaan negara kecil 

seperti Qatar yang ingin menunjukkan dirinya di kawasan tersebut.  

                                                             
216 



85 
 

Yang penulis lihat, salah satu cara agar Qatar mendapatkan pengakuan dari 

sesama negara dikawasan tersebut adalah untuk menjalin hubungan baik dengan 

semua negara dikawasan tersebut tidak terkecuali dengan Iran meskipun Iran 

sendiri tengah menjadi sorotan di masyarakat terkait aktifitas kelompok 

ekstermisnya. Hal tersebut didukung juga oleh letak geografis Qatar yang hanya 

dibatasi Teluk Persia dengan Iran. 

5.2.3.2 Ekonomi 

Dari segi ekonomi, Arab Saudi merupakan pemimpin di antara negara-

negara di Arab Peninsula dan GCC. Dan hubungan perekonomian dari semua 

negara yang tergabung dalam GCC pun baik-baik saja. Hingga saat pemutusan 

hubungan diplomatic oleh Arab Saudi terhadap Qatar pada Juni 2017. Dalam 

indikator ini penulis akan melihat apakah perekonomian Arab Saudi dan GCC 

menjadi faktor determinan pengambilan kebijakan pemutusan hubungan 

diplomatic oleh arab Saudi terhadap Qatar. 
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Grafik 4. Produksi Minyak Bumi di Kawasan Timur Tengah 

sumber: statista
217

 

 Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa produksi minyak bumi paling 

banyak diduduki oleh Arab Saudi di angka 12.349 (1000 barel per hari), 

sedangkan Qatar berada di peringkat ke enam dengan angka 1.899 (1000 barel per 

hari). Dapat dilihat bahwa secara kuantitas, Arab Saudi jauh lebih unggul daripada 

Qatar.  

                                                             
217https://www.statista.com/statistics/218302/oil-production-in-key-middle-eastern-countries/ 



87 
 

Tabel 8. Ekspor Negara-Negara OPEC 

 

Sumber: OPEC Annual Statistical Bulletin
218

 

 Berdasarkan data diatas, jumlah ekspor negara secara keseluruhan 

mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga 2015, begitupula dengan Arab 

Saudi dan Qatar. Satu-satunya negara yang mengalami kenaikan selama 5 tahun 

tersebut adalah UAE dimana sebelumnya berada di angka 302.036 ditahun 2011 

menjadi 333.370 ditahun 2015. 

 Dari data yang dapat penulis kumpulkan, penulis tidak melihat adanya 

alasan bagi Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatic dengan Qatar, 

                                                             
218https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2016.p
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dengan alasan permasalahan perekonomian kedua negara dan anggota GCC 

lainnya. Karena, berdasarkan data yang sudah dihimpun, Sumber daya Qatar tidak 

sebanyak Arab Saudi dan profit yang didapat juga berbeda jauh. Hal itu sudah 

menjawab bahwa tidak mungkin Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatic 

negara dikarenakan masalah perekonomian dan perdagangan minyak keluar 

negeri. 

5.2.3.1 Politis 

Pada Indikator ini, penulis akan melihat apakah ada pengaruh aliansi dari 

Arab Saudi yang mendorong Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatic 

dnegan Qatar. Pada tanggal 7 Juni 2017, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, 

dan Mesir membuat keputusan kebijakan luar negeri yang kritis yang dapat 

mengacaukan hubungan di Teluk Persia untuk jangka waktu yang sangat lama: 

Mereka memutuskan hubungan dengan tetangga mereka, Qatar.
219

 

Sebagai balasan terhadap apa yang diyakini oleh negara-negara yang 

diketuai oleh Arab Saudi itu adalah campur tangan Qatar dalam urusan internal 

mereka,  termasuk dukungan Qatar terhadap kelompok teroris. Riyadh dan 

beberapa sekutunya mengirim Doha pesan peringatan. Hubungan diplomatik telah 

ditangguhkan, pesawat Qatar tidak lagi diizinkan untuk terbang di sebagian besar 

wilayah udara Teluk, dan pelabuhan serta bandara yang Doha bergantung untuk 

mengimpor makanan dan mengekspor gas alam cair adalah hal terlarang untuk 

dilakukan hingga masa mendatang. Perselisihan antara Qatar dan negara-negara 
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tetangganya sejauh ini merupakan perceraian diplomatik paling serius sejak Gulf 

Cooperation Council (GCC) dibentuk pada tahun 1981. 

Namun, dengan cara yang ironis, memburuknya hubungan Teluk juga 

memberikan kesempatan bagi kerajaan Arab Teluk untuk membuktikan kepada 

masyarakat internasional bahwa mereka dapat menyelesaikan perselisihan mereka 

sendiri. Sayangnya, pertengkaran di Teluk tidak ada hubungannya dengan 

negosiasi, apalagi resolusi. Arab Saudi dan UAE telah bersikukuh bahwa daftar 

permintaan yang dikirim ke Qatar tidak dapat dinegosiasikan.  Amerika Serikat, 

seperti Turki, Rusia, dan Kuwait, telah memperluas tangan mereka untuk 

membantu kerja GCC melalui isu-isu mereka. Menteri Luar Negeri Rex Tillerson 

terus-menerus berhubungan dengan kolega-kolega di Arab Peninsula , dan ia telah 

menjadi tuan rumah Menteri Luar Negeri Qatar dan Menteri Negara Urusan 

Kabinet di Washington, Bahkan Presiden Trump yang telah masuk ke dalam aksi 

itu, memanggil putra mahkota Arab Saudi , putra mahkota Emirat, dan Emir Qatar 

pada 2 Juli 2017 untuk menyatakan keinginan Amerika Serikat agar krisis ini 

berakhir secepat mungkin. 

Kurangnya keterlibatan Amerika, misalnya, dapat mengakibatkan eskalasi 

lebih lanjut dari keretakan Qatar. Pejabat UEA telah menyarankan bahwa jika 

Doha tidak tunduk pada tuntutannya, sanksi sekunder pada bisnis internasional 

yang bertransaksi dengan individu dan entitas Qatar dapat menjadi pilihan. Tidak 

seorang pun, tentu saja, ingin melihat GCC berakhir karena adanya masalah ini. 

Amerika Serikat memiliki kekuatan luar negeri yang luar biasa dengan sumber 

daya yang lebih banyak daripada negara lain, tetapi bahkan keterlibatan intens 
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diplomat Amerika yang berbakat tidak akan memiliki dampak yang langgeng dan 

positif jika semua pihak yang terlibat tidak tulus berkompromi di awal. Jika 

kepentingan Amerika yang penting dipertaruhkan, para diplomat Amerika Serikat 

harus menjadi bagian dari persamaan, tetapi pemerintah harus menyadari bahwa 

Amerika Serikat juga dapat menghambur-hamburkan kekuatan dan 

kredibilitasnya sebagai kekuatan diplomatik ketika menghabiskan modalnya, 

namun gagal berulang kali untuk membawa sebuah perselisihan sampai akhir.  

Apa yang terjadi antar Qatar dan Arab Saudi serta GCC adalah contoh dari 

konflik ionternasional yang agak sukar untuk dapat dipahami: 1.) Di mana dua 

protagonis begitu didorong ke posisi mereka, sehingga membuat mediasi Amerika 

Serikat yang agresif lebih mungkin menyebabkan masalah dalam hubungan 

Teluknya daripada melicinkan jalan menuju solusi. 2.) Tidak ada jaminan bahwa 

upaya mediasi yang dipimpin AS akan menjembatani kesenjangan tersebut, dan 

bahkan lebih kecil kemungkinannya ketika Riyadh, Abu Dhabi, dan Doha melihat 

satu sama lain sebagai korban yang pantas mendapat kompensasi. 

Ada poin yang lebih besar untuk dibuat juga. Negara-negara Teluk, yang 

tetap bergantung pada sistem persenjataan AS dan hadiah diplomatik untuk 

keamanan mereka, memiliki kebiasaan meraih telepon dan memanggil 

Washington setiap kali masalah di kawasan itu muncul. Lebih sering, pejabat di 

Departemen Luar Negeri AS dan Gedung Putih dengan senang hati menerima 

telepon dan menerima permintaan mereka karena Riyadh, Doha, dan Kairo adalah 

sekutu regional. Namun pada pemerintahan Trump, Amerika Serikat terkesan 

sedikit acuh terhadap permasalahan regional ini, oleh karena itu penulis melihat 
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bahwa tidak ada dorongan bagi Arab Saudi untuk memutuskan hubungan 

diplomatiknya dengan Qatar yang dilakukan oleh negara aliansi Arab Saudi. 

5.2.2.6 Pengambilan Keputusan 

Seperti yang telah penulis sedikit jelaskan pada latar belakang penelitian, 

hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar dibumbui beberapa kali perseteruan. 

Pada bagian ini, penulis akan mencoba melihat bagaimana pengambilan 

keputusan Arab Saudi dalam pemutusan hubungan diplomatiknya dengan Qatar 

dengan mengkosiderasi beberapa variabel yang lain seperti kondisi politik, serta 

militer dari Arab Saudi sendiri. 

Berbicara mengenai kondisi politik nya, Arab Saudi merupakan negara 

kerajaan yang dipimpin oleh keluarga Al Saud yang memerintah dengan hukum 

Islam yang ditetapkan dalam undang – undang negaranya sejak tahun 1931, 

dimana Al Quran dan Sunnah Nabi menjadi konstitusi negaranya.Dari sini dapat 

dilihat bahwa Islam melekat dengan keputusan politis Arab Saudi. Oleh karena 

itu, tidak mengherankan jika awal mula munculnya bibit pemutusan hubungan 

diplomatis dengan Qatar muncul ketika Qatar menyatakan dukungannya terhadap 

Iran yang oleh Arab Saudi dilihat sebagai tindakan yang merugikan umat muslim 

dan mencoreng nama Islam. Arab Saudi juga pada akhirnya menyampaikan 

kekecewaan mereka melalui sangsi – sangsi yang diberikan melalui GCC hingga 

berbuah pada pemutusan hubungan diplomatis antara Arab Saudi dengan Qatar. 

Pemutusan hubungan diplomatis ini merugikan Qatar, dimana kebutuhan 

angan Qatar sebanyak 80% nya didatangkan dari negara – negara Arab lain di 

GCC. Hal tersebut beresiko menimbulkan jawaban tegas dari Qatar, bahkan tidak 
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menutup kemungkinan Qatar akan angkat senjata. Namun, berdasarkan data – 

data yang didapatkan oleh penulis selama penelitian ini, hal tersebut diminimalisir 

dengan adanya perbedaan kekuatan militer yang terpaut jauh antara kedua negara. 

Berdasarkan peringkat militernya saja, Arab Saudi berada di peringkat ke 

26 dunia sedangkan Qatar pada peringkat ke 100. Perbedaan juga terlihat jelas 

pada jumlah tenaga militer dan armada tempur kedua negara. Penulis beranggapan 

bahwa Arab Saudi mengetahui hal ini, bahwa jika dilihat dari kekuatan militer, 

mereka jauh dan jelas lebih baik dari Qatar. Sehingga tidak mengherankan jika 

Arab Saudi melakukan pemutusan hubungan diplomatis tersebut dengan 

mengetahui Qatar tidak akan melawan secara langsung melalui militer. Fakta ini 

kemudian berarti satu – satunya bentuk perlawanan yang dapat diberikan Qatar 

hanyalah melalui jalur diplomatis. Walaupun demikian, Arab Saudi merupakan 

salah satu negara terbesar di lingkup regionalnya dengan kapabilitas politik yang 

arguably terbaik diantara negara – negara tetangganya, hal ini juga kemudian 

meminimalisir kemungkinan Qatar melawan secara politis. 

Penulis kemudian berpendapat bahwa, dengan mengkonsiderasi seluruh 

faktor yang ada, pemutusan hubungan diplomatis ini memberikan Arab Saudi 

keunggulan dalam segala hal. Dengan demikian pula, mereka dapat memberikan 

“hukuman” yang mereka ingin berikan kepada Qatar terhadap dukungan mereka 

kepada kelompok teroris. 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian penulis dan hasil yang penulis temukan pada bab 

V, penulis menyimpulkan bahwa variabel Politik Dalam Negeri Arab Saudi 

merupakan faktor determinan pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi 

terhadap Qatar di tahun 2017. Pada indikator pertama, penulis menemukan bahwa 

benar adanya bahwa kepala negara memiliki peran dan hak untuk mengambil 

keputusan sebagaimana mestinya dan yang terbaik untuk negaranya sesuai dengan 

syariat Islam dan hukum syariah yang berlaku. Kebijakan tersebut tidak diambil 

setamerta karena ada permasalahan individual namun dikarenakan sikap Qatar 

yang tidak sama dnegan negara-negara lain di kawasan tersebut termasuk dengan 

negara-negara GCC. 

 Salah satu alasan mengapa Arab Saudi dan pemerintah negara-negara lain 

di kawasan tersebut menarik duta besarnya dan memutuskan hubungan diplomatik 

dengan Qatar adalah karena negara-negara tersebut tidak ingin di relasikan 

sebagai pendukung kelompok-kelompok terorisme di Iran. Kedekatan dan sikap 

Qatar yang hangat dan mendukung Iran dilihat sebagai sesuatu yang tak 

semestinya dilakukan dan negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya 

mengecam sikap Qatar tersebut dan menyatakan bahwa sikap Qatar buka 

merupakan cerminan sikap keseluruhan negara-negara Timur Tengah. 
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Namun, pada variabel kedua, yaitu peran media massa nasional terhadap 

pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar, penulis tidak dapat menemukan 

adanya media nasional yang pertama kali memberititakan tentang Qatar. Yang 

kemudian penulis temukan adalah benar adanya peran dari media massa dan peran 

tersebut cukup signifikan karena penyampaian informasi oleh media tersebut 

sangat cepat penyebarannya dan cukup untuk membangun opini publik yang 

meresahkan terhadap Qatar, namun bukan berasal dari saluran milik Arab Saudi 

melainkan milik Inggris dan UEA. Perlu diketahui bahwa industri penyiaran di 

Arab Saudi sangat didominasi dnegan investor asing, yaitu MBC dan OSN milik 

UEA, meskipun diawasi langsung oleh badan pengawas penyiaran Arab Saudi.  

Pemberitaan yang merujuk kepada sikap Qatar berasal dari Sky News 

Arabic yang berbasis di Inggris dan Al-Arabiya yang berbasis di UEA. Kabar 

yang diberitakan sudah menyebabkan kekhawatiran akan ketidakstabilan politik 

dan sosial di masyarakat Arab Saudi. Terlebih lagi, melalui Al-Jazeera, Qatar 

dinilai mennggunakan bahasa yang menjurus kearah dukungan terhadap 

kelompok terorisme di Iran dengan menyebutnya sebagai aksi Jihad. Pemerintah 

Arab Saudi melihat hal ini dapat berpotensi untuk menimbulkan kebingungan 

yang akhirnya dapat memecahbelahkan masyarakat muslim di Arab Saudi dan 

merubah pandangan mereka terhadap terorisme. Jadi, penulis tidak dapat 

menemukan adanya peran media nasional dalam pemutusan hubungan diplomatik 

antara Arab Saudi dan Qatar namun, adanya peran media asing yang ikut 

mendorong Arab Saudi dalam membuat keputusan tersebut. 
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 Pada indikator lain, penulis tidak menemukan adanya alasan yang 

signifikan bagi Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatiknyaterhadap 

Qatar. Semua murni dikarenakan sikap Qatar yang dinilai sudah mulai 

meresahkan dan berpotensi menimbulkan konflik di kawasan Timur Tengah. 

6.2 Saran 

 Saran penulis adalah sebaiknya Arab Saudi tidak mengambil langkah 

ekstrim terlebih dahulu dengan menarik duta besar, memulangkan warga negara, 

memutuskan hubungan kerjasama, larangan terhadap apapun yang berkaitan 

dengan Qatar hingga pemutusan hubungan diplomatik. Karena penulis rasa jika 

hal tersebut ditujukan untuk kestabilan kawasan maka keadaan akan berputar 

sebaliknya, dimana Qatar ditinggalkan oleh negara-negara Timur Tengah lainnya, 

Qatar akan memilih untuk semakin dekat kepada Iran dan terorisme akan sangat 

mudah masuk ke negara tersebut. 
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