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KRISIS diplomatik Qatar berkembang 
memprihatinkan. Apalagi Mauritania 
menyusul turut bergabung dalam tu

juh negara (Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat 
Arab/UEA, Mesir, Libya, Yaman, dan Maladewa) 
yang (lebih dulu) memutus hubungan diplomatik 
dengan Keemiran Qatar.

Pemutusan hubungan diplomatik tersebut 
tentu mengejutkan. Pasalnya, masyarakat dunia 
umumnya memahami Qatar adalah negara 
makmur yang tidak suka berulah dan menjadi 
negeri sahabat eseiramai khususnya dengan 
Saudi. Saat Saudi bersama Amerika Serikat 
memprakarsai pembentukan pasukan koalisi in
ternasional untuk mengeluarkan paksa pa
sukan Irak dari Kuwait 1990-1991, Qatar turut 
bergabung di dalamnya dan menjadi negara 
donor penting dalam koalisi tersebut. Ketika 
Saudi memelopori pembentukan sekaligus 
memimpin pasukan koalisi guna memerangi 
milisi Syiiah Houthi di Yaman (sejak 2014), 
Qatar juga turut bergabung di dalamnya dan 
ikut pula mendanai operasionalnya. Tetapi, me
ngapa Saudi cs memutus hubungan diplomatik 
dengan Qatar?

Mendukung
Secara verbal disebutkan pemerintah dari de

lapan negara tadi memutus hubungan diplo
matik dengan Qatar karena perilakunya bela
kangan dianggap bisa membahayakan kedau
latan dan keamanan nasional mereka. Bahkan 
dapat mengancam stabilitas keamanan regional. 
Lantaran negeri mungil di Timur Laut Jazirah/- 
Semenanjung Arab itu mendukung kelompok- 
kelompok ekstremis termasuk Islamic State of 
Iraq and Syria (ISIS), Fron Al-Nusra yang be
rafiliasi dengan Al-qaida, serta Ikhwanul 
Muslimin yang ditetapkan sebagai organisasi 
terlarang di sejumlah negara Arab. Orang-orang 
kaya Qatar diyakini memberi bantuan finansial 
dalam jumlah besar kepada ISIS, sementara pe
nguasa Qatar di bawah Emir Sheikh Tamim bin 
Hamad Al-Thani memberi bantuan uang dan 
senjata kepada kelompok-kelompok garis keras 
di Suriah.

Di samping itu, Saudi menuding Qatar men

dukung militan Syiah dukungan Iran di Bahrain 
dan Provinsi Qatif di Timur Saudi. Dan, Kantor 
Berita Arab Saudi (SPA) menyebutkan Qatar 
terus-menerus memromosikan pesan dan 
gagasan-gagasan kelompok-kelompok radikal 
melalui media mereka. SPA juga menyebutkan 
dua pekanTalu media pemerintah Qatar memu
at statemen kontroversial Emir Tamim bin 
Hamad Al-Thani yang mengritik Saudi. Itu se
babnya negara-negara Teluk kemudian mem
blokade situs berita Qatar termasuk Al-Jazeera.

Pemerintah Qatar menolak/membantah se
mua tuduhan tersebut. Namun penguasa dari 
delapan negara tadi tak mau mengerti ban
tahannya dan tetap menganggap Qatar telah 
membahayakan kedaulatan dan keamanan 
mereka. Karenanya, mereka bersikukuh mem
bekukan hubungan diplomatiknya dengan' 
negeri yang kini berpenduduk 2,7 juta jiwa itu.

Pemutusan hubungan diplomatik delapan ne
gara tadi menimbulkan dampak luas dan 
menyesakkan terutama bagi Qatar. Betapa ti
dak! Setelah pemutusan hubungan tersebut 
Qatar mesti harus menerima para diplomatnya 
yang dipersona non-gratakan oleh otoritas di de
lapan negara tersebut. Bahkan pe
nguasa Saudi, Bahrain, dan UEA 
bukan saja mempersona non- 
gratakan para diplomat Qatar, 
melainkan juga mengusir/memu- 
langkan semua warga negara 
Qatar yang tinggal di tiga negara 
Teluk itu. Mereka mengultima
tum segenap warga Qatar untuk 
hengkang dari wilayah mereka 
dalam tempo dua pekan ke depan.

Penerbangan
Di luar itu, pemutusan hubung

an tersebut diikuti pemberhen
tian operasional sejumlah maska
pai penerbangan semisal Etihad 
Airways, Emirates, Fly Dubai, Air 
Arabia, Gulf Air, dan Egypt Air.

Sejak 6 Juni 2017 maskapai penerbangan terse
but menghentikan operasionalnya ke maupun 
dari Qatar (Doha). Pun, operasional maskapai 
penerbangan Qatar Airways juga dibekukan ope
rasionalnya di delapan negara tadi

Dampak (ekonomi) menyesakkan bagi Qatar 
tidak berhenti di situ. Pasalnya, khususnya Arab 
Saudi memblokade jalur laut dan darat. Sejak 6 
Juni 2017 tak ada lagi perjalanan laut maupun 

"Sarat dan ataulse Qatar.t’adahal,40% impor pa
ngan Qatar tersalur lewat jalur darat Saudi- 
Qatar. Qatar kini terancam mengalami gejolak 
(krisis) pangan.

Saudi merupakan satu-satunya pintu ma- 
suk/keluar Qatar lewat darat. Blokade darat ter
sebut membuat warga Qatar yang biasa lalu- 
lalang ke/dari Saudi untuk berbagai keperluan 
termasuk belanja aneka bahan makanan teran
cam tidak bisa melakukannya lagi. Untuk meng
atasi semua itu tentu diperlukan kepedulian pi- 
hak/negara lain untuk menengahinya dalam dia- 
log/perundingan efektif antara pemerintah Qatar 
dengan otoritas dari delapan negara tadi demi ti
dak berlarutnya krisis diplomatik Qatar dengan 
segenap dampaknya. □  - o
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