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Krisis Diplomatik Qatar
leh Chusnan Maghribi

KEPUTUSAN pem erintah tujuh negara (Arab Saudi, 
Bahrain, Uni Emirat Arab/UEA, Mesir, Iibya, Yaman, dan 
Maladewa) membekukan hubungan diplomatik dengan Qalar 
(5/6) membuat Keemiran Qatar mengalami krisis diplomatik 
serius yang belum pernah terjadi sebelumnya Di mata masya
rakat awam tentu pemutusan hubungan dipomatik secara tiba- 
tiba oleh tujuh negara itu cukup mengejutkan. Pasalnya, publik 
umumnya memahami Qatar adalah sebuah negara makmur 
yang tidak suka berulah dan menjadi negeri sahabat seirama 
khususnyadengan Kerajaan Arab Saudi. Ketika Saudi bersama 
Amerika Serikat (AS) memrakarsai pembentukan pasukan 
koalisi internasional untuk mengeluaikanpaksa militer Irak dari 
Kuwait pada 1990-1991, Qatar ikut bergabung di dalamnya 
dan menjadi salah satu negara donor terpenting dalam koalisi 
tersebut

Pun, saat Arab Saudi memelopori pembentukan 
sekaligus memimpin pasukan koalisi (regional) 
untuk memerangi milisi Syifah Houthi dukungan 
Iran di Yaman (sejak 2014), Q atar juga ikut 
beigabung dan turut pula mendanai Operasion
alnya. M engapa Arab Saudi dan kawan- 
kawan memutus hubungan diplo
matik dengan Qatar?

S ecara verbal d ise 
butkan pem erintah dari 
tujuh negara tadi memu
tus hubungan diplomatik 
karena perilaku  Q atar 
belakangan in i dianggap 
bisa membahayakan kedaulat
an dan keam anan nasional 
mereka bahkan dapat mengan
cam  stab ilitas keam anan 
kaw asan (Teluk) lantaran 
negeri m ungil di T im ur 
L aut Jazirah/Sem enan- 
ju n g  A rab itu  m endu
kung kelompok-kelom
pok ekstremis termasuk 
Islamic State (IS) di Irak 
dan S uriah , F ron A l- 
N usra yang berafiliasi 
dengan A l-qaida, serta 
Ikhwanul M uslim in yang
ditetapkan sebagai organisasi terlarang di sejum lah negara 
Arab. Orang-orang kaya di Qatar diyakini memberi bantuan 
finansial dalam jum lah besar kepada IS, sementara penguasa 
Q atar di bawah Em ir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani 
memberi bantuan uang dan senjata kepada kelompok-kelom
pok garis keras di Suriah.

Selain itu, Arab Saudi menuding Qatar mendukung militan 
Syiiah dukungan Iran di Bahrain dan Provinsi Qatif di Timur 
Saudi. Dan, kantor berita Arab Saudi (SPA) menyebutkan Qatar 
terus-menerus memromosikan pesan dan gagasan kelompok- 
kelompok radikal melalui media mereka. SPA juga menye
butkan dua pekan lalu media pemerintah Qatar memuat state-

men kontroversial Em ir Tamim bin Hamad Al-Thani yang 
mengritik Saudi. Itu sebabnya negara-negara Teluk kemudian 
memblokade situs berita Qatar tennasuk /1 l-Jaz,eera.

Otoritas di Doha sudah menolak semua tuduhan tersebut 
Namun penguasa dari tujuh negara tadi tak mau tahu bantahan 
Q atar dan tetap m enganggap Q atar telah m em bahayakan 
kedaulatan dan keam anan m ereka. K arenanya, m ereka 
bersikukuh membekukan hubungan diplomatiknya dengan 
negeri yang kini beipenduduk 2,7 juta jiw a itu.

Pemutusan hubungan diplomatik tujuh negara tadi menim
bulkan dampak cukup luas dan menyesakkan terutama bagi 
Qatar. Betapa tidak! Setelah pemutusan hubungan tersebut 
Qatar mesti harus menerima para diplomatnya yang dipersona 
non-gratakan oleh otoritas di tujuh negara tersebut. Bahkan 

penguasa Saudi, Bahrain, dan UEA juga akan mengusir 
(memulangkan) semua warga negara Qatar yang bera

da (tinggal) di tiga negara Teluk itu. Otoritas di tiga 
negara itu telah mengultimatum dalam tempo dua 

pekan ke depan segenap orang berkw argane- 
garaan Qatar yang tinggal di sana harus sudah 

angkat kaki.
Di luar itu, pemutu

san hubungan terse
but diikuti pem ber
hentian operasional 
sejum lah m askapai 

penerbangan seperti 
E tihad A irw ays, Em i- 

rates, Fly Dubai, A ir Arabia, 
G ulf Air, danEgyptAir. Secara resmi 
sejak 6 Juni, ini maskapai penerbang
an tersebut menghentikan operasion
alnya baik ke m aupun dari Q atar 
(Doha). Pun, operasional maskapai 

penerbangan Qatar Airways juga 
dibekukan operasionalnya di 
tujuh negara tadi.

Dampak (ekonomi) yang 
m enyesakkan bagi Q atar 

tidak  berhenti di situ . 
Pasalnya, A rab Saudi 
memblokade jalu r laut 

dan darat. Sejak 6 Juni tak 
ada lagi perjalanan laut m aupun darat dari atau ke Qatar, 
Padahal,40 persenimporpangai>Qatar tersalur lewatjalur darat 
Saudi-Qatar. Saudi satu-satunya pintu m asuk/keluar Q atar 
lewat darat. Dan, blokade darat tersebut membuat warga Qatar 
yang biasa lalu-lalang ke/dari Saudi untuk berbagai keperluan 
tennasuk shopping (bakal) tidak bisa melakukannya lagi.

Tentu, untuk mengatasi semua itu diperlukan pihak lain 
yang sanggup menengahi guna menggelar dialog efektif antara 
pemerintah Qatar dengan penguasa tujuh negara tadi demi tidak 
beriarutnyakrisis tersebut (21)
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