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ABSTRACT 
 

On June 5, 2017 Saudi Arabia, Egypt, Bahrain and the United Arab Emirates 
officially severed diplomatic relations with Qatar because they accused Qatar of 
supporting Iran and funding terrorist groups. Termination of diplomatic relations 
then impacted the economy of Qatar. Closure of land, sea and air lines and 
termination of multinational flight routes. This made Qatar experience a food crisis, 
because Qatar was very dependent on Saudi Arabia as the only way for suppliers of 
Qatar food. Prohibition of air, land and sea traffic makes other problems. The costs 
needed to swell as this is prohibited. As a result the route has also changed, Qatar 
must anchor at neighboring airports that do not cut ties like Oman. This clearly 
makes Qatar worse in economic conditions. To overcome this then requires the 
government of Qatar to find new suppliers with countries outside the Gulf. In 
addition, another step taken by Qatar is to revitalize its policies, which are Qatar's 
efforts to survive despite the termination of diplomatic relations. 
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ABSTRAK 
  
Pada tanggal 5 Juni 2017 Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab resmi 
memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dengan menuduh Qatar 
mendukung Iran dan mendanai kelompok terorisme. Pemutusan hubungan 
diplomatik tersebut kemudian berdampak pada perekonomian Qatar. Penutupan 
perbatasan jalur darat, laut dan udara serta penghentian rute penerbangan 
multinasional. Hal tersebut membuat Qatar mengalami krisis pangan, karena Qatar 
sangat bergantung dengan Arab Saudi sebagai jalan satu-satunya pemasok bahan 
pangan Qatar. Pelarangan lalu lintas udara,darat dan laut menjadikan persoalan 
lainnya. Biaya yang dibutuhkan menjadi membengkak seiring pelarangan ini. 
Akibatnya rute juga berubah, Qatar harus berlabuh di bandar udara negara tetangga 
yang tidak memutus hubungan seperti Oman. Hal ini jelas malah menjadikan Qatar 
terpuruk dalam kondisi ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian 
mengharuskan pemerintah Qatar mencari pemasok baru dengan negara di luar Teluk. 
Selain itu langkah lain yang dilakukan Qatar adalah dengan merivitalisasi 
kebijakannya yang merupakan upaya Qatar untuk tetap bertahan meskipun telah 
dilakukan pemutusan hubungan diplomatik.  

 
Kata Kunci: Negara Arab, Qatar, Revitalisasi, Pemutusan Hubungan Diplomatik, 

Survive Qatar, Upaya, Dampak Ekonomi. 
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Pendahuluan 

Pada tanggal 5 Juni 2017 negara Arab Saudi resmi mengumumkan melakukan 

pemutusan hubungan diplomatik dengan negara Qatar. Keputusan Arab Saudi 

memutuskan hubungan diplomatik tersebut diikuti oleh negara lain, yakni Uni Emirat 

Arab (UEA), Mesir, Bahrain, Maladewa dan Yaman. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juni, 

delapan pemerintahan yang berdaulat telah memutuskan hubungan diplomatik 

dengan Qatar. Negara-negara tersebut adalah keenam negara di atas ditambah 

Komoro dan Mauritania. Hingga pada tanggal 12 Juni, enam negara telah 

menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Qatar tanpa pemutusan hubungan 

sepenuhnya. Negara yang dimaksud ialah Chad, Djibouti, Eritrea, Yordania, Nigeria, 

dan Senegal (BBC News, 2017). 

Kronologi pemutusan hubungan diplomatik negara Arab terhadap Qatar bermula 

pada bulan April 2017. Qatar mencabut larangan sepihak yang dibuat oleh Arab Saudi 

untuk mengembangkan ladang gas dengan negara Iran, yang akan membutuhkan 

kerja sama antara kedua negara. Keadaan demikian semakin runyam ketika Qatar 

mendukung pemerintahan Ikhwanul Muslimin yang diasingkan di bawah Mohamed 

Morsi. Sebaliknya, Arab Saudi mendukung Hosni Mubarak dan mendukung Abdel 

Fattah El Sisi sejak kudeta Mesir 2013 (Euan, 2017). Qatar telah dituduh mensponsori 

terorisme. Arab Saudi dan negara Teluk lainnya memandang Ikhwanul Muslimin 

sebagai ancaman, karena secara ideologis menentang kekuasaan turun-temurun 

(Patrick, 2017). 

Keadaan semakin diperparah ketika situs Qatar News Agency dan platform media 

pemerintah lainnya diduga diretas pada Mei 2017. Al Jazeera  berpendapat bahwa 

peretas menulis komentar palsu di Qatar News Agency resmi yang dikaitkan dengan 

Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, yang menyatakan dukungannya 

untuk Iran, Hamas, Hizbullah, dan Israel. Al-Thani menyatakan bahwa negara Iran 

mempunyai kekuatan regional yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Iran 

merupakan kekuatan besar dalam stabilisasi kawasan Timur Tengah (Jhon, 2017). 

Qatar dengan tegas menyatakan pernyataan tersebut bohong dan tidak mengetahui 

asal usulnya. Meskipun demikian, komentar tersebut sudah dipublikasikan secara luas 

di berbagai media berita Arab, termasuk Sky News Arabia yang berpusat di UEA dan 

Al Arabiya.   

Insiden peretasan tidak berhenti sampai disitu, pada bulan yang sama, akun surel duta 



besar UEA untuk AS, Yousef Al-Otaiba, diretas. Surat elektronik yang dikirimkan 

tersebut dianggap tidak pantas, karena surat elektronik tersebut diduga menunjukkan 

adanya hubungan antara Uni Emirat Arab dan kelompok pro-Israel, Yayasan untuk 

Pembelaan Demokrasi. Insiden tersebut diliput oleh  Al Jazeera dan Huffpost Arabi, 

yang keduanya didanai oleh Qatar. Negara-negara Arab melihat liputan media 

mengenai peretasan surel tersebut sebagai provokasi oleh Qatar, dan memperdalam 

keretakan di antara kedua pihak (Financial Times, 2017). Cerita panjang ketegangan 

ini pada akhirnya mencapai puncaknya yaitu tanggal 5 Juni 2017. Hal ini termasuk 

memotong semua rute udara, laut, dan darat dengan Qatar. Mereka juga memberi 

warga Qatar 14 hari untuk meninggalkan wilayah mereka dan melarang warga negara 

mereka sendiri dari bepergian ke atau tinggal di Qatar. Mesir juga memutuskan 

hubungan diplomatik tetapi tidak memaksakan pembatasan 180.000 warganya yang 

tinggal di Qatar. 

Terkait dengan perekonomian domestik, semenjak diberlakukan nya sanksi politik 

ekonomi perdagangan, ekonomi Qatar merasakan dampak yang negatif. Penutupan 

lalu lintas perdagangan baik melalui darat , laut, maupun udara berdampak pada 

suplai bahan makanan dari negara Arab Saudi. Dimana Qatar bukanlah negara 

produsen produk pangan, sehingga ketika pasokan pangan dihentikan, terjadi gejolak 

di pasar konsumen. Harga pangan melonjak tinggi sementara stok yang tersedia 

semakin sedikit. Masalah lainnya yang terjadi adalah krisis pangan, karena Qatar 

sangat bergantung dengan Arab Saudi sebagai jalan satu-satunya pemasok bahan 

pangan Qatar (Simon, 2017). Berdasarkan pemaparan diatas, jelas menjadikan Qatar 

terpuruk dalam kondisi ekonomi. Oleh karena itu, Qatar tidak tinggal diam. Qatar 

melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan perekonomian negaranya.  

Gambaran Survive Qatar dan Pengganti Suplier Qatar 

Blokade darat, air, dan laut yang dilakukan oleh empat negara Arab telah membuat 

negara Qatar menjadi lebih kuat dan bersatu. Qatar telah mengembangkan 

kemampuan domestik baru untuk menggantikan impor yang hilang dari negara-

negara pemblokiran. Qatar, negara semenanjung kecil telah menemukan jalur 

perdagangan baru yang ditutup akibat pemutusan hubungan diplomatik. Qatar telah 

membentuk aliansi erat dengan Turki yang melindungi emirat dari setiap agresi 

militer Saudi yang potensial dan memberi Turki akses diplomatik baru ke Qatar. Turki 

dan Qatar bahkan, memperkuat hubungan mereka dengan Iran, yang telah menjadi 



sumber makanan utama bagi Qatar dan wilayah udaranya menjadi vital bagi operasi 

lanjutan Qatar Airways.  

Kapal kargo yang penuh dengan makanan dari Turki, Iran, Oman, dan India 

memasuki Qatar untuk memastikan tidak ada kekurangan pasokan. Ketika krisis 

berlanjut, tautan perdagangan alternatif dan rute penerbangan dikembangkan 

(Hassan, 2018). Blokade juga memaksa negara Teluk untuk meningkatkan produksi 

susu lokal dan pembuatan barang-barang makanan. Pemerintah Qatar mendukung 

penuh sektor ekonomi lokal untuk membantu menangani krisis yang ada di Qatar.  

Banyak keluarga yang terkena dampak oleh pemerintah Saudi, UEA, Mesir dan 

Bahrain mengatakan kepada warga mereka untuk kembali ke Qatar. Warga Qatar yang 

tinggal di tiga negara Teluk juga diberi pemberitahuan dua minggu untuk keluar dari 

negara itu.  

Qatar mengganti pelabuhan baru di Oman menggantikan pelabuhan Jebel Ali di 

Dubai. Qatar juga memfokuskan kembali investasi ke negara di luar Teluk. Qatar 

berencana menghabiskan miliaran dolar untuk meningkatkan kekuatan militernya, 

terutama kemampuan angkatan udaranya di tengah krisis Teluk yang sedang 

berlangsung.  Pada tanggal 14 Juni 2017, Qatar telah menandatangani kesepakatan 

membeli 36 jet tempur F-15 senilai $12 miliar dari Washington (Saidy, 2018). F-15 

adalah salah satu jet tempur paling kuat di dunia, dirancang untuk mendapatkan dan 

mempertahankan superioritas udara dalam konfrontasi udara. Selain itu, Qatar 

menyimpulkan kontrak dengan BAE Systems senilai sekitar 5 miliar pound ($6,7 

miliar) untuk membeli 24 Typhoon pesawat tempur; dan kesepakatan lain dicapai 

dengan Prancis untuk membeli 12 Dassault Rafale. Qatar terus meningkatkan 

pengeluaran nya untuk keamanan dan pertahanan (Memo News, 2017). 

Blokade telah memaksa Qatar untuk menemukan alternatif untuk kebijakan jangka 

panjang, baik dalam hal geopolitik dan fungsi dasar ekonominya Qatar harus dengan 

cepat beralih dari mengandalkan pengiriman darat melintasi perbatasan Saudi untuk 

mengangkut barang-barang tertentu, termasuk daging dan susu, dari negara-negara 

seperti Turki, dan selanjutnya mengembangkan industri domestiknya sendiri. Dengan 

cara ini, blokade telah membantu mengurangi ketergantungan Doha pada tetangga-

tetangga Gulf Cooperation Council (GCC). Blokade yang dilakukan Arab Saudi, Mesir, 

Bahrain dan Uni Emirat Arab memaksa Qatar untuk berbalik arah mencari solusi dari 

ketergantungan barang yang dikirim dari negara yang telah memutus hubungan 



dengan Qatar. 

Qatar dengan cepat mendapat pemasok yang hilang akibat pemutusan hubungan 

diplomatik. Pemasok tersebut berasal dari enam negara. Pertama yaitu negara 

Amerika Serikat, AS juga membantu Qatar dalam memenuhi kebutuhan susu. 

Setahun yang lalu (2016), Qatar tidak memiliki kawanan susu dan mengandalkan susu 

yang diimpor dari Arab Saudi. Sekarang, peternakan Baladna memiliki 10.000 ternak 

(Yolanda, 2018). Sebagian besar berasal dari peternak top di Amerika Serikat. Sapi 

pertama diterbangkan masuk ke Qatar Airways, sebulan setelah dimulainya krisis 

Teluk, ketika negara kecil ini ditempatkan di bawah blokade lahan oleh tetangga 

Arabnya. Setahun setelah pengepungan Qatar telah mencukupi diri sendiri dalam 

susu segar. Ratusan sapi telah diterbangkan untuk meningkatkan peternakan sapi 

perah yang secara signifikan bersaing dengan Arab Saudi.  

Kedua yaitu Turki, negara Turki merupakan negara yang turut serta membantu Qatar 

dalam menangani krisis, Turki menganggap pemutusan hubungan diplomatik yang 

dilakukan negara Arab, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab tidak berperi 

kemanusiaan, untuk itu negara Turki ingin membantu negara Qatar dalam menangani 

krisis salah satunya yaitu mengirim susu dan menggantikan arab yang biasanya 

menjadi pengekspor susu untuk negara Qatar. Selain itu Turki juga telah 

menerbangkan, unggas, jus, dan yogurt ke Doha, yang mulai tiba di rak supermarket 

selama akhir pekan. Produsen Turki telah membantu memperlengkapi rak di 

supermarket di Doha (BBC News, 2017).  

Ketiga yaitu Iran,  negara Iran juga membantu Qatar dalam menangani krisis dengan 

cara mengirim beberapa pasokan makanan berupa sayuran untuk negara Qatar. Satu 

persatu krisis pangan yang dialami Qatar mulai membaik.  Dua bulan setelah krisis 

tepatnya pada bulan Agustus 2017, negara Iran mengirim lima pesawat kargo yang 

tiba di Doha pada hari Minggu dengan pasokan makanan sebagai sanksi yang 

ditempatkan oleh negara-negara Teluk tetangga telah mulai menyakiti Qatar. Lima 

pesawat tersebut membawa sayuran yang dikirim ke Qatar, masing-masing membawa 

90 ton kargo. Iran akan terus mengirim pasokan makanan untuk Qatar selama ada 

permintaan (Bhaya, 2017). 

Keempat yaitu Pakistan, negara Pakistan juga menyumbang berbagai daging yang 

biasanya di impor oleh Arab Saudi. Jumlah perusahaan gabungan Qatar-Pakistan 



yang beroperasi di Qatar sekarang berjumlah 851 (Dunya News, 2018). Perusahaan 

tersebut antara lain yaitu bidang energi, perbankan, hotel, kontrak dan rekayasa. 

Enam perusahaan lain yang sepenuhnya dimiliki oleh orang Pakistan juga beroperasi 

di perbankan, layanan hotel, kontrak dan bidang teknik. Qatar dan Pakistan 

memanfaatkan hubungan yang berkembang ini untuk kepentingan kedua negara.  

Kelima yaitu Oman, negara Qatar telah menandatangani nota kesepahaman dengan 

Oman untuk mempromosikan investasi dan perdagangan antara kedua negara di 

tengah berlanjutnya blokade Saudi atas negara itu. Kantor berita Oman, melaporkan 

bahwa kesepakatan tersebut ditandatangani di Muscat pada hari Minggu 28 Januari 

2018 (Arrahmah News, 2018). Menurut laporan tersebut, memorandum itu 

mencakup berbagai sektor kerja sama termasuk produksi dan ekspor produk makanan 

dari Oman untuk Qatar. Menteri Pertanian Oman Fuad al-Sajwani mengatakan bahwa 

kesepakatan tersebut mencerminkan hubungan solid antara kedua negara, sementara 

Menteri Kota dan Lingkungan Qatar Mohamed bin Abdallah al-Rumaihi, yang 

memimpin delegasi Qatar, memuji hubungan strategis negaranya dengan kesultanan 

itu (Arrahmah News, 2018). 

Keenam yaitu India, negara India telah membantu Qatar dalam beberapa cara vital. 

Pertama, negara India dan Qatar telah menjalin kemitraan, yang telah membantu 

Doha menangani masalah ketahanan pangan di tengah perselisihan yang sedang 

berlangsung. Selama bertahun-tahun India telah membantu negara Teluk dalam hal 

meningkatkan pertumbuhan ternak dan tanamannya. Selain itu, untuk segera 

memberikan bantuan pangan untuk Qatar, New Delhi telah mengirim makanan dan 

pasokan ke Doha melalui rute pengiriman langsung yang menghubungkan Pelabuhan 

Hamad Qatar ke pelabuhan India di Mundra dan Nhava Sheva (atau dikenal sebagai 

Pelabuhan Jawaharlal Nehru) (Cafiero, 2017). Selain itu, Qatar sedang membangun 

pabrik gula dalam upaya untuk menghindari gangguan pasokan setelah negara-negara 

tetangga Teluk Arab memutuskan hubungan ekonomi dan politik dengan Doha lebih 

dari setahun yang lalu. Dalam situasi krisis yang sedang dialami Qatar, membangun 

pabrik di Qatar sangat membantu karena harga gula yang sedang tertekan. Qatar 

sebelumnya mengandalkan impor gula putih dari UAE dan Arab Saudi. Setelah 

blokade dimulai, Qatar beralih ke pasokan dari India dan produsen lain. Isolasi Qatar 

dari GCC telah memperluas hubungannya di luar kawasan yaitu dengan India (Saul, 

2018). 



Kebijakan Qatar Dalam Meningkatkan Perekonomiannya Kembali 

Blokade yang dilakukan oleh negara Teluk yang dipelopori oleh Arab Saudi (2017) 

mendorong Qatar untuk mencari solusi dalam mengatasi krisis dengan membuat 

kebijakan baru. Rencana baru Qatar selanjutnya adalah membangun negara sebagai 

tempat berbisnis bagi perusahaan yang ingin berdagang dengan Kuwait, Iran, Irak, 

Pakistan dan Oman. Ada kebijakan baru yang dibuat Qatar salah satunya dari segi 

pangan. Kebijakan pertama yaitu dari segi ketahanan pangan telah menjadi 

keprihatinan untuk negara Qatar yang bergantung pada impor. Masalah ini menjadi 

penting sejak adanya perselisihan dengan negara Teluk dimulai dan negara Qatar 

kehilangan beberapa impor makanan utamanya. Untuk mengatasi hal ini, Qatar 

membuat kebijakan untuk mendukung sektor ekonomi lokal dalam membangun dan 

mengembangkan kehadiran produk lokal di pasar dan menjadikan peluang baru 

untuk kerjasama dan bisnis.  

Kebijakan kedua yaitu Qatar mengahapuskan Persyaratan visa untuk 80 negara. 

Kementerian Dalam Negeri Qatar yaitu Kementerian Perindustrian, Qatar Tourism 

Authority (QTA) dan Qatar Airways pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 

mengumumkan bahwa Qatar akan mengizinkan masuk bebas visa bagi warga 80 

negara, yang segera berlaku (Khan, 2017). Langkah itu ditujukan untuk meningkatkan 

jumlah pariwisata dalam jangka pendek untuk membantu mengimbangi kerugian 

ekonomi yang ditimbulkan oleh blokade oleh empat negara Arab dan untuk membuat 

Doha lebih menarik bagi pekerja asing dan perusahaan (Khan, 2017). Warga negara 

asing yang ingin mengunjungi Qatar tidak perlu lagi mengajukan atau membayar visa. 

Perkembangan ini datang sebagai bagian dari serangkaian langkah yang diambil Qatar 

untuk memfasilitasi akses pengunjung ke negara tersebut.  

Kebijakan ketiga yaitu Qatar Memberlakukan Kepemilikan 100% Bagi Investor Asing. 

Dalam upaya untuk menarik investasi asing, pada 27 Mei 2018, Kementerian Ekonomi 

dan Perdagangan Qatar mengumumkan mengeluarkan rancangan undang-undang 

yang memungkinkan investor asing untuk memiliki 100 persen bisnis di semua sektor 

ekonomi, menurut Kantor Berita Resmi Qatar (Sergie, 2018). Rancangan undang-

undang yang akan memungkinkan investor asing untuk memiliki 100 persen dari 

seluruh ekuitas sektor sedang menunggu persetujuan legislatif. Hal ini sesuai dengan 

arahan Emir Sheikh Tamin bin Hamad Al-Thani. RUU itu dimaksudkan untuk: (i) 

menarik arus masuk modal asing; (ii) mempercepat pengembangan di semua kegiatan 



ekonomi dan komersial; dan (iii) mencapai diversifikasi ekonomi sesuai dengan Qatar 

National Vision 2030.  

Kebijakan keempat yaitu Qatar Luncurkan Strategi Pembangunan Nasional. Blokade 

yang diberlakukan di Qatar telah membuktikan visi ke depan yang bijaksana dari 

kepemimpinan bijaksana negara yang telah meluncurkan Qatar National Vision 2030 

kembali pada tahun 2008. Menteri Dalam Negeri HE Sheikh Abdullah bin Nasser bin 

Khalifa Al-Thani, Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Statistik (MDPS) 

akan meluncurkan Strategi Pembangunan Nasional kedua Qatar (NDS-2) 2018-2022, 

di Doha pada hari Rabu 14 Maret 2018 (Qatar Tribune, 2018). Strategi ini merupakan 

bagian dari serangkaian rencana pengembangan yang berurutan yang membantu 

Qatar National Vision QNV 2030 dan empat pilar pembangunan manusia, 

pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan menjadi 

kenyataan nyata. 

Kebijakan kelima yaitu Melarang Produk dari Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni 

Emirat Arab Qatar telah melarang produk yang diimpor dari empat tetangga Arab 

yang setahun lalu memberlakukan embargo regional terhadap negara kaya gas itu, 

dalam tindakan pembalasan terhadap para pesaingnya (Kerr, 2018). Surat edaran 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi memerintahkan toko untuk 

menghentikan penjualan semua produk yang diimpor dari Arab Saudi, Uni Emirat 

Arab, Bahrain dan Mesir. Pernyataan tersebut bertujuan untuk melindungi keamanan 

konsumen di negara Qatar dan untuk memerangi perdagangan barang yang tidak 

pantas.  

Larangan impor menunjukkan bahwa Qatar sekarang merasa cukup percaya diri, baik 

secara politik dan ekonomi untuk menyerang balik. Qatar mungkin bisa mandiri 

dengan caranya sendiri, menemukan pasar alternatif yang sekarang Turki, Iran dan 

seterusnya (Zeitoon, 2018). Pada dasarnya, blokade yang dipimpin Saudi, yang 

bertujuan untuk mencegah Doha dari mengembangkan hubungan bilateral dengan 

Iran, belum menghasilkan hasil yang diinginkan untuk Riyadh. Blokade memiliki efek 

awal pada Qatar, tetapi mereka dengan cepat telah menyesuaikan diri dengan itu. 

Mereka telah menjalin hubungan dengan negara lain, dan dalam jangka panjang dan 

blokade tersebut tidak akan banyak berpengaruh pada perekonomian Qatar. 

 



 

 

Negara Yang Mendukung Qatar Dan Dampak Pemutusan Hubungan 

Diplomatik 

Qatar telah bekerja keras, baik secara eksternal maupun internal untuk menetralisir 

atau bahkan melewati efek embargo politik dan ekonomi yang dikenakan pada negara 

oleh blok pimpinan Saudi. Qatar akhirnya mendapatkan dukungan dari negara lain 

setelah adanya blokade yang dilakukan negara Teluk, salah satunya yaitu dukungan 

dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan di Washington yang terjadi antara Menteri 

Luar Negeri AS Rex Tillerson, Menteri Pertahanan AS James Mattis, Menteri Luar 

Negeri Qatar Mohammed Al Thani dan Menteri Pertahanan Qatar Khalid al-Attiyah 

melakukan diskusi yang memfokuskan pada penguatan hubungan keamanan antara 

AS dengan Qatar dan diakhiri dengan deklarasi bersama oleh kedua negara untuk 

mempromosikan perdamaian dan stabilitas dan melawan terorisme (Doha News, 

2018). AS juga berkomitmen bahwa akan bekerja dengan Qatar untuk menghalangi 

dan menghadapi ancaman eksternal terhadap integritas teritorial Qatar. 

Tidak hanya dengan Amerika Serikat, dukungan terhadap Qatar juga datang dari Iran 

dan Turki. Ketika krisis melanda negara Qatar, Turki menjadi negara yang 

mendukung Qatar dalam menghadapi krisis. Para diplomat Turki telah bersepakat 

dengan para diplomat Qatar untuk mendukung Qatar. Turki telah mengirim banyak 

pasokan makanan yang dibutuhkan Qatar dan Turki mengambil langkah untuk 

memperkuat kehadiran militernya di Qatar, melalui konvensi yang ditandatangani 

dengan Qatar di hadapan parlemen (TRT Net, 2017). Selain itu Iran yang merupakan 

musuh negara Arab juga menyatakan dukungannya terhadap negara Qatar. Presiden 

Iran menyatakan dukungannya untuk Qatar terhadap blokade yang dipimpin Saudi 

terhadap negara Teluk yang kecil namun makmur itu. Hal ini merupakan dukungan 

Iran yang paling menonjol untuk Qatar yang telah dipublikasikan sejak Arab Saudi, 

Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir mempelopori pemutusan diplomatik dan 

melumpuhkan ekonomi Qatar. 

Tak lama setelah krisis Qatar meletus, bantuan untuk negara Qatar juga datang dari 

negara Oman yang menawarkan Doha untuk menggunakan jalur laut yang berada di 

Oman untuk menyeimbangkan dampak dari penutupan Riyadh dari perbatasan satu-



satunya di Qatar. Oman juga membuka wilayah udaranya terbuka untuk Qatar 

Airways, yang telah membantu maskapai ini dengan penerbangan dari Doha ke Afrika 

(Karasik, 2017). Dengan dibukanya pelabuhan Oman tersebut, Qatar kini memiliki 

lebih banyak jalur untuk mendatangkan makanan impor ke pelabuhan Hamad yang 

sangat penting bagi sejumlah negara terkemuka dunia. Inovasi dari Pelabuhan Hamad 

ini merupakan diversifikasi ketergantungan dan taktik berbasis LNG yang tekun 

untuk membuat keamanan, stabilitas, dan kemakmuran Qatar terus berlanjut 

(Robert, 2017). 

Blokade yang terjadi menyebabkan berbagai dampak bagi negara Qatar. Dalam segi 

pangan Qatar telah megembangkan sektor produk lokal untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap negara tetangga. Qatar mendapat pengganti suplai pangan 

yaitu dari Iran, Turki dan Pakistan. Sejak awal krisis Teluk pada tanggal 5 Juni, 

kapasitas produksi bahan yang diproduksi di Qatar telah meningkat berlipat ganda 

untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Walaupun sudah di blokade oleh negara 

tetangga selama delapan bulan, Qatar masih menjadi salah satu pertumbuhan 

ekonomi tercepat di kawasan Teluk. Dalam segi mata uang, blokade mendorong 

penurunan terhadap mata uang negara dari stabil AA ke negatif AA-, Mata uang Qatar 

jatuh ke level terendah sepanjang masa di angka 3,76 pada bulan Juli (Manning, 

2017).  

Untuk sektor minyak, energi dan gas beberapa minggu setelah blokade diberlakukan, 

Qatar mengumumkan rencana untuk meningkatkan produksi gasnya sebesar 30 

persen untuk negara Iran, Turki dan Pakistan. Selain itu negara pengekspor gas alam 

cair terkemuka di dunia, juga mengirimkan permintaan minyak dan gas kepada 

negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan India. Selain kaya akan minyak, Qatar juga 

memiliki penerbangan yang namanya sudah mendunia yaitu Qatar Airways. 

Penerbangan Komersial Qatar juga terkena dampak dari adanya pemutusan 

hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan 

Mesir. Penerbangan Qatar dilarang melintas di keempat negara tersebut. Dampak 

tersebut membuat Qatar Airways membatalkan sekitar 80 penerbangan sehari. 

Namun, blokade tersebut tidak dapat membuat Qatar menyerah (Nasseri, 2017).  

Qatar menemukan jalur udara baru yaitu dengan melewati Iran, Turki, Kuwait dan 

Israel.  



Pemutusan hubungan diplomatik tersebut juga berdampak pada pelayaran Qatar. 

Namun, tiga bulan setelah blokade GCC mulai berlaku, pada tanggal 5 September 

Qatar meresmikan pelabuhan Hamad,  yang terletak di selatan Doha, dengan 

pembukaan rute perdagangan baru melalui Oman untuk memotong rute pengiriman 

yang biasanya melewati pelabuhan UEA. Qatar tampaknya menyesuaikan diri dengan 

baik dengan realitas barunya tetapi belum memperhitungkan dampak penuh dari 

blokade ekonomi dan perdagangan oleh tetangga CGG-nya. Perdagangan Qatar 

merosot 40 persen pada bulan pertama embargo tetapi telah bangkit kembali menjadi 

99,9 persen dari tingkat sebelum krisis (Martin, 2018). 

Kesimpulan 

Keberhasilan Qatar dapat dikaitkan dengan beberapa indikator, yang tidak dapat 

diabaikan oleh banyak pihak. Qatar telah berhasil memenuhi kebutuhan 

komoditasnya dengan menjalin aliansi serta mencari pemasok baru dengan negara 

Turki, India, Oman, Kuwait, Iran, Pakistan dan Amerika Serikat. Peran pemerintah 

Qatar dalam merevitalisasi kebijakannya menjadikan salah satu faktor Qatar tidak 

tumbang walaupun terjadi pemutusan hubungan diplomatik yang selama ini 

menyuplai Qatar. Kondisi negara Qatar saat ini memang tidak terpuruk pada tahun 

2017 ketika peristiwa itu terjadi, sekarang Qatar sudah bangkit dan menjawab 

keraguan dunia. Berbagai pasokan barang-barang diterbangkan ke Pelabuhan 

Internasional Hamad, penuh dengan berbagai komoditas. Sebuah armada pesawat 

Qatar berhasil membentuk brigade udara untuk melindungi pengangkutan semua 

barang ke pasar lokal, termasuk produk susu dan ungas.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa survive Qatar terlihat dari 

negara Qatar dalam menjalin kerjasama dengan Turki, Pakistan, Oman, Kuwait dan 

Iran.  Blokade darat, air, dan laut yang dilakukan oleh empat negara Arab telah 

membuat negara Qatar menjadi lebih kuat dan bersatu. Qatar telah mengembangkan 

kemampuan domestik baru untuk menggantikan impor yang hilang dari negara-

negara pemblokiran. Qatar, telah menemukan jalur perdagangan baru yang ditutup 

akibat pemutusan hubungan diplomatik. Qatar telah membentuk aliansi erat dengan 

Turki dan Iran yang melindungi negara Qatar dari kekurangan pasokan makanan 

ataupun melindungi keamanan negaranya dari setiap agresi militer Saudi. Qatar telah 

membentuk rute pelayaran baru dengan mitra dagangnya Oman. Melalui 

perjanjiannya dengan negara-negara ini. Qatar memanfaatkan fasilitas kelas dunia 



seperti Pelabuhan Hamad dan Bandar Udara Internasional Hamad untuk 

meningkatkan perdagangan.  

Peran pemerintah Qatar dalam merevitalisasi kebijakannya juga berpengaruh dalam 

membangkitkan perekonomiannya kembali. Qatar telah mendukung petani lokal dan 

menciptakan suatu produk baru. Larangan impor menunjukkan bahwa Qatar 

sekarang merasa cukup percaya diri, baik secara politik dan ekonomi. Selain itu Qatar 

juga telah menghapuskan persyaratan visa untuk 80 negara, memberikan investor 

asing untuk memiliki 100 persen dari seluruh ekuitas yang sedang membangun zona 

ekonomi bebas. Bahkan ada rencana untuk mengadakan amandemen untuk lebih 

memperlonggar investasi asing. Dengan adanya kebijakan bebas visa membuat negara 

Qatar meningkat dalam sektor pariwisata. Pemerintah Qatar juga telah menyusun 

rencana untuk pengembangan masa depan negara melalui Qatar Foudation yang 

akan mendorong pengembangan orang-orang Qatar, dengan tujuan utamanya yaitu 

membuka potensi manusia.  

Selain itu dukungan dari Amerika Serikat, Oman, Iran dan India juga memainkan 

peran penting dalam memenuhi kebutuhan Qatar akan barang-barang penting seperti 

produk makanan dan bahan bangunan. Sebagai mitra dagang terpercaya dari Qatar, 

negara-negara tersebut siap mendukung Qatar untuk membangun hubungan jangka 

panjang dengan Qatar dan tidak mengambil keuntungan dari blokade. Pada akhirnya, 

negara-negara pemblokiran gagal dalam upaya mereka untuk mengisolasi Qatar.  
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