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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perbedaan yang terjadi antara Syiah dan Sunni pada dasarnya terletak pada ke 

Khalifahan (kepemimpinan), kelompok Syiah beranggapan bahwa ke Khalifahan 

merupakan sesuatu yang penting dan prinsipil. Sedangkan untuk kelompok Sunni 

ke Khalifahan bukanlah sesuatu yang mendasar dalam Agama hanya untuk 

perpolitikan. Perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya keretakkan dalam 

perpolitikan Dunia Islam. Gerakan perpolitikan dunia islam lebih terfokus pada 

gerakan politik di Timur Tengah
1
. 

Gerakan perpolitikan di Timur Tengah banyak di pengaruhi oleh dua kekuatan 

besar, yaitu Syiah dan Sunni. Syiah memiliki basis di Iran sedangkan Sunni 

berbasis di Arab Saudi, sunni merupakan kelompok mayoritas di Timur Tengah. 

Namun, hal ini tidak menjadi kendala kelompok Syiah untuk memperluas 

pengaruhnya di Timur Tengah, banyak gerakan perpolitikan yang dilakukan oleh 

kelompok Syiah tidak disukai oleh kelompok Sunni yang merupakan kelompok 

mayoritas di Timur Tengah. Gerakan kelompok Syiah di Timur Tengah di awali 

dengan Revolusi Iran yang dilakukan oleh Ayatullah Khomeini yang 

menumbangkan rezim Syah Reza Pahlevi. Ayatullah Khomeini melakukan 

revolusi dengan mulai mendukung milisi Islam yang pro. Sehingga pada tahun 

1979 Ayatullah Khomeini mengumumkan berdirinya Republik Islam Iran, 

                                                 
1
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Ayatullah Khomeini berperan sebagai pemimpin tertinggi sekaligus pemimpin 

spiritual Iran
2
. Setelah revolusi yang terjadi di Iran, kelompok Syiah mulai 

menyebar ke berbagai penjuru di Timur Tengah yang salah satunya melalui 

imigrasi penduduk. Hal ini terjadi di Bahrain yang sebagian mengklaim bahwa 

persentasi Kelompok Syiah di Bahrain baik dari keturunan Arab ataupun Iran 

mencapai kisaran 60 % sampai dengan 65 % dari jumlah keseluruhan penduduk
3
. 

Kelompok Syiah memberi andil terhadap gerakan sporadis serta anarkis yang 

berujung kepada tuntutan untuk menghapus sistem monarki yang berlaku dengan 

model pemerintahan Iran.  

Kelompok Syiah lebih dikenal sebagai kelompok penekan (Pressure Group), 

menurut Stuart Gerry Brown menyatakan bahwa kelompok penekan merupakan 

kelompok yang bisa mempengeruhi, bahkan bisa membentuk kebijakan 

pemerintah
4
. Kelompok ini memiliki banyak cara untuk melakukan aktivitas 

politik. Misalnya, dengan cara propaganda dan cara efektif lainnya. Kelompok 

Syiah melakukan penekanan pada parlemen di Bahrain, sistem pemerintahan 

Bahrain yaitu Monarki konstitusional yang di kepalai oleh seorang Raja 

sedangkan kepala pemerintahannya di pimpin oleh perdana menteri yang 

dikepalai oleh anggota kabinet berjumlah lima belas orang. Bahrain mengamalkan 

sistem dwi-perundangan yaitu dewan perwakilan dan majelis syura yang di pilih 

                                                 
2
 1-2-1979: Khomeini Pimpin Revolusi Islam Iran, http://dunia.news.viva.co.id/news/read/284532-
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3
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4
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oleh raja. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan kursi di parlemen begitu 

besar bagi kelompok Syiah
5
.  

Kelompok Syiah tidak hanya melakukan penekanan di dalam parlemen tapi 

mereka juga memiliki partai yang merupakan oposisi dari pemerintahan yang 

berkuasa. Partai oposisi merupakan kelompok kekuatan yang ingin mengontrol 

dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru atau salah. Ada 

pula yang mengartikannya sebagai kekuatan yang semata-mata menentang setiap 

kebijakan dan langkah penguasa, tanpa menimbang apakah kebijakan tersebut 

masih dalam suatu kewenangan atau kesewenang-wenangan. Hal ini dilakukan 

oleh partai kelompok Syiah yaitu partai al-Wefaq yang merupakan partai oposisi 

dengan suara terbanyak
6
. 

 partai Al-Wefaq pernah mengkritik tentang sistem pemerintahan Monarki 

Kostitusional di Bahrain. Partai ini menuntut pemerintahan yang dipilih langsung, 

mengurangi kekuasaan untuk keluarga penguasa Al-Khalifa, dan mengakhiri 

diskriminasi sektarian yang mereka klaim tengah dihadapi oleh kelompok Syiah. 

Selain protes yang dilakukan kelompok Syiah memanfaatkan situasi politik yang 

sedang memanas di Tunisia, Mesir dan Negara-negara Timur Tengah lainnya 

yang sedang melakukan Revolusi terhadap pemerintahan yang otoriter
7
.  

Gejolak politik yang terjadi di Bahrain mendatangkan kekhawatiran kelompok 

Sunni sehingga Raja Abdullah yang merupakan Raja Arab Saudi mengirimkan 

                                                 
5
 Tampuk Kepemimpinan Bahrain Mendatang 

http://deraplangkahbiru.multiply.com/journal/item/40?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fit

em di akses tanggal 20 november 2012 
6
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7
 Ibid, halaman 2 
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pasukan militer ke Bahrain untuk mempertahankan kekuasaan Monarki, namun 

hal ini tidak menyulutkan kelompok Syiah untuk melakukan revolusi terhadap 

kerajaan Bahrain. Kelompok Syiah yang merupakan gerakan oposisi mendapat 

dukungan dari Iran yang merupakan basis Syiah, sehingga hubungan yang terjadi 

antara pemerintahan Bahrain – Iran dipenuhi dengan banyak keraguan dan tanda 

Tanya, pemicunya adalah klaim akan kawasan Bahrain yang merupakan kawasan 

Iran. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemerintah Iran tidak mengakui legalitas 

paspor yang dikeluarkan oleh otoritas Bahrain.  Bahkan, pemerintahan Iran 

menyakini bahwa Bahrain merupakan salah satu wilayah dari kerajaan Persia 

sejak dahulu. 

Berdasarkan uraian tersebut, menarik sekali untuk dikaji “Peran Politik 

Kelompok Syiah sebagai Kelompok Oposisi pada masa pemerintahan Hamad bin 

Isa Al Khalifa di Bahrain”. Dalam tulisan ini penulis menitik beratkan pada 

pembahasan tentang keterlibatan kelompok Syiah dalam gerakan revolusi yang 

terjadi di Bahrain pada masa pemerintahan Hamad bin Isa Al Khalifa. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

diatas dan untuk mempermudah dalam menganalisis, maka penulis merumuskan 

masalah yaitu: Bagaimana peran politik kelompok Syiah sebagai kelompok 

oposisi di Bahrain  terhadap pemerintahan Hamad bin Isa al-Khalifa? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui peran politik kelompok Syiah sebagai kelompok oposisi di 

Bahrain  terhadap pemerintahan Hamad bin Isa al-Khalifa. 

1.4. Penelitian Terdahulu 

1.4.1. Revolusi Syiah pada masa pemerintahan Shah Mohammad Reza 

Pahlavi pada tahun 1963 – 1997 

Thesis tentang modernisasi politik di iran pada tahun 1963 sampai 1997 

pernah dilakukan oleh Masrukhin Agus yang berjudul Syiah dan perubahan 

politik : studi kasus modernisasi politik di Iran tahun 1960 – 1997. Penelitian ini 

menganut paradigma Positivisme (classical paridigm) dengan menggunakan 

metode studi kasus (case study). Data sekunder dalam bentuk dokumen, naskah 

dan literatur lain, selanjutnya dianalisa mantra interpretasi peneliti dalam suatu 

kerangka konsep dan teori (theoretical framework) tentang modernisasi dan 

gerakan politik kelompok Syiah. 

Dalam penelitian tersebut dilakukan pada tahun 1963 sampai 1997 pada masa 

pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlevi. Revolusi tersebut dilakukan oleh 

Ayatullah Khomeini. Namun demikian. revolusi politik sudah dimulai sejak 

revolusi islam Iran tahun 1979 yang mana Iran masih berada dalam fase 

kristalisasi kekuasaan yaitu, dengan terjadinya konflik internal diantara sesama 

kelompok pendukung revolusi terutama antara kubu mullah dan nasionalis-liberal. 

Kaum mullah berhasil mendominasi perpolitikan Iran pasca jatuhnya 

pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlevi, memiliki kemampuan 
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mengendalikan konflik politik, kendati dalam situasi yang paling kritis.  sehingga 

sangat mempengaruhi berdirinya Republik Islam Iran yang bermazhab Syiah 

sebagai ideologi dalam revolusi tersebut. Berkenaan dengan modernisasi politik 

Iran, nampaknya proses tersebut menyerupai model moderenisasi tipe kolektifitas 

suci (cosumatorry collective) yang berlangsung dalam sistem mobilisasi 

(mobilizedi system) dimana rakyat menjadi agen moderenisasi
8
. 

1.4.2 Syiah dan Sunni dalam perspektif pemikiran Islam 

Jurnal Zainal Abidin, dosen jurusan Ushuluddin STAIN Datokarama. Palu 

yan berjudul “Syiah dan Sunni dalam Perspektif pemikiran Islam”
9
 Pada masa 

sebelum Islam, suku Quraisy adalah salah satu bangsa Arab yang memiliki 

kedudukan terhormat di antara suku-suku lain. Kehormatan tersebut, karena 

mereka hidup di sekitar Ka'bah, tempat ini tetap disucikan dan dipelihara oleh 

mereka dan merupakan pewarisan secara turun-temurun dari Nabi Ibrahim dan 

Ismail. Di Madinah, sifat dan komposisi masyarakat di bawah kepemimpinan 

Nabi Muhammad (selanjutnya disebut Nabi saw.) tidak homogen, baik latar 

belakang kultural, tradisi maupun dalam institusi politik. Sikap dominan dan yang 

utama pada masyarakat Arab ialah kesetiaan pada suku atau al-Ashabiyyah. 

Bahkan bukan hanya ciri-ciri fisik yang ditentukan secara genetik tetapi mereka 

percaya bahwa kemuliaan pun diwariskan di dalam keturunan tertentu.  

Setelah Nabi saw. wafat muncullah perselisihan di antara umat Islam, 

khususnya mengenai kepemimpinan umat sebagai pengganti Nabi. Umat Islam 

                                                 
8
 Agus, Masrukhin. 1996. Syiah dan Perubahan Politik : Studi Kasus Moderinisasi Politik di 

Iran1963-1997. Laporan Penelitian Hubungan Internasional. Universitas Indonesia. Jakarta 

Dikutip dari: http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=99730 
9
 Dikutip dari :  http://hunafa.stain-palu.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/2-Zainal-Abidin.pdf  

http://hunafa.stain-palu.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/2-Zainal-Abidin.pdf
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terbagi manjadi dua kelompok, pertama, kelompok yang berpendapat bahwa Nabi 

tidak menentukan khalifah sesudahnya, tetapi kekhalifahan (imamah) diserahkan 

kepada umat dan merekalah yang memilihnya, kelompok ini kemudian disebut 

dengan Ahl al-Sunnah, kedua, kelompok yang menyatakan bahwa pengganti Nabi 

harus dipilih oleh Allah, melalui rasulnya, dan Nabi telah melakukannya dengan 

memilih Ali bin Abi Thalib (selanjutnya disebut Ali) sebagai khalifahnya yang 

kemudian kelompok ini di sebut dengan Syi'ah. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa perbedaan yang muncul di kalangan umat Islam setelah Nabi wafat adalah 

persoalan khilafah (imamah). Perselisihan itu berkisar pada apakah Nabi 

menentukan atau tidak, siapa cikal bakal penggantinya sebagai kepala 

pemerintahan dan apakah Nabi menetapkan atau tidak mekanisme suksesi 

kepemimpinan tersebut. Tuisan ini mencoba mengkaji bagaimana sesungguhnya 

Syi'ah dan Sunni dalam perspektif pemikiran Islam, melalui telaah kritis 

pemikiran Islam dengan berupaya menghindari hal-hal yang bersifat emosional 

dan subyektif
10

. 

1.4.3 Pemikiran politik Islam Syiah dan Sunni tentang kekuasaan: studi 

pembagian kekuasaan politik di Republik Islam Iran dan Republik 

Islam Pakistan 

Thesis Adang Taufik Hidayat
11

, Universitas Indonesia tahun 2012 yang 

berdujul “Pemikiran politik Islam Syiah dan Sunni tentang kekuasaan: studi 

pembagian kekuasaan politik di Republik Islam Iran dan Republik Islam 
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 Ibid halaman 6 
11

 Adang Taufik Hidayat 1006745511, 2012, Pemikiran politik Islam Syiah dan Sunni tentang 

kekuasaan: studi pembagian kekuasaan politik di Republik Islam Iran dan Republik Islam 

Pakistan. Mahasiswa program studi magister ilmu politik, Universitas pasca sarjana UI-Jakarta.  
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Pakistan”
12

 Pada hakikatnya Islam merupakan agama yang universal, yaitu tidak 

ada batasan dalam berinteraksi dengan kehidupan alam semesta, terutama manusia 

yang merupakan isi dari alam semesta tersebut. Keuniversalan dalam agama ini 

(Islam) juga tidak menutup pengaruhnya dalam meliputi semua unsur 

permasalahan politik sehingga tidak adanya alasan bagi ajaran Islam untuk 

memisahkan kehidupannya dengan masalah politik. Hasan Al-Banna dalam hal ini 

berpendapat bahwa setiap gerakan Islam yang menjauhkan politik dari cita-

citanya tidak tepat dikatakan sebagai gerakan Islam dengan pemahaman yang 

universal terhadap ajaran agama ini (Islam). Secara garis besar, politik adalah 

berkenaan dengan kekuasaan, pengaruh kewenangan pengaturan, dan ketaatan 

atau ketertiban. Jika dapat disederhanakan kembali, antara daya atau kekuasaan 

dengan pengaruh adalah suatu keseimbangan atau konsekuensi logis. Sebab, 

antara kewenangan dan pengaturan juga ada konsekuensi logis. Sedangkan 

ketaatan atau ketertiban adalah akibat dan tujuan dari politik itu sendiri. 

Pengaruh politik para pemikir Islam baik yang lahir dari kalangan Syiah 

maupun Sunni beragam dan terbatas, baik dengan batasan-batasan teritorial 

maupun tujuan-tujuannya. Tetapi pada akhirnya mereka mempunyai pengaruh dan 

tujuan yang sama yaitu menjadikan manusia yang memiliki hak dan martabat 

seutuhnya serta menyingkirkan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dalam 

suatu negara terutama mengenai syarat maupun kriteria kepemimpinan dalam 

Islam. Pada dasarnya adanya perbedaan pendapat dalam persoalan siapa 

                                                 
12

 Di kutip dari: 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=jurnal+politik+syiah.+pdf&source=web&cd=36&cad=

rja&ved=0CFgQFjAFOB4&url=http%3A%2F%2Fbeasiswaunggulan.kemdiknas.go.id%2Funduh

%2Fkarya%2F9&ei=tAUdUZmGE4iJrAevnYCwCQ&usg=AFQjCNGcCsseDvxpYnc36lryoj25tO

GYiQ&bvm=bv.42452523,d.bmk  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=jurnal+politik+syiah.+pdf&source=web&cd=36&cad=rja&ved=0CFgQFjAFOB4&url=http%3A%2F%2Fbeasiswaunggulan.kemdiknas.go.id%2Funduh%2Fkarya%2F9&ei=tAUdUZmGE4iJrAevnYCwCQ&usg=AFQjCNGcCsseDvxpYnc36lryoj25tOGYiQ&bvm=bv.42452523,d.bmk
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=jurnal+politik+syiah.+pdf&source=web&cd=36&cad=rja&ved=0CFgQFjAFOB4&url=http%3A%2F%2Fbeasiswaunggulan.kemdiknas.go.id%2Funduh%2Fkarya%2F9&ei=tAUdUZmGE4iJrAevnYCwCQ&usg=AFQjCNGcCsseDvxpYnc36lryoj25tOGYiQ&bvm=bv.42452523,d.bmk
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=jurnal+politik+syiah.+pdf&source=web&cd=36&cad=rja&ved=0CFgQFjAFOB4&url=http%3A%2F%2Fbeasiswaunggulan.kemdiknas.go.id%2Funduh%2Fkarya%2F9&ei=tAUdUZmGE4iJrAevnYCwCQ&usg=AFQjCNGcCsseDvxpYnc36lryoj25tOGYiQ&bvm=bv.42452523,d.bmk
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=jurnal+politik+syiah.+pdf&source=web&cd=36&cad=rja&ved=0CFgQFjAFOB4&url=http%3A%2F%2Fbeasiswaunggulan.kemdiknas.go.id%2Funduh%2Fkarya%2F9&ei=tAUdUZmGE4iJrAevnYCwCQ&usg=AFQjCNGcCsseDvxpYnc36lryoj25tOGYiQ&bvm=bv.42452523,d.bmk


9 

 

pemimpin pengganti Nabi Muhammad yang berhak berkuasa setelah wafatnya 

beliau. Pertama, pendapat yang muncul dari kalangan Islam Sunni yang 

mengatakan bahwa di dalam masalah kekhilafahan haruslah bersandar kepada 

konsep syura (musyawarah). Sehingga mereka meyakini bahwa kekhilafahan 

kaum Muslimin tidak dapat ditentukan kecuali melalui musyawarah atau 

konsensus umat. Oleh karena itu, mereka (Islam Sunni) mengesahkan 

kepemimpinan Abu Bakar yang terpilih melalui musyawarah di Saqifah Bani 

Sa'idah. 

Sedangkan pandangan kedua, yaitu kalangan Syiah, memandang bahwa 

masalah kepemimpinan pengganti Nabi Muhammad harus ditentukan dan 

diangkat oleh Allah Swt. karena tidak ada jaminan terpilihnya orang yang paling 

layak berdasarkan pandangan pertama. Hal itu dikarenakan masalah musyawarah 

sangat dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh emosi dan perasaan manusia, 

pandangan-pandangan pemikiran dan kejiwaan mereka dan juga afiliasi mereka 

kepada keyakinan, sosial dan politik tertentu. Di samping itu, musyawarah juga 

membutuhkan tingkat ketulusan, objektifitas dan keterbebasan dari berbagai 

pengaruh yang disadari maupun yang tidak disadari. Oleh karena itu, mereka 

(kalangan Syiah) mengatakan Nabi Muhammad harus mempunyai wasiat yang 

jelas di dalam masalah kepemimpinan. Mereka mengatakan Nabi telah 

menetapkan pemimpin dan bahkan pemimpin-pemimpin sepeninggalnya. Atas 

dasar itu, mereka meyakini kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan wasiat 

atas penunjukkan langsung oleh Nabi di tempat yang bernama Ghadir Khum. 
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Sehingga dalam hal ini kaum Islam Syiah menamakan konsep kekuasaan 

ini sebagai kekuasaan para faqih atau vilayah al-faqih dimana seorang faqih yang 

memimpin disebut juga dengan Imam. Model kepemimpinan atau imamah inilah 

yang menjadi doktrin politik Islam Syiah
13

.  

Tabel 1.1 Posisi penulis 

No Nama/Judul Metodologi dan 

pendekatan 

Hasil 

1 Agus Masrukhin/ 

Syiah dan 

perubahan politik : 

studi kasus 

modernisasi politik 

di Iran tahun 1960 

– 1997 

- Deskriptif 

- Memaparkan data-data 

mengenai revolusi Iran 

pada tahun 1963-1997. 

- Menjelaskan 

bagaimana kaum 

Mullah berhasil 

mendominasi 

perpolitikan Iran pasca 

jatuhnya pemerintahan 

Shah Mohammad 

Reza Pahlevi. 

- Pengumpulan data 

- Analisa data 

- Pada tahun 1963-1997 

Iran berada pada fase 

kristalisasi kekuasaan 

yaitu, dengan 

terjadinya konflik 

internal diantara 

sesama kelompok 

pendukung revolusi 

terutama antara kubu 

Mullah dan 

Nasionalis-Liberal. 

- Berdirinya republic 

Islam Iran yang 

bermazhab Syiah 

sebagai ideology 

dalam revolusi 

tersebut, yaitu 

modernisasi politik 

Iran yang artinya 

rakyat menjadi agen 

modernisasi tersebut. 

 

2 Zainal Abidin/ 

Syiah dan Sunni 

dalam Perspektif 

pemikiran Islam 

- Deskriptif 

- Menjelaskan tentang 

sejarah Syiah dan 

Sunni di Arab. 

- Bagaimana upaya 

pemilihan pemimpin 

yang ada di Arab. 

- Pengumpulan data 

- Pada waktu itu 

masyarakat arab di 

kelompokkan dalam 

dua bagian besar 

yaitu, Arab Utara 

Tengah dan Arab 

Selatan. Masyarakat 

Arab Utara memuja 

                                                 
13

 Ibid Halaman 8 
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- Analisa data. keberanian dan 

kepahlawanan 

sedangkan 

masyarakat arab 

Selatan lebih 

menunjukan 

kesyukuran dan 

penyerahan diri pada 

Tuhan. 

- Pemilihan pemimpin 

di Arab Utara di 

dasarkan pada usia 

dan senioritas, 

sedangkan pada Arab 

Selatan di pilih 

berdasarkan kesucian 

keturunan. 

 

3 Adang Taufik 

Hidayat/ 

Pemikiran politik 

Islam Syiah dan 

Sunni tentang 

kekuasaan: studi 

pembagian 

kekuasaan politik di 

Republik Islam Iran 

dan Republik Islam 

Pakistan 

- Deskriptif 

- Menjelaskan 

keterkaitan atau  

keuniversalan  agama  

Islam dengan 

kehidupan atau masalah 

politik. 

- Memaparkan 

bagaimana ulama Sunni 

dalam memandang  

masalah 

kepemimpinan. 

- Pengumpulan data 

- Analisa data 

- Islam sifatnya 

universal sehingga 

tidak ada alasan bagi 

ajaran Islam untuk 

memisahkan 

kehidupannya dengan 

masalah politik. 

- Bedasarkan Ibnu 

Khaldun dalam 

Muqqaddimah bahwa 

mengangkat 

pemimpin itu wajib 

hukumnya. 

4 Ade Marsid 

Thahara/ 

Peran politik 

kelompok Syiah 

sebagai kelompok 

oposisi di Bahrain 

pada masa 

pemerintah Hamad 

Bin Isa Al Khalifa. 

- Deskriptif 

- Menjelaskan dinamika 

politik Negara Bahrain 

dan sejarah masuknya 

kelompok Syiah dalam 

politik Bahrain. 

- Menjelaskan peran dan 

motif keterlibatan 

kelompok Syiah dalam 

pemerintahan Bahrain. 

- Pengumpulan data 

melalui Studi pustaka. 

- Analisa data 

- Gambaran tentang 

geopolitik , ekonomi 

Negara Bahrain 

serta penduduk 

Bahrain yang mana  

salah satu cara 

kelompok Syiah 

untuk menunjukan 

eksistensi politik di 

Negara Bahrain 

- Bahwa peran 

kelompok Syiah di 

Negara Bahrain 
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cenderung ingin 

menguasai 

pemerintahan 

Bahrain yang 

mayoritas di kuasai 

oleh kelompok 

minoritas Sunni 

yang di pimpin oleh 

Hamad Bin Isa Al 

Khalifa. 

 

1.5. Kerangka Konseptual 

1.5.1. Konsep Oposisi 

Kerangka pemikiran sangat diperlukan dalam setiap penelitian ilmiah sebagai 

konsepsi umum dalam menganalisa suatu masalah. Dalam menganalisa suatu 

fenomena hubungan internasional, teori sangat diperlukan sebagai alat untuk 

menganalisa dan menerangkan suatu fenomena. Sehingga teori dapat dibuktikan 

secara sistematik. Teori yang baik adalah teori yang bisa didukung atau ditolak 

melalui analisa yang jelas dan penggunaan data secara sistematik. Agar bisa 

didukung atau ditolak. Teori harus memuat konsep-konsep yang jelas
14

. 

Menurut Robert A.Dahl (1989) mengemukakan bahwa oposisi politik dalam 

Negara demokrasi tidak bisa dihindarkan, bahkan menjadi tolok-ukur sehat atau 

tidaknya negara demokrasi, dikarenakan pada dasarnya konflik tidak bisa 

dihindarkan dalam urusan manusia. Selain itu juga setiap warga Negara memiliki 

hak inisiatif dan partisipasi dalam membangun pemerintahan yang lebih baik ke 

                                                 
14

 Mochtar Mas‟oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional, Displin dan Metodologi  (Edisi Revisi). 

Yogyakarta: LP3ES. Hal. 187. 
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depannya. Namun perbedaan cara dan persepsi dalam memajukan pemerintahan 

akan sangat beragam dan menimbulkan gesekan
15

. 

Robert A. Dahl menyatakan tidak ada suatu pola oposisi tunggal di Negara-

negara demokrasi. dari segi tujuannya, paling kuarang ada empat pola oposisi, 

yaitu:  

1. Oposisi dalam rangka mengubah kebijakan-kebijakan tertentu dari 

pemerintahan. 

2.  Oposisi yang bertujuan mengubah personalia pemerintahan. 

3.  Oposisi untuk mengubah struktur politik yang berlaku. 

4.  Oposisi dalam rangka mengubah struktur sosial ekonomi. 

Selain dapat ditinjau atas dasar tujuannya, oposisi juga bisa di bedakan atas 

dasar kohesivitas, pola persaingan, ciri khas, lingkunagn pertarungan, dan pilihan 

strateginya. Oposisi akan mengingatkan pada aktivitas gerakan-gerakan 

demonstrasi dijalanan, atau pada tokoh-tokoh intelektual yang sering memberikan 

pandangan kritisnya terhadap jalannya pemerintahan
16

. 

 

 

1.5.2 Elit politik dan masyarakat menurut Wilfredo Pareto dan Gaetano 

Mosca 

                                                 
15

 Partai Politik, Sistem Pemerintahan dan Oposisi Politik 

http://www.academia.edu/1589053/Partai_Politik_Sistem_Pemerintahan_dan_Oposisi_Politik di 

akses tanggal 3 maret 2013 
16

 Oposisi dalam konteks demokratisasi politik 

http://repository.upi.edu/operator/upload/s_ppk_054300_chapture2.pdf  di akses tanggal 3 maret 

2013 

http://www.academia.edu/1589053/Partai_Politik_Sistem_Pemerintahan_dan_Oposisi_Politik
http://repository.upi.edu/operator/upload/s_ppk_054300_chapture2.pdf
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Menurut Aristoteles, elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul 

semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Defnisi elite yang 

dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan 

Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, 

suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar
17

. Konsep teoritis yang 

dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh 

Wilfredo Pareto dan Gaetano Mosca. 

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok 

kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan 

politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elite, yang mampu menjangkau pusat 

kekuasaan. Elite adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan. 

tinggi dalam lapisan masyarakat
18

.  

Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat 

mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat 

paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan 

kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah biasanya jumlahnya lebih sedikit, 

memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan menikmati 

keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah 

jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah Pareto 

dan Mosca mendefnisikan elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif 

memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Dalam konteks ini terjadi 

                                                 
17

 Suzanna Keller, 1995, Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu Dalam Masyarakat 

Modern, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 5-30 
18

 Ibid, Halaman 19 
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kelompok elit politik memegang peranan penting dalam memonopili baik 

keputusan maupun perekonomian pemerintahan tersebut. 

Hal inilah yang terjadi mulai dari Afrika utara sampai dengan daerah teluk, 

kelompok politik Islam selalu berbenturan dengan pemerintahan. Hal ini muncul 

dikarenakan kebijakan pemerintahan dan kondisi negara. Gerakan perlawanan 

yang dilakukan oleh kelompok politik islam disebabkan kebijakan-kebijakan yang 

dibuat. Di negara-negara teluk, gerakan politik islam dalam posisi yang ironis. Di 

Yaman dan Kuwait kelompok politik islam duduk di parlemen melalui pemilu, 

sedangkan di Arab Saudi dan Bahrain tidak ada pemilu. Gerakan oposisi terhadap 

pemerintahan Arab Saudi dan Bahrain kadangkala muncul dari kelompok ini. 

Seperti di Arab Saudi dimana sebagain ulama menentang keberadaan pasukan 

Amerika Serikat dan kelompok politik islam menuntut agar diadakannya 

reformasi politik dan ekonomi. Di pihak lain ada kelompok politik islam yang 

mendukung pemerintahan Arab Saudi. Di Bahrain minoritas Sunni memerintah 

mayoritas Syiah, banyak ketegangan yang terjadi di antara kedua komunitas 

terutama dalam masalah politik. Tetapi diawal tahun 1990 kedua kelompok 

tersebut bersatu mengajukan usul agar parlemen yang dibubarkan oleh Amir 

Bahrain dibentuk kembali. Sang Amir menolak dan aksi kekerasan sempat terjadi. 

Dari penjelasan tersebut social Movement yaitu melihat Negara bukan lagi 

sebagai aktor utama dalam setiap interaksi. Aktor di balik Social Movement 

adalah individu-individu serta kelompok masyarakat yang tidak puas akan sistem 

pemerintahan suatu Negara, misalnya transformasi kebudayaan, teknologi, dan 

transformasi pengetahuan yang memberikan dampak besar bagi proses revolusi di 
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Timur Tengah khususnya Bahrain. Hal ini memberikan peluang bagi kelompok 

Syiah untuk berinteraksi dengan masyarakat di Timur Tengah yang tidak suka 

dengan kepemimpinan monarki di kawasan Timur Tengah. Proses ini 

mengakibatkan perubahan perilaku atau attitude change. Kelompok Syiah lebih 

banyak mengetahui pola geopolitik dan geostrategi dari Negara-negara di Timur 

Tengah terutama setelah terjadinya momentum perlawanan Negara-negara di 

Timur Tengah yang berawal dari Tunisia kemudian menyebar ke Negara Timur 

Tengah lainnya salah satunya adalah Negara Bahrain. Faktor penyebabnya adalah 

pengekpresian dari kebebasan terhadap pemerintahan yang otoriter, biaya hidup 

yang tinggi, banyaknya pengangguran, dan ketidak adilan. Dalam hal ini 

kelompok Syiah mendapatkan banyak ke untungan sebagai partai oposisi hal ini 

di karenakan pemerintahan di Bahrain lebih banyak di dominasi oleh kelompok 

Sunni dan banyak dari peraturan pemerintahan Bahrain yang mendiskriminasikan 

kelompok Syiah. 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa gerakan-gerakan sosial lebih 

dekat kepada kelompok-kelompok kepentingan dibandingkan dengan partai-partai 

politik. Pertama, kelompok-kelompok kepentingan dan gerakan-gerakan sosial 

yang ingin memengaruhi pemerintah, partai-partai politik yang ingin berkuasa 

langsung, menjadi pemerintah. Kedua, partai-partai politik terutama bersifat 

politis dan terkait dengan pertarungan politik, sebagian besar kelompok 

kepentingan dan gerakan-gerakan sosial. Partai-partai politik memang dibentuk 

untuk mengontrol pemerintahan, dengan cara mencalonkan kandidat tertentu 

untuk jabatan-jabatan publik tertentu dan ikut serta bertarung dalam pemilihan 
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umum. Ketiga, sementara sebagian besar gerakan-gerakan sosial dan kelompok-

kelompok kepentingan berkepentingan dengan hanya satu atau sedikit wilayah 

kebijakan publik, platform dan program sebagian besar partai-partai politik harus 

mencakup semua wilayah itu atau sebagian besarnya. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu tahap dimana penulis melakukan suatu 

penelitian terhadap suatu sumber dan data yang dianggap relevan dengan 

permasalahan yang hendak dipecahkan. Dalam kaitan dengan ini,  penulis 

menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan dan 

mengkaji data-data serta informasi yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, 

majalah, surat kabar, internet, maupun informasi dari media lain yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti. 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah penulis 

selanjutnya adalah menganalisis data secara diskriptif, Secara umum penelitian 

akan menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang ada. Karena data 

berupa deskripsi, maka data yang akan dianalisis untuk membantu memperjelas 

pendeskripsian data. 

Teknik Keabsahan Data 

 Dalam keabsahan data, penulis akan melakukan penelitian terhadap data dan 

sumber yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Sehingga didapat data-data 
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yang lebih akurat. Untuk mempertimpangkan keabsahan suatu data penulis 

melakukan pedekatan deduksi dalam hal pengambilan kesimpulan. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Materi 

 Tulisan ini mengetengahkan fakta-fakta tentang keterlibatan Syiah atas 

revolusi sosial dan demokrasi yang terjadi di Bahrain. Fakta-fakta tentang gerakan 

Syiah yang merupakan salah satu saja penyebaran ideologi dan juga terdapat 

kepentingan internasionalnya. Tulisan ini juga menjelaskan awal reformasi yang 

terjadi di Bahrain. Bagaimana peran Syiah dalam politik Bahrain, menjadikan 

dasar penulisan yang bersifat deskriptif karena penulis hanya meneliti peran atau 

gerakannya saja. 

1.6.4.2 Batasan Waktu 

 Batasan waktu yang diambil penulis ini adalah ketika dimulainya revolusi 

di Negara Bahrain serta  kepemimpinan Hamad Bin Isa Al Khalifa, untuk tahun 

berhentinya pergolakan politik belum ada karena kejadian tersebut baru saja 

terjadi di Bahrain. Jadi untuk batasan waktu dalam penelitian ini yaitu pada tahun 

2002 yang di mulainya kepemimpinan Hamad Bin Isa Al Khalifa serta dimulai 

revolusi Bahrain sampai dengan 2013. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 

BAB SUB-BAB / POKOK BAHASAN 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan Penelitian 

4. Penelitian Terdahulu 

1.4.1. Revolusi Syiah pada masa pemerintahan Shah 

Mohammad Reza Pahlavi pada tahun 1963 – 

1997. 

1.4.2. Syiah dan Sunni dalam perspektif pemikiran 

Islam 

1.4.3. Pemikiran politik Islam Syiah dan Sunni 

tentang kekuasaan: studi pembagian kekuasaan 

politik di Republik Islam Iran dan Republik 

Islam Pakistan 

5. Kerangka Koseptual 

1.5.1. Konsep Gerakan sosial (social movement) dan 

Gerakan politik. 

1.5.2. Elit politik dan masyarakat menurut Wilfredo 

pareto dan Gaetano Mosca 

6. Metode Penelitian 

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data 

1.6.2. Teknik Analisa Data 

1.6.3. Teknik Keabsahan Data 

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1. Batasan Materi 

1.6.4.2. Batasan Waktu 
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BAB II 

 

DINAMIKA POLITIK NEGARA BAHRAIN DAN 

SEJARAH MASUKNYA KELOMPOK SYIAH 

DALAM POLITIK BAHRAIN 

2.1.Negara Bahrain 

2.1.1. Geopolitik dan Ekonomi Bahrain 

2.1.2. Penduduk Bahrain 

2.1.3. Sejarah Masuknya kelompok Syiah dalam 

politik Bahrain 

2.2. Sejarah Syiah 

2.2.1. Islam Syiah dan Negara 

2.2.2. Agama Revolusioner 

2.2.3. Aliran Kelompok Syiah 

2.2.3.1. Aliran Zaidiyah 

2.2.3.2. Syiah Ismailiyah 

2.2.3.3. Syiah Imamiyah Itsna „Asyariyah 

2.3. Posisi kelompok Syiah dalam sistem perpolitikan dan 

pemerintahan Bahrain 

2.3.1. Sistem Politik dan Pemerintahan Bahrain 

2.3.2. Sistem politik Bahrain di bawah pemerintahan 

Hamad bin Isa Al Khalifa 

2.3.3. Posisi kelompok Syiah dalam pemerintahan 

Bahrain 

2.3.3.1. Umum 

2.3.3.2. Khusus 

 

BAB III 

 

PERAN DAN MOTIF KETERLIBATAN 

KELOMPOK SYIAH DALAM PEMERINTAHAN 

BAHRAIN 

3.1.Peran Kelompok Syiah di Bahrain 
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3.2.Motif keterlibatan Kelompok Syiah sebagai kelompok 

oposisi dalam pemerintahan Bahrain. 

3.2.1. Alasan Politik 

3.2.2. Alasan sosial-masyarakat 

3.3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintahan Bahrain 

dalam menyelesaikan konflik. 

 

BAB IV 

 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

4.2. Rekomendasi 

 


