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BAB III 

PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK ARAB SAUDI 

TERHADAP IRAN 

Bab ini menjelaskan salah satu kebijakan politik luar negeri Arab Saudi 

terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr. Eksekusi yang mengundang 

penyerangan kantor Kedubes Arab Saudi ini mendorong Arab Saudi 

mengeluarkan kebijakan luar negeri berupa pemutusan hubungan diplomatik 

terhadap Iran. Kebijakan politik luar negeri Arab Saudi ini merupakan penjelasan 

dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga 

dijelaskan rasionalitas Arab Saudi melakukan kebijakan tersebut serta dampak 

yang ditimbulkan. 

3.1 Kebijakan Arab Saudi Memutuskan Hubungan Diplomatik dengan Iran 

Eksekusi Nimr menjadi permasalahan yang berbuntut panjang. Setelah 

massa Iran melakukan penyerbuan terhadap kantor Kedubes Saudi di Teheran dan 

tempat Konsulat Saudi di Mashhad, Arab Saudi mengeluarkan kebijakan tegas. 

Tepat pada 3 Januari 2016, Arab Saudi mengumumkan pemutusan hubungan 

diplomatik terhadap Iran.  

“The kingdom, in light of these realities, announces the cutting of 

diplomatic relations with Iran and requests the departure of 

delegates of diplomatic missions of the embassy and consulate and 

offices related to it within 48 hours. The ambassador has been 

summoned to notify them.”1 

1 RT, Saudi Arabia cuts diplomatic ties with Iran over embassy storming, diakses dalam 

https://www.rt.com/news/327820-saudi-cut-ties-iran/ (09/06/17, 5:06 WIB) 

https://www.rt.com/news/327820-saudi-cut-ties-iran/
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Adel al-Jubeir, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, meminta diplomat Iran 

untuk meninggalkan kerajaan dalam jangka waktu 48 jam. Bersamaan dengan 

pengumuman tersebut, staf dari misi diplomatik Arab Saudi di Teheran telah 

dievakuasi dan diminta kembali ke Arab Saudi. Arab Saudi melihat penyerangan 

atas kantor perwakilan negaranya di Teheran merupakan pelanggaran yang fatal. 

Dalam hal ini, Saudi tidak bisa membiarkan Iran merusak keamanan negaranya.  

Kegeraman Saudi terhadap Iran tersiratkan dalam pernyataan yang 

dilontarkan Jubeir, “The history of Iran is full of negative and hostile interference 

in Arab countries, always accompanied by ruin, destruction and the killing of 

innocent souls.”2 Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam sejarah, Iran 

banyak ikut campur urusan negara-negara lain dan permusuhan dengan negara-

negara Arab. Tindakannya selalu mengakibatkan kerugian, kehancuran dan 

pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak bersalah.  

Pada akhirnya, sejarah pemutusan diplomatik kedua negara pun terulang 

kembali, dimana sebelumnya kedua negara sempat memutuskan hubungan 

diplomatik pada tahun 1944 dan 1988. Pada tahun 1944, pemutusan hubungan 

diplomatik dipicu oleh penahanan yang berakhir eksekusi mati terhadap salah satu 

jamaah Iran yang membuang kotoran di Ka’bah. Sedangkan pada tahun 1988, 

pemutusan hubungan diplomatik dipicu oleh pengepungan kedutaan besar Arab 

Saudi di Teheran setelah terjadi insiden Mekah sebelumnya, di mana terjadi 

                                                             
2 Ben Hubbard, Saudi Arabia Cuts Ties With Iran Amid Fallout From Cleric’s Execution, diakses 

dalam https://www.nytimes.com/2016/01/04/world/middleeast/iran-saudi-arabia-execution-sheikh-

nimr.html?_r=0 (09/06/17, 5:15 WIB) 

https://www.nytimes.com/2016/01/04/world/middleeast/iran-saudi-arabia-execution-sheikh-nimr.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/01/04/world/middleeast/iran-saudi-arabia-execution-sheikh-nimr.html?_r=0
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demonstrasi anti Wahabi oleh jamaah Iran di Mekah yang berakhir dengan 

bentrokan antar jamaah Iran dan petugas keamanan Arab Saudi. 

Setelah memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, Arab Saudi juga 

memutuskan semua lalu lintas udara ke dan dari Iran. Selain itu, semua hubungan 

komersial juga diputus. Seperti pernyataan yang disampaikan Adel el-Jubeir, “We 

will also be cutting off all air traffic to and from Iran. We will be cutting off all 

commercial relations with Iran. And we will have a travel ban against people 

traveling to Iran.”3 Namun Arab Saudi memberikan pengecualian untuk jamaah 

haji dan umroh dari Iran. Negara ini tetap mengizinkan masyarakat Iran untuk 

melakukan ibadah haji dan umroh di Mekah dan Madinah. Pengecualian yang 

diberikan Arab Saudi ini menunjukkan bahwa bagaimanapun suatu konflik terjadi, 

Saudi tidak mau mendiskriminasi ibadah muslim lain. 

Bagaimanapun juga, Arab Saudi menganggap eksekusi mati yang 

dilakukan negaranya terhadap Nimr al-Nimr ialah tindakan yang benar. Setelah 

memberikan hukuman mati terhadap 43 orang al Qaeda dan 4 orang Syiah, Jubeir 

mengatakan, “Seharusnya kita diberi tepuk tangan bukan kritikan.”4 Hal ini 

dikarenakan tindakan yang dilakukan Arab Saudi dinilai sebagai tindakan baik 

dan bijak yaitu dengan memberantas teroris dan pihak-pihak yang melawan 

pemerintah. Selain itu, Arab Saudi menegaskan bahwa hubungan diplomatiknya 

dengan Iran dapat kembali terjalin dengan beberapa syarat. Iran harus 

menghormati norma-norma, perjanjian dan konvensi internasional serta bertindak 

                                                             
3 Angus Mcdowall, Exclusive: Arab Saudi to Halt Flights, Trade with Iran, diakses dalam 

http://www.reuters.com/article/us-saudi-iran-jubeir-idUSKBN0UI1GU20160104 (24/05/17, 15:59 

WIB) 
4 Ibid. 

http://www.reuters.com/article/us-saudi-iran-jubeir-idUSKBN0UI1GU20160104
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sebagaimana negara normal yang menghormati integritas negara tetangganya.5 

Iran dinilai telah melanggar peraturan internasional, sehingga beberapa negara 

koalisi Arab mengikuti langkah Arab Saudi dalam mengasingkan Iran. 

Beberapa negara diantaranya Bahrain, Sudan, Somalia, Djibouti dan 

Kepulauan Komoro turut memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Uni 

Emirat Arab menurunkan status hubungan diplomatiknya dengan Iran. Sedangkan 

Qatar dan Kuwait memanggil masing-masing duta besarnya untuk konsultasi. 

Adapun Yordania, negara ini mengutuk serangan masyarakat Iran terhadap kantor 

Arab Saudi di Iran serta tindakan ikut campur Iran terhadap masalah internal 

negara-negara Arab termasuk Arab Saudi.6 Pemutusan hubungan diplomatik 

antara Arab Saudi dan Iran pun merambat menjadi masalah regional bahkan 

internasional yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat internasional. 

 

3.2 Rasionalitas Kebijakan Arab Saudi 

Keputusan Arab Saudi dalam memutuskan hubungan diplomatik dengan 

Iran  didorong setidaknya oleh dua faktor utama. Pertama, Arab Saudi melihat 

Iran sebagai ancaman. Kedua, Arab Saudi beranggapan bahwa kapabilitas 

nasionalnya lebih unggul dibandingkan Iran. Dua faktor tersebut sesuai dengan 

model strategi konfrontasi yang dirumuskan oleh John P. Lovell. Strategi tersebut 

digunakan oleh suatu negara yang percaya bahwa kapabilitas nasionalnya lebih 

unggul dibandingkan negara yang dianggap sebagai ancaman. Negara superior 

akan menajamkan isu-isu konflik kepentingan dengan negara ancaman sehingga 

                                                             
5 Ibid 
6 Raz Zimmt, Crisis in Iran-Saudi Arabia Relations, diakses dalam http://www.terrorism-

info.org.il/Data/articles/Art_20941/E_015_16_1824103176.pdf (24/05/17, 16:59 WIB) 

http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20941/E_015_16_1824103176.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20941/E_015_16_1824103176.pdf
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dapat memaksa negara ancaman tersebut untuk mengakui posisinya yang inferior 

dari pada negara superior. Berikut penjelasan mengenai kebijakan Arab Saudi 

berdasarkan model strategi milik John P. Lovell. 

 

3.2.1 Iran Sebagai Ancaman Bagi Arab Saudi 

Arab Saudi melihat Iran sebagai ancaman bagi negaranya. Hal ini 

diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain: nuklir Iran, persaingan minyak, serta 

proxy war Arab Saudi dan Iran di Suriah, Irak dan Yaman. 

 

3.2.1.1 Nuklir Iran 

Republik Islam Iran telah memulai tenaga program nuklir sejak tahun 

1950-an. Dalam perkembangannya, program nuklir ini mendapat tentangan dari 

masyarakat internasional. Negara-negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi, 

Eropa, Amerika Serikat, dan berbagai pihak lain mengkhawatirkan program nuklir 

Iran akan membawa kehancuran. Nuklir dapat dijadikan sebagai senjata pemusnah 

massal, di mana tidak hanya manusia yang mengalami kerusakan, namun juga 

makhluk hidup lain. Selain itu, cesium radioaktif yang dikeluarkan oleh reaktor 

bisa tinggal dalam lingkungan selama lebih dari ratusan tahun. Sehingga bahan-

bahan ini akan menyebabkan efek kesehatan jangka panjang.7 Tidak heran banyak 

masyarakat internasional menolak program nuklir yang dikembangkan Iran. 

Namun Iran mengelak tujuan program nuklirnya dikembangkan sebagai 

senjata pemusnah massal. Presiden Iran tahun 2005-2013, Ahmadinejad, 

                                                             
7 HS, 10 Bahaya Radiasi Nuklir Bagi Manusia, diakses dalam 

http://halosehat.com/penyakit/sumber-penyakit/bahaya-radiasi-nuklir (26/05/17, 14:49 WIB) 

http://halosehat.com/penyakit/sumber-penyakit/bahaya-radiasi-nuklir
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menegaskan bahwa negaranya tidak membutuhkan bom atom.8 Pemimpin Iran ini 

melihat nuklir sebagai tenaga prestisius yang akan membawa Iran melesat 

menjadi bangsa yang maju. Hal ini dikarenakan apabila Pembangkit Listrik 

Tenaga Nuklir (PLTN) Iran berkembang, maka anggaran subsidi listrik nasional 

dapat dikurangi secara drastis.9 Adapun pada masa presiden Ahmadinejad, 

diketahui beberapa senjata nuklir yang telah dimiliki dan dikembangkan oleh Iran. 

 

Tabel 3.1 Daftar Rudal Balistik dan Rudal Jelajah Iran Tahun 201310 

Rudal Jangkauan (km) 

Zelzal‐1 100-125 

Zelzal‐1A 160 

Nazeat‐10 150 

Fateh A‐110/ Fateh‐1 170 

Fateh A‐110A/ Fateh‐2 200 

Fateh A‐ 110B/Fateh‐3 250 

Fateh A‐ 110C/Fateh‐4 300 

Zelzal‐2 300 

Zelzal‐3 150-400 

Zelzal‐3B 260 

Tondar‐69 150‐180 

Shahab‐1 300 

Shahab‐2 500 

Shahab‐3 800-1000 

Ghadr‐1 1500-1600-1800 

Sajjil/Sejjil 2200-2400/3000 

BM‐25 3500 

Shahab‐5 10000/4000+ 

Shahab‐6 6000+ 

 

                                                             
8  BBC, Iran does not need nuclear weapons, says Ahmadinejad, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15637539 (26/05/17, 15:12 WIB) 
9 Ilham Virgo, 2013,“Pengaruh Nuklir Iran Terhadap Peningkatan Postur Militer Arab Saudi 

2005-2009” Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. 
10 Nuclear Threat Initiative (NTI), Design Characteristics of Iran’s Ballistic and Cruise Missiles, 

diakses dalam 

https://www.nti.org/media/pdfs/design_characteristics_iran_missiles_3.pdf?_=1360355163 

(05/07/17, 8:48 WIB) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15637539
https://www.nti.org/media/pdfs/design_characteristics_iran_missiles_3.pdf?_=1360355163
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Daftar rudal Iran dengan jangkauan yang variatif di atas dilihat sebagai 

potensi pengembangan senjata nuklir Iran lainnya. Oleh karena itu, program 

nuklir Iran dipandang dengan cermat oleh kalangan internasional. Program nuklir 

Iran dapat menjadi suatu kekuatan bagi Iran yang mengancam negara tetangga dan 

negara-negara lainnya. Program nuklir Iran kemudian mendapat tentangan dari 

berbagai pihak. Amerika Serikat menuduh Iran melakukan pengembangan senjata 

nuklir.11 Meskipun Iran di bawah Ahmadinejad membantahnya. 

Arab Saudi pun mencurigai program nuklir Iran dimaksudkan untuk 

memperkuat kapasitas militernya. Hal ini membuat Arab Saudi meningkatkan 

kapasitas militernya sebagai penyeimbang atas pengembangan program nuklir 

Iran.12 Negara kerajaan ini tidak ingin kapabilitas negara rivalnya melebihi 

kapabilitas militernya. Peningkatan kapasitas militer Arab Saudi dapat dilihat dari 

pembelanjaan militer negara dari tahun ke tahun.  

 

Tabel 3.2. Pembelanjaan Militer Arab Saudi Tahun 2011-201513 

Tahun 
Pembelanjaan Militer 

(Juta) 

2011 USD 54.222 

2012 USD 61.352 

2013 USD 70.313 

2014 USD 82.527 

2015 USD 87.186 

 

                                                             
11 RT, Anyone stockpiling nuclear weapons is mentally retarded – Ahmadinejad, diakses dalam 

https://www.rt.com/news/iran-ahmadinejad-nuclear-retarded-320/ (26/05/17, 16:08 WIB) 
12 Ilham Virgo, Op. Cit., hal. 4 
13 SIPRI, Military Expenditure Database, diakses dalam 

https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf (02/07/17, 21:38 WIB) 

https://www.rt.com/news/iran-ahmadinejad-nuclear-retarded-320/
https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf
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Peningkatan kapasitas militer Arab Saudi dari tahun 2011-2015 

memposisikan Arab Saudi sebagai negara dengan anggaran pertahanan tertinggi 

ketiga dunia dengan total jumlah USD 81,9 juta untuk investasi militer 2015. 

 

Grafik 3.1. Anggaran Pertahanan Negara Tahun 201514 

 

 

Oleh karena itu, Arab Saudi merasa mendapat dukungan ketika banyak 

pihak yang menentang program nuklir Iran. Pada akhir tahun 2011, Amerika 

Serikat mencegah importir minyak Iran melakukan pembayaran melalui bank 

sentral Iran sebagai sanksi untuk pengembangan nuklir Iran. Selain itu, Amerika 

Serikat juga membatasi akses Iran terhadap mata uang asing sehingga dana dari 

importir minyak hanya dapat digunakan untuk perdagangan bilateral dengan 

negara pembeli.15  

                                                             
14 Katharina Wolf, Global defence spending 2015: the big picture, diakses dalam 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_9_Defence_spending.pdf (09/06/17.7:43 WIB) 
15 CFR, International Sanctions on Iran, diakses dalam 

https://www.cfr.org/backgrounder/international-sanctions-iran (26/05/17, 17:34 WIB) 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_9_Defence_spending.pdf
https://www.cfr.org/backgrounder/international-sanctions-iran
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Adapun Uni Eropa turut membekukan aset individu dan entitas yang 

terkait dengan program nuklir Iran pada tahun 2007. Pada tahun 2010, Uni Eropa 

sejalan dengan AS, menghalangi institusi-institusi Eropa bertransaksi dengan 

bank-bank Iran, termasuk bank sentralnya serta membatasi perdagangan dan 

investasi dengan sektor energi dan transportasi negara tersebut. Dua tahun 

berikutnya, tahun 2012, Uni Eropa memberlakukan embargo minyak terhadap 

Iran sebagai sanksi program nuklir Iran. Padahal Uni Eropa merupakan importir 

terbesar minyak Iran.16 

Namun pada tahun 2015, P5+1 (P5 merujuk pada anggota permanen 

dewan keamanan PBB, yakni: China, Rusia, Inggris, Prancis, Amerika Serikat 

sedangkan +1 merujuk pada negara Jerman) berhasil melakukan kesepakatan 

dengan Iran tentang nuklir Iran. Kesepakatan nuklir Iran tersebut salah satunya 

ialah Iran harus merelakan dua pertiga kemampuannya untuk memperkaya 

uranium, proses vital yang bisa digunakan untuk menjadikan inti bom nuklir. 

Semua sentrifugal17 kecuali 6.000 dari 19.500 sentrifugal Iran akan ditempatkan 

dalam penyimpanan dan dipantau oleh International Atomic Energy Agency 

(IAEA).18  

Selain itu, Amerika Serikat dan Uni Eropa akan mengangkat sanksi 

ekonomi terkait nuklir Iran yang sebelumnya telah diberikan. Namun jika terdapat 

pelanggaran, sanksi akan kembali dikeluarkan. Pencabutan sanksi ekonomi 

                                                             
16 Ibid. 
17 Sentrifugal ialah mesin berbentuk tabung yang digunakan untuk memperkaya uranium, bahan 

yang diperlukan untuk tenaga nuklir dan bom nuklir. 
18 The Telegraph, A summary of the Iran nuclear deal, diakses dalam 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/11739214/A-summary-of-the-Iran-

nuclear-deal.html (26/05/17, 19:22 WIB) 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/11739214/A-summary-of-the-Iran-nuclear-deal.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/11739214/A-summary-of-the-Iran-nuclear-deal.html
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tersebut memberikan imbalan finansial bagi Iran yang telah mendapatkan sanksi 

ekonomi dari dunia internasional dalam beberapa tahun. Adapun bagi Arab Saudi, 

kesepakatan nuklir antara P5+1 dan Iran tersebut kembali membawa kekhawatiran 

bagi negaranya. Meskipun dalam pernyataannya Arab Saudi mengatakan setuju 

atas kesepakatan tersebut, namun di sisi lain Arab Saudi khawatir akan potensi 

meningkatnya pengaruh Iran.  

Tersirat keinginan Arab Saudi agar sanksi ekonomi kembali diterima Iran, 

seperti yang dikatakan pejabat Arab Saudi bahwa Saudi ingin memastikan 

Amerika Serikat akan mengajukan kembali sanksi jika Iran dianggap telah 

melanggar aturan yang disepakati.19 Meskipun program nuklir Iran dibatasi, tidak 

menutup kemungkinan Iran akan menggunakan program nuklirnya untuk 

memperkuat kapasitas militernya. Apalagi sanksi ekonomi terhadap Iran oleh AS 

dan Uni Eropa telah dicabut. Kepercayaan diri Iran pun lebih meningkat. Hal ini 

membuat Arab Saudi semakin terancam, di mana negara rivalnya tersebut akan 

semakin kuat dalam ekonomi dan militer, sehingga Iran akan lebih mudah untuk 

memperluas pengaruh dan kekuatannya.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Helene Cooper, Saudi Arabia Approves of Iran Nuclear Deal, U.S. Defense Chief Says, diakses 

dalam https://www.nytimes.com/2015/07/23/world/middleeast/iran-nuclear-deal-saudi-

arabia.html?_r=0 (26/05/17, 19:25 WIB) 

https://www.nytimes.com/by/helene-cooper
https://www.nytimes.com/2015/07/23/world/middleeast/iran-nuclear-deal-saudi-arabia.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2015/07/23/world/middleeast/iran-nuclear-deal-saudi-arabia.html?_r=0
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3.2.1.2 Persaingan Minyak 

Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara produsen minyak di Timur 

Tengah. Pada tahun 1970an, Arab Saudi menjadi pemain kunci dunia dalam 

perkembangan ekonomi dan politik.20 Hal ini tidak lepas dari kekayaan 

sumberdaya minyak yang dimiliki serta kerjasama dalam memproduksi minyak 

dengan Amerika Serikat. Kerjasama ini kemudian mengantarkan Arab Saudi 

menjadi negara produsen dan eksportir minyak terbesar dunia. Di sisi lain, Iran 

juga merupakan produsen minyak meskipun tidak sebesar Arab Saudi. Dalam 

perkembangannya, dua negara memiliki kepentingan yang berbeda tentang 

seberapa banyak minyak yang diproduksi dan berapa harganya.21 

Minyak merupakan sumber pendapatan negara yang paling krusial bagi 

Arab Saudi dan Iran. Khususnya bagi Arab Saudi yang menggantungkan sekitar 

90% sumber pendapatan negaranya dari minyak. Namun sejak tahun 2014 harga 

minyak mengalami kemerosotan di pasar global. Pada akhir tahun 2014, harga 

minyak brent22 turun hingga mencapai USD 55.27 per barel atau hampir dari 

setengah harga awal tahun 2014. 

 

 

                                                             
20 Seyed Gholam Hosein Hassantash, Iran, Saudi Oil Relationship: Friendship Or Rivalry, diakses 

dalam https://www.iaee.org/en/publications/newsletterdl.aspx?id=219 (14/05/17, 16:31 WIB) 
21 BBC, Tujuh Hal Tentang Permusuhan Iran Dan Arab Saudi, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160105_dunia_iransaudi_musuh (09/10/16, 00:55 

WIB) 
22 Brent atau Brent Blend merupakan salah satu jenis minyak mentah yang menjadi acuan harga 

minyak global, jenis lainnya yang juga menjadi acuan harga minyak global ialah West Texas 

Intermediate (WTI). 

https://www.iaee.org/en/publications/newsletterdl.aspx?id=219
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160105_dunia_iransaudi_musuh
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Tabel 3.3. Harga Minyak Tahun 201423 

Bulan Harga Minyak Brent  

Januari USD 108.16 

April USD 108.63 

Juli USD 104.94 

Agustus USD 101.12 

September USD 94.67 

Oktober USD 84.17 

November USD 71.89 

Desember USD 55.27 

 

Pada tahun berikutnya, harga minyak masih terus mengalami penurunan. 

Adapun pada Februari 2015 harga minyak brent, yang menjadi patokan harga 

minyak dunia, telah berada di bawah USD 50 per barel, yaitu USD 49.92 per 

barel.24 Hingga Desember 2015, harga minyak merosot di level USD 34,50.25 

Kemerosotan harga minyak dunia tersebut disebabkan oleh melimpahnya pasokan 

minyak di pasar global.26 Pasokan minyak melimpah, sedangkan konsumsi dunia 

terhadap minyak tidak sebanyak yang diproduksi. 

 

 

                                                             
23 F. Gregory Gause, Sultan of Swing? The Geopolitics of Falling  Oil Prices, diakses dalam 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Falling-Oil-Prices-English.pdf 

(09/06/17.14:55 WIB) 
24 BBC, Harga Minyak Mentah Turun Di Bawah US$50 Per Barel, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/01/150107_bisnis_minyak_harga (22/05/17, 18:58 

WIB) 
25 Dewi Rachmat Kusuma, Harga Minyak Dunia Merosot 68% dalam 1,5 Tahun, diakses dalam 

https://finance.detik.com/energi/3100444/harga-minyak-dunia-merosot-68-dalam-15-tahun 

(22/05/17, 19:08 WIB) 
26 VOA, Anjloknya Harga Minyak Dunia Tertajam Di 2014, diakses dalam 

http://www.voaindonesia.com/a/anjloknya-harga-minyak-dunia-tertajam-di-2014/2582337.html 

(22/05/17, 19:16 WIB) 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Falling-Oil-Prices-English.pdf
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/01/150107_bisnis_minyak_harga
https://finance.detik.com/energi/3100444/harga-minyak-dunia-merosot-68-dalam-15-tahun
http://www.voaindonesia.com/a/anjloknya-harga-minyak-dunia-tertajam-di-2014/2582337.html
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Grafik 3.2. Produksi dan Konsumsi Minyak Mentah Global 2011-201727 

 

 

Grafik di atas menggambarkan kerenggangan antara produksi dan 

konsumsi minyak dunia melebar sejak tahun 2014. Hal ini menunjukkan peluapan 

pasokan minyak dunia yang mengakibatkan krisis harga minyak. Pasokan minyak 

yang melimpah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, peningkatan produksi 

minyak negara-negara yang bukan anggota OPEC (Organization of Petroleum 

Exporting Countries) seperti Amerika Serikat dan Kanada, kedua tidak 

tercapainya kesepakatan pengurangan produksi di antara negara-negara anggota 

OPEC.28 Selain itu, permasalahan geopolitik seperti ketegangan politik di Timur 

Tengah. Ketegangan politik di Timur Tengah salah satunya ialah persaingan 

politik kawasan antara Arab Saudi dan Iran yang merambat pada persaingan harga 

dan produksi minyak. 

                                                             
27 EIA, Crude oil prices to remain relatively low through 2016 and 2017, diakses dalam 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=24532 (02/07/17, 15:22 WIB) 

28 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ICP Desember 2015 Turun Jadi US$ 35,47 per 

Barel, diakses dalam http://migas.esdm.go.id/post/read/icp-desember-2015-turun-jadi-us$-35,47-

per-barel (22/05/17, 20:19 WIB) 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=24532
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=24532
http://migas.esdm.go.id/post/read/icp-desember-2015-turun-jadi-us$-35,47-per-barel
http://migas.esdm.go.id/post/read/icp-desember-2015-turun-jadi-us$-35,47-per-barel
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Situasi ini memberi tekanan terhadap Arab Saudi yang kebanyakan 

sumber pendapatannya bergantung pada minyak. Ditambah lagi, pada tahun 2015 

terjadi kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara p5+1, yang salah satu 

kesepakatannya ialah sangsi ekonomi atas Iran akan dicabut dengan sejumlah 

persyaratan. Pencabutan sangsi ekonomi ini berarti tanda dari kembalinya Iran di 

pasar minyak global. Iran akan jauh lebih leluasa untuk memproduksi seberapa 

banyak minyaknya yang selama ini ditahan dikarenakan sangsi-sangsi 

internasional. Hal ini juga menandai bahwa harga minyak global akan semakin 

jatuh dan dapat menurunkan kekuatan ekonomi Arab Saudi. 

Jaap Kalkman, yang mengelola mitra praktik energi dan utilitas global 

Arthur D Little, percaya bahwa Iran akan menambah antara 0,5 sampai satu juta 

barel per hari dalam setahun, sementara IMF memperkirakan kenaikan sekitar 0,6 

juta barel per hari pada tahun 2016.29 Bijan Zangeneh, menteri perminyakan Iran, 

lebih percaya diri tentang kemampuan Iran tersebut untuk meningkatkan output, 

dan menurutnya, berapapun jumlahnya diharapkan akan meningkatkan tekanan 

pada perekonomian Arab Saudi, di mana sekitar 90 persen pendapatan pemerintah 

berasal dari hidrokarbon.  

“Politically, I do not see any impact of Iran's return to the oil 

market on Saudi Arabia. This return could [cause] oil prices to go 

further down - but remember, Iran is much more than Saudi Arabia 

in dire need to improve prices, because it is coming out of political 

and economic isolation.”30 

 

                                                             
29 Mark Townsend, The oil price, Iran and Saudi's economy, diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/news/2015/12/oil-price-iran-saudi-economy-151221073412010.html 

(11/06/17, 5:40 WIB) 
30 Ibid. 

http://www.aljazeera.com/news/2015/12/oil-price-iran-saudi-economy-151221073412010.html
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Khalid al-Dakhil, Asisten profesor sosiologi politik di King Saud 

University, menanggapi potensi perang minyak tersebut dengan mengatakan 

bahwa kembalinya Iran di pasar minyak global akan membuat kemerosotan harga 

yang lebih parah. Tapi yang perlu diingat, Iran sama seperti Arab Saudi, malah 

Iran membutuhkan harga minyak yang lebih tinggi. 

Kembalinya Iran dalam pasar minyak global merupakan ancaman bagi 

perekonomian Arab Saudi. Potensi penurunan ekonomi negara ini mendorong 

Arab Saudi untuk tetap mempertahankan produksi minyaknya dan tidak mau 

memotong jumlah produksi. Iran pun menyalahkan Arab Saudi atas merosotnya 

harga minyak dunia. Menurut Iran, Saudi adalah negara yang harus 

bertanggungjawab atas krisis harga minyak karena Saudi tidak mau menurunkan 

atau memangkas produksi minyaknya.31 Negara kerajaan ini merupakan negara 

produsen minyak terbesar di OPEC.  

Selain itu, Saudi dengan mudah memproduksi minyak 6 sampai 12 juta 

dollar AS barel per hari. Seharusnya Arab Saudi menjadi stabilisator utama harga 

minyak di pasar bukan mempertahankan banyaknya minyak yang diproduksi. Hal 

ini dikarenakan Saudi merupakan produsen minyak terbesar dunia yang memiliki 

pengaruh kuat untuk memberikan pemahaman bagi negara-negara OPEC maupun 

non OPEC untuk memangkas produksi minyak. Di sisi lain, Iran membutuhkan 

harga minyak dunia yang tinggi untuk pendapatan negaranya. Terlebih lagi, sejak 

                                                             
31 Al Jazeera Centre For Studies, Power Imbalance: Iran’s Gain, Saudi’s Challenges, diakses 

dalam http://studies.aljazeera.net/en/positionpapers/2015/01/201512512714307969.html 

(23/05/17, 1:39 WIB) 

http://studies.aljazeera.net/en/positionpapers/2015/01/201512512714307969.html
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tahun 2012 Uni Eropa melakukan embargo terhadap impor minyak Iran atas 

pengembangan program nuklir Iran.32  

Namun karena Iran melihat Saudi tidak menurunkan produksi minyaknya, 

Iran pada tahun 2015 mengkonsep ulang anggaran berdasarkan proyeksi minyak 

menjadi 40 dolar AS per barel dari yang sebelumnya 70 dolar AS per barel. 

Perang produksi minyak ini pun semakin melemahkan harga minyak, yang 

kemudian menjadi ancaman serius bagi perekonomian Arab Saudi. Berikut data 

mengenai produksi minyak Arab Saudi dan Iran: 

 

Grafik 3.4. Produksi Minyak Mentah Iran Tahun 2013-201733 

 

 

                                                             
32 Al Jazeera, Timeline: Sanctions on Iran, diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/10/20121016132757857588.html (23/05/17, 2:18 

WIB) 
33 YCHARTS, Iran Crude Oil Production Chart, diakses dalam 

https://ycharts.com/indicators/iran_crude_oil_production (02/07/17, 15:28 WIB) 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/10/20121016132757857588.html
https://ycharts.com/indicators/iran_crude_oil_production
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Grafik 3.3. Produksi Minyak Mentah Arab Saudi Tahun 2013-201734 

 

 

Dua grafik di atas, grafik 3.3. dan grafik 3.4, menunjukkan bahwa 

produksi minyak mentah Arab Saudi dan Iran mengalami peningkatan, khususnya 

Iran yang produksinya meningkat drastis sejak tahun 2016, tepatnya setelah 

pencabutan sanksi-sanksi internasional. Pada Desember 2015 produksi minyak 

mentah Iran masih 3,30 juta barel per hari. Kemudian meningkat hingga 4,28 juta 

barel per hari pada Desember 2016 dan puncaknya mencapai 4,54 juta barel per 

hari pada Maret 2017.  

Sedangkan produksi minyak mentah Arab Saudi pada Januari 2015 

sebanyak 9,64 juta barel per hari. Produksi ini terus ditingkatkan hingga 10,49 

juta barel per hari pada Juni 2015. Sempat mengalami penurunan hingga 10,24 

juta barel per hari pada awal 2016, namun produksi kembali meningkat dan 

                                                             
34 YCHARTS, Saudi Arabia Crude Oil Production, diakses dalam 

https://ycharts.com/indicators/saudi_arabia_crude_oil_production (02/07/17, 15:31 WIB) 

https://ycharts.com/indicators/saudi_arabia_crude_oil_production
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mencapai 10,67 juta barel per hari pada Juli 2016. Arab Saudi mengalami 

fluktuasi dalam produksi minyak mentahnya, namun fluktuasi tersebut cenderung 

pada peningkatan produksi dari pada penurunan produksi. 

 

3.2.1.3 Proxy War Arab Saudi dan Iran di Suriah, Irak dan Yaman 

Proxy war merupakan perang secara tidak langsung melainkan adu 

kekuatan di daerah konflik lain. Adapun di Suriah, proxy war antara Arab Saudi 

dan Iran terjadi, dimana Iran mendukung pemerintahan Bashar al-Assad melawan 

masyarakat mayoritas Sunni. Sedangkan Arab Saudi hadir untuk memberi 

dukungan kepada pemberontak Sunni.35 Arab Saudi merasa posisinya sebagai 

kerajaan yang menjadi kiblat Islam Sunni, perlu untuk menyokong dan 

melindungi masyarakat Sunni di Suriah. Masyarakat Sunni di Suriah merupakan 

mayoritas di negara tersebut. Populasi muslim Sunni di Suriah mencapai 74%, 

muslim Alawi, Ismaili dan Syiah 13%, kristen 10% (termasuk Ortodoks, Uniate 

dan Nestorian) dan Druze 3%.36 

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, menekankan bahwa 

Bashar al-Assad harus meninggalkan jabatannya sebagai presiden baik dengan 

cara negosiasi maupun dengan cara militer.37 Di sisi lain, Iran tidak membiarkan 

kekuasaan Bashar al-Assad dilengserkan oleh pihak asing. Menurut Iran, takdir 

                                                             
35 Hanna Azarya Samosir, Sejarah Panjang Perselisihan Arab Saudi dan Iran, diakses dalam 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160105133321-120-102293/sejarah-panjang-

perselisihan-arab-saudi-dan-iran/ (23/05/17, 13:55 WIB) 
36 Central Intelligence Agency, Middle East: Syria, diakses dalam 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html (23/05/17, 14:16 WIB) 
37 Jiraroj Mamadkul, Saudi Arabia – Iran’s Foreign Policy Crisis: 

A Case Study of Execution of Saudi Shia Cleric Shaikh Nimr al-Nimr, diakses dalam 

https://www.researchgate.net/publication/314068515_Saudi_Arabia_-

_Iran%27s_Foreign_Policy_Crisis_A_Case_Study_of_Execution_of_Saudi_Shia_Cleric_Shaikh_

Nimr_al-Nimr  (23/05/17, 14:37 WIB) 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160105133321-120-102293/sejarah-panjang-perselisihan-arab-saudi-dan-iran/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160105133321-120-102293/sejarah-panjang-perselisihan-arab-saudi-dan-iran/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html
https://www.researchgate.net/publication/314068515_Saudi_Arabia_-_Iran%27s_Foreign_Policy_Crisis_A_Case_Study_of_Execution_of_Saudi_Shia_Cleric_Shaikh_Nimr_al-Nimr
https://www.researchgate.net/publication/314068515_Saudi_Arabia_-_Iran%27s_Foreign_Policy_Crisis_A_Case_Study_of_Execution_of_Saudi_Shia_Cleric_Shaikh_Nimr_al-Nimr
https://www.researchgate.net/publication/314068515_Saudi_Arabia_-_Iran%27s_Foreign_Policy_Crisis_A_Case_Study_of_Execution_of_Saudi_Shia_Cleric_Shaikh_Nimr_al-Nimr
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Assad ditentukan oleh masyarakat Suriah sendiri, bukan kekuatan-kekuatan luar.38 

Iran terus memberikan dukungan kepada pemerintahan Bashar al-Assad 

dikarenakan rezim ini berasal dari komunitas Alawite, salah satu sekte Syiah. 

Suriah bagi Iran merupakan negara aliansi Arab yang paling dekat. Selain itu, 

dengan bekerjasama dengan Suriah, perlindungan terhadap Hezbollah di Lebanon 

yang didukung Iran lebih terjamin. Terakhir, yang paling dikhawatirkan Iran ialah 

Suriah akan dikuasai oleh muslim Sunni jika Bashar al-Assad lengser.39 Pada 

akhirnya Proxy war dua negara ini semakin memperkeruh konflik di Suriah. 

Adapun di Irak, proxy war antara Arab Saudi dan Iran terjadi setelah 

tumbangnya pemerintahan Saddam Hussein pasca invasi Irak oleh Amerika 

Serikat tahun 2003.40 Dua negara bersaing untuk memperluas kekuasaan dan 

pengaruhnya di Irak. Pada awal pasca pemerintahan Saddam Hussein, Iran 

memiliki pengaruh dominan di Irak. Hal ini dikarenakan pengganti Saddam 

Hussein ialah dari kelompok oposisi Syiah. Iran memberikan sokongan terhadap 

pemerintahan Irak tahun 2006 di bawah perdana menteri Nouri al-Maliki dari 

golongan Syiah. Hal ini membuat Arab Saudi menjaga jarak dengan Irak karena 

Saudi melihat Nouri al-Maliki di bawah pengaruh Iran.41 Namun setelah 

pemerintahan Nouri berakhir, di mana Nouri mengundurkan diri pada tahun 2014, 

Arab Saudi mulai mencoba menjalin hubungan baik dengan Irak di bawah 

                                                             
38 Ibid.  
39 Ibid. 
40 Max Fisher, How the Iranian-Saudi Proxy Struggle Tore Apart the Middle East, diakses dalam 

https://www.nytimes.com/2016/11/20/world/middleeast/iran-saudi-proxy-war.html?_r=0 

(23/05/17, 16:38 WIB) 
41 Jiraroj Mamadkul, Op.Cit. hal. 79 

https://www.nytimes.com/2016/11/20/world/middleeast/iran-saudi-proxy-war.html?_r=0
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perdana menteri Hayder al-Abadi. Pada Desember 2015, Arab Saudi kembali 

membuka kantor kedutaannya di Irak setelah 25 tahun absen.42 

Sementara di Yaman, konflik internal antara pemerintahan Yaman di 

bawah presiden Ali Abdullah Saleh dengan pemberontak Houthi (kelompok Syiah 

Zaidiyah Jarudiyah) mendapatkan intervensi dari beberapa pihak luar. Pihak luar 

tersebut, dua di antaranya ialah Arab Saudi dan Iran, di mana pemerintahan 

Yaman didukung oleh Saudi sedangkan pemberontak Houthi disokong oleh Iran. 

Sejak tahun 2011, kelompok Houthi bertransformasi menjadi sebuah kelompok 

militan. Dalam operasi pemberontakannya, Houthi diberi dukungan oleh Iran 

berupa bantuan pelatihan militer dan senjata militer.43 

 Pada Maret 2012, New York Times mengutip klaim oleh pejabat militer 

dan intelijen AS bahwa  Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) 

menyelundupkan senjata AK-47, roket berpeluncur granat dan beberapa senjata 

lainnya yang ditujukan untuk Houthi.44 Selain itu, pada Januari 2013 diduga 

senjata-senjata yang disita dari sebuah kapal di lepas Yaman merupakan kiriman 

dari Iran untuk Houthi. Senjata-senjata tersebut antara lain rudal darat ke udara, 

bahan peledak C-4 dan beberapa jenis senjata lainnya.45 Dalam perkembangannya, 

eksistensi Houthi semakin meningkat, hingga pada tahun 2015, kelompok ini 

                                                             
42 Al Arabiya English, Saudi reopens Baghdad Embassy Ater 25 Years, diakses dalam  

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/12/16/Saudi-reopens-Baghdad-embassy-

after-25-years.html (23/05/17, 16:49 WIB) 
43 Jiraroj Mamadkul, Op.Cit. hal. 79 
44 Martin Reardon, Saudi Arabia, Iran and ‘The Great Game’ In Yaman, Diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/09/saudi-arabia-iran-great-game-ye-

201492984846324440.html (24/05/17, 02:17 WIB) 
45 Ibid. 

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/12/16/Saudi-reopens-Baghdad-embassy-after-25-years.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/12/16/Saudi-reopens-Baghdad-embassy-after-25-years.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/09/saudi-arabia-iran-great-game-ye-201492984846324440.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/09/saudi-arabia-iran-great-game-ye-201492984846324440.html
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memberikan tekanan kepada pengganti Ali Abdullah Saleh, presiden Abd 

Mansour Hadi untuk mengundurkan diri dari jabatannya.  

Di sisi lain, Arab Saudi mengumpulkan koalisi negara Arab untuk 

memberi dukungan kepada pemerintahan Yaman. Selain itu, terdapat bantuan 

logistik dari Amerika Serikat, yang melakukan aksi militer melawan pasukan 

Houthi. Yaman penting bagi Arab Saudi dan Iran untuk mencapai kepentingan 

masing-masing negara. Iran melihat kemungkinan Yaman menjadi negara kawan 

di kawasan untuk melawan Arab Saudi jika pemerintahan dipegang oleh Houthi. 

Selain itu, instabilitas Yaman bagi Iran merupakan kesempatan untuk memperluas 

pengaruhnya melawan Arab Saudi. Sedangkan Arab Saudi melihat Yaman 

sebagai negara perbatasannya yang berkontribusi terhadap masalah keamanan 

nasionalnya. Selain itu, negara kerajaan ini ingin membendung pengaruh Iran di 

Yaman yang merupakan ancaman baginya. 

Tiga proxy war Arab Saudi dan Iran di atas merupakan ancaman bagi Arab 

Saudi. Hal ini disebabkan 3 perang secara tidak langsung diatas tidak lain 

merupakan persaingan pengaruh dan kekuasaan antar dua negara. Masing-masing 

negara berambisi untuk menjadi kekuatan dominan dan pemimpin regional di 

Timur Tengah.46 Iran terus mencoba mempertahankan sokongannya terhadap 

pemerintahan Bashar al-Assad, oposisi Syiah di Irak dan kelompok Houthi. Hal 

ini mendorong Arab Saudi untuk terus mencari cara dalam membendung usaha 

perluasan pengaruh dan kekuatan Iran di kawasan. 

 

                                                             
46 Cecep Zakaria El-Bilad, 2011, “Rivalitas Iran dan Arab Saudi dalam perspektif konstruktivis 

Alexandre Wendt” Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Tabel 3.4. Iran Sebagai Ancaman bagi Arab Saudi 

 

3.2.2 Keunggulan Kapabilitas Nasional Arab Saudi Dibandingkan Iran 

Keunggulan kapabilitas nasional merupakan salah satu pertimbangan bagi 

negara untuk memutuskan kebijakan luar negeri yang berlandaskan strategi 

konfrontasi. Kapabilitas Arab Saudi yang dapat diunggulkan dapat dilihat salah 

No. Faktor Ancaman 

1. Nuklir Iran Arab Saudi khawatir program nuklir Iran dapat 

menjadi suatu kekuatan bagi Iran yang mengancam 

keamanan Arab Saudi. Penguatan kekuatan melalui 

senjata nuklir akan mempermudah akses Iran untuk 

memperluas kekuatan dan pengaruhnya. Apalagi 

sejak tahun 2015, sangsi-sangsi Internasional 

terhadap Iran atas program nuklirnya telah dicabut 

dengan sejumlah persyaratan. 

2. Persaingan 

Minyak 

Kemerosotan harga minyak dunia terjadi sejak tahun 

2014 akibat pasokan minyak yang melimpah. Arab 

Saudi sebagai negara yang  kebanyakan sumber 

pendapatannya bergantung pada minyak merasa 

tertekan. Ditambah lagi, Iran telah kembali muncul 

di pasar minyak global pada tahun 2015 setelah 

sangsi-sangsi internasionalnya dicabut yang berarti 

bahwa pasokan minyak akan lebih melimpah. 

Namun Arab Saudi dan Iran bersaing untuk tetap 

tidak menurunkan produksi minyak masing-masing 

negara sehingga harga minyak semakin jatuh. 

3. Proxy War di 

Suriah, Irak dan 

Yaman 

Proxy war antara Arab Saudi dan Iran terjadi di tiga 

negara. Iran memberikan sokongan terhadap 

pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah, oposisi 

Syiah di Irak dan kelompok Houthi di Yaman. 

Sedangkan Arab Saudi memberikan dukungan 

terhadap pihak lawan sokongan Iran di tiga negara 

tersebut. Arab Saudi mencoba membendung upaya 

Iran dalam menguasai 3 wilayah tersebut. Perluasan 

kekuatan dan kekuasaan Iran di Timur Tengah 

merupakan ancaman bagi Arab Saudi karena Iran 

merupakan negara rivalnya dalam mencapai 

kekuatan dominan di kawasan. 
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satunya dari bidang ekonomi. Untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi 

suatu negara, dapat dilihat dari GNI (Gross National Income) suatu negara atau 

pendapatan nasional bruto. 

 

Grafik 3.5. 

GNI per Kapita Arab Saudi47 

 

Keterangan: 

2011 : 20,450.00 

2012 : 23,690.00 

2013 : 25,230.00 

2014 : 25,500.00 

2015 : 23,550.00 

 

 

 

Berdasarkan data mengenai GNI di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 

2011-2015 GNI perkapita Arab Saudi berdasarkan Atlas Method, meningkat dari 

tahun 2011 hingga 2014. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga 

mencapai USD 23.550. Meski demikian, dengan GNI tersebut, Arab Saudi masih 

menjadi salah satu pemegang High Income Economy Country. World Bank 

mengklasifikasikan suatu negara sebagai High Income Economy Country apabila 

                                                             
47 WITS, Saudi Arabia GNI per capita, Atlas method current US$ 2011-2015, diakses dalam 

http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/SAU/StartYear/2011/EndYear/2015/Indicato

r/NY-GNP-PCAP-CD (02/07/17, 15:41 WIB) 

http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/SAU/StartYear/2011/EndYear/2015/Indicator/NY-GNP-PCAP-CD
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/SAU/StartYear/2011/EndYear/2015/Indicator/NY-GNP-PCAP-CD
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GNI dengan kalkulasi Atlas Method per kapitanya lebih dari USD 12.475 per 

tahun. Dilihat dari GNI per kapita Arab saudi dari tahun 2011-2015, Arab saudi 

tidak pernah berada di bawah level High Income Economy Country, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Arab Saudi tergolong kuat. 

Sebagai perbandingan, berikut data mengenai GNI perkapita Republik Iran. 

 

Grafik 3.6.  

GNI per Kapita Iran 

 

Keterangan: 

 2011 : 6,730.00 

 2012 : 7,010.00 

 2013 : 7,120.00 

 2014 : 6,550.00 

        2015:48 

 

Berdasarkan data mengenai GNI di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 

2011-2015 GNI perkapita Republik Iran mengalami peningkatan dari tahun 2011 

hingga tahun 2013. Namun pada tahun berikutnya, GNI perkapita Iran anjlok 

hingga mencapai USD 6.550. GNI Iran dari tahun 2011-2015 tidak ada yang 

                                                             
48 Data World Bank mengenai GNI perkapita Iran tahun 2015 tidak tersedia. Namun World Bank 

memperkirakan ranking GNI perkapita Iran menempati posisi ke 111, di mana tahun sebelumnya 

Iran menempati ranking 112. Hal ini menunjukkan, meski ada kemungkinan peningkatan GNI 

perkapita Iran pada tahun 2015, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. 
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masuk dalam kategori High Income Economy Country. Selain itu, GNI perkapita 

Iran juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan GNI perkapita Arab Saudi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kapabilitas nasional Arab Saudi di bidang ekonomi lebih 

unggul dari pada Republik Iran. 

Selain dalam bidang ekonomi, Arab Saudi unggul dalam hal posisi dan 

pengaruh di kawasan Timur Tengah. Hal ini didukung oleh posisinya sebagai 

kiblat muslim Sunni dunia khususnya di Timur Tengah. Berikut perkiraan 

populasi muslim Sunni dan Syiah di Timur Tengah 

 

Gambar 3.1. Populasi Muslim Sunni di Timur Tengah49 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa populasi muslim Sunni merupakan 

mayoritas di Timur Tengah dengan populasi sekitar 85-90%. Negara-negara 

Timur Tengah dengan proporsi Sunni terbanyak antara lain: Mesir, Yordania dan 

                                                             
49 BBC, Sunnis and Shia in The Middle East, diakses dalam http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-25434060 (09/06/17, 16:47 WIB) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25434060
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25434060
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Arab Saudi, dengan perolehan 90% populasi muslim Sunni.50 Sebagai kiblat 

Sunni dan pemeluk mayoritas muslim Sunni di kawasan, Arab Saudi memiliki 

pengaruh dan keterikatan yang lebih erat dengan negara-negara Timur Tengah. 

 

Gambar 3.2. Populasi Muslim Syiah di Timur Tengah51 

 

 

Sebaliknya, gambar di atas menunjukkan populasi muslim Syiah di Timur 

Tengah merupakan minoritas dengan persentase kisaran 10%. Selain di Iran, 

mayoritas Syiah berada di Irak dan Bahrain. Sedangkan komunitas-komunitas 

kecil Syiah tersebar di beberapa negara kawasan, antara lain: Kuwait, Yaman, 

Lebanon, Qatar, Suriah, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.52 Tidak hanya di Timur 

Tengah, pada kenyataannya muslim Sunni merupakan mayoritas di dunia. 

                                                             
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Berdasarkan penelitian Pew Research, jumlah populasi Syiah di dunia hanya 

sekitar 15 persen, sisanya mayoritas berpaham Sunni.53 Dengan demikian, 

pengaruh Arab Saudi dalam dunia Islam jauh lebih unggul dibandingkan dengan 

Iran yang merupakan basis utama minoritas muslim Syiah dunia. 

Selain itu, posisi Arab Saudi sebagai negara produsen minyak terbesar 

pertama di Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) juga 

merupakan suatu keunggulan.  

 

Tabel 3.5. 

Daftar Produksi Minyak Mentah Negara-Negara OPEC 201554 

Ranking Negara 
Produksi Minyak Mentah 

(b/d) 

1 Arab Saudi 10.192.6 

2 Irak   3.504.1 

3 Iran   3.151.6 

4 Uni Emirat Arab   2.988.9 

5 Kuwait   2.858.7 

6 Venezuela   2.653.9 

7 Angola   1.767.1 

8 Nigeria   1.748.2 

9 Algeria   1.157.1 

10 Indonesia      690.1 

11 Qatar      656.0 

12 Ekuador      543.1 

13 Libya      403.9 

                                                             
53 Teguh Firmansyah, Ini Peta Populasi Syiah di Timur Tengah, diakses dalam 

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/01/06/o0ijv1377-ini-peta-

populasi-syiah-di-timur-tengah (31/05/17, 8:45 WIB) 
54 OPEC, OPEC Annual Statistical Bulletin, diakses dalam 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2016.pdf 

(02/07/17, 14:13 WIB) 

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/01/06/o0ijv1377-ini-peta-populasi-syiah-di-timur-tengah
http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/01/06/o0ijv1377-ini-peta-populasi-syiah-di-timur-tengah
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2016.pdf
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Buletin tahunan OPEC di atas menunjukkan posisi Arab Saudi sebagai 

produsen minyak mentah terbesar di OPEC pada tahun 2015 dengan produksi 

sebesar 10.192.600 barel per hari. Sedangkan Republik Iran menempati posisi 

ketiga setelah Irak, sebagai produsen minyak terbesar di OPEC pada tahun 2015. 

Pencapaian Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar di OPEC 

menjadikannya sebagai negara produsen minyak terbesar kedua dunia. 

 

Tabel 3.6. 10 Produsen Minyak Terbesar Dunia55 

Ranking Negara Barel Per Hari 
Tahun 

Informasi 

1 Rusia 10.250.000 2015 EST 

2 Arab Saudi 10.050.000 2015 EST 

3 Amerika Serikat   9.415.000  2015 EST 

4 Irak   4.590.000 2016 EST 

5 Cina   3.983.000 2016 EST 

6 Kanada   3.677.000 2015 EST 

7 Iran   3.300.000 2015 EST 

8 Uni Emirat Arab   2.820.000 2015 EST 

9 Kuwait   2.562.000 2015 EST 

10 Brazil   2.532.000 2015 EST 

Sumber: Central Intelligence Agency (CIA) 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Arab Saudi menempati ranking kedua 

sebagai negara produsen minyak terbesar dunia setelah Rusia. Sedangkan Iran 

menempati ranking ke 7, selisih 5 ranking dengan Arab Saudi. Hal ini 

menunjukkan bahwa posisi Arab Saudi sebagai negara produsen minyak terbesar 

pertama di OPEC dan kedua dunia, memiliki pengaruh kuat mengenai kebijakan 

                                                             
55  Central Intelligence Agency, Country Comparison, Crude Oil – Production, diakses dalam 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2241rank.html 

(10/06/17, 2:23 WIB) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2241rank.html
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minyak baik dalam lingkup regional dan internasional.56 Dengan demikian, Arab 

Saudi lebih unggul dari pada Iran dalam hal posisi dan pengaruh di kawasan. 

Posisi lain yang memberikan keuntungan bagi Arab Saudi ialah negara ini 

juga termasuk anggota dari organisasi internasional yang aktif yaitu dalam Gulf 

Cooperation Council (GCC). GCC dibentuk dalam sebuah kesepakatan yang 

disepakati pada tanggal 25 Mei 1981 di Riyadh, Arab Saudi. Adapun negara-

negara yang terlibat antara lain: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan 

Uni Emirat Arab. Tujuan utama GCC ialah untuk mencapai kesatuan di antara 

anggotanya berdasarkan tujuan bersama, identitas politik dan budaya yang serupa 

berdasarkan kepercayaan Islam.57 Kedekatan geografis negara-negara ini serta 

penerapan umum kebijakan ekonomi perdagangan bebas adalah faktor-faktor 

yang mendorong terbentuknya GCC. 

Berdasarkan kerjasama yang telah disepakati, negara-negara GCC yakin 

bahwa keamanan negara-negara yang tergabung saling berkaitan. Sehingga agresi 

terhadap salah satu dari negara anggota GCC dianggap sebagai agresi terhadap 

semua negara GCC.58 Kerjasama di bidang militer antar negara cukup mendapat 

perhatian dari negara-negara GCC. Hal ini disebabkan salah satu tujuan dari 

pembentukan GCC ialah untuk menghadapi tantangan keamanan secara kolektif. 

Dalam serangkaian pertemuan, para kepala staf dan menteri pertahanan di negara-

negara teluk mengembangkan rencana untuk pertahanan bersama dan 

                                                             
56 DW, Oil-rich Saudi Arabia asserts its influence, diakses dalam http://www.dw.com/en/oil-rich-

saudi-arabia-asserts-its-influence/a-16145931 (31/05/17,8:54 WIB) 
57 Encyclopaedia Britannica, Gulf Cooperation Council, diakses dalam 

https://www.britannica.com/topic/Gulf-Cooperation-Council (03/07/17, 20:39 WIB) 
58 Global Security Org, Gulf Cooperation Council, diakses dalam 

http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/gcc.htm (03/07/17, 20:20 WIB) 

http://www.dw.com/en/oil-rich-saudi-arabia-asserts-its-influence/a-16145931
http://www.dw.com/en/oil-rich-saudi-arabia-asserts-its-influence/a-16145931
https://www.britannica.com/topic/Gulf-Cooperation-Council
http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/gcc.htm


70 
 

meluncurkan usaha untuk membentuk sebuah komando gabungan dan jaringan 

pertahanan bersama.59 

Dengan demikian, Arab Saudi memiliki koalisi yang cukup kuat dalam 

menghadapi negara yang dianggap sebagai ancaman. Negara-negara GCC akan 

siap memberikan dukungan terhadap Arab Saudi yang bermusuhan dengan Iran, 

mengingat prinsip keamanannya yang menetapkan agresi terhadap satu negara 

GCC berarti agresi terhadap semua negara GCC. Apalagi dalam permusuhan Arab 

Saudi dan Iran kali ini, pemicunya ialah ikut campur Iran terhadap permasalahan 

internal Arab Saudi, yang berarti Iran mengganggu kedaulatan negara lain. Oleh 

karena itu, faktor keunggulan ekonomi dan posisi serta pengaruh Arab Saudi di 

Timur Tengah memperkuat niatan Arab Saudi untuk melakukan pemutusan 

hubungan diplomatik dengan Iran sebagai suatu strategi konfrontasi. 

 

Tabel 3.7. Keunggulan Arab Saudi Atas Iran 

No. Keunggulan Indikator 

1. Bidang ekonomi Gross National Income (GNI) Arab Saudi dari tahun 

2011-2015 selalu masuk dalam High Income 

Economy Country. Dalam artian, GNI Arab Saudi 

berdasarkan kalkulasi Atlas Method, per kapitanya 

melebihi USD 12.475 per tahun. Dalam tahun 

terakhir, GNI Arab Saudi mencapai USD 23.550. 

Sedangkan GNI Iran dari tahun  2011-2015 tidak 

pernah mencapai High Income Economy Country. 

GNI tertinggi Iran dari tahun 2011-2015 hanya 

mencapai USD 7.120, yang berarti bahwa dalam 

bidang ekonomi, Arab Saudi lebih kuat dan lebih 

unggul dibandingkan dengan Iran. 

2. Kiblat Islam Sunni Posisi Arab Saudi sebagai kiblat Islam Sunni 

menjadikan negaranya memiliki pengaruh yang lebih 

besar dalam dunia Islam internasional khususnya 

                                                             
59 Ibid. 
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regional. Ditambah lagi, di kawasan Timur Tengah, 

muslim Sunni merupakan mayoritas dan minoritas 

dipegang oleh muslim Syiah yang basis utamanya 

ialah Iran. Berdasarkan penelitian dari CRS 

(Congressional Researh Service), Pew Reseach dan 

CIA World Factbook, populasi muslim Sunni di 

Timur Tengah mencapai 90% sedangkan sisanya, 

10% dipegang oleh muslim Syiah. 

3. OPEC Posisi Arab Saudi sebagai negara produsen minyak 

terbesar pertama di Timur Tengah dan Organization 

of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) 

merupakan suatu keunggulan. Sedangkan Iran 

menempati ranking kedua sebagai produsen minyak 

terbesar di Timur Tengah dan di OPEC. Dengan 

demikian, Arab Saudi memiliki pengaruh lebih 

dibandingkan Iran atas keunggulannya tersebut, 

khususnya mengenai kebijakan minyak. 

4. GCC Arab Saudi termasuk anggota dari organisasi 

internasional yang aktif yaitu Gulf Cooperation 

Council (GCC). Dalam prinsip keamanannya, 

negara-negara GCC menetapkan bahwa agresi 

terhadap satu negara GCC berarti agresi terhadap 

semua negara GCC. Hal ini berarti negara-negara 

GCC akan siap memberikan dukungan terhadap Arab 

Saudi yang bermusuhan dengan Iran. 

 

3.3 Dampak Pemutusan Hubungan Diplomatik  

Pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran memiliki 

dampak luas, baik itu bagi dua negara itu sendiri, maupun bagi kawasan Timur 

Tengah. Penjelasannya sebagai berikut: 

 

3.3.1 Dampak Terhadap Arab Saudi 

Dampak pertama yang dirasakan Arab Saudi atas pemutusan hubungan 

diplomatik dengan Iran ialah semakin renggangnya disparitas antara golongan 

Sunni dan Syiah dalam negeri. Berdasarkan penelitian The Centre For Academic 

Shi’a Studies (CASS), muslim Syiah di Arab Saudi telah lama mengalami 
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diskriminasi oleh pemerintah Saudi dalam berbagai aspek. Muslim Syiah di Arab 

Saudi merupakan minoritas bila dibandingkan muslim Sunni di negara tersebut. 

Data Central Intelligence Agency (CIA) memaparkan populasi agama masyarakat 

di Arab Saudi pada tahun 2016, terdapat 85-90% muslim Sunni, 10-15% muslim 

Syiah dan sisanya ialah Ortodoks Timur, Protestan, Katolik, Yahudi, Hindu, 

Budha, dan Sikh.60 

Masyarakat Syiah di Arab Saudi, mengaku bahwa kerajaan Saudi 

melakukan diskriminasi terhadap minoritas Syiah seperti dalam akses pendidikan, 

politik, kebebasan dan lain-lain.61 Dalam sistem pendidikan misalnya, Islam Syiah 

selalu dikarakteristikkan sebagai sekte sesat oleh staf pengajaran dan melalui buku 

pelajaran.62 Selanjutnya, muslim Syiah sering dilarang masuk perguruan tinggi, 

jika mereka mencari pendidikan tinggi di luar negeri pun, loyalitas mereka 

terhadap Arab Saudi sering dipertanyakan. Adapun dalam hal kepegawaian di 

perguruan tinggi, hanya segelintir muslim Syiah yang dipekerjakan sebagai 

profesor atau staf administrasi.63 Misalkan, dalam salah satu universitas di al - 

Ahsa, di mana 50 persen penduduknya adalah Syiah, hanya 5 persen muslim 

Syiah yang menjadi profesor.  

Adapun di tempat kerja, muslim Syiah di Arab Saudi juga mendapatkan 

perlakuan diskriminatif. Misalkan dalam sektor publik, sebuah laporan untuk 

                                                             
60 Central Intelligence Agency, Saudi Arabia, diakses dalam 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html (27/05/17, 3:06 WIB) 
61 Samia Constantin, Shia in Saudi Arabia: A History of Discrimination, Oppression, diakses 

dalam http://www.alterinter.org/spip.php?article4502 (30/05/17, 0:26 WIB) 
62 Anya Clarkson, Saudi Arabia: Anti-Shi’a Discrimination in Employment and the Work Place, 

diakses dalam http://www.shiaresearch.com/Doc/Anti-ShiaDiscrimiantionintheWorkplace-

SaudiArabia.pdf (10/06/17, 23:13 WIB) 
63 Ibid. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
http://www.alterinter.org/spip.php?article4502
http://www.shiaresearch.com/Doc/Anti-ShiaDiscrimiantionintheWorkplace-SaudiArabia.pdf
http://www.shiaresearch.com/Doc/Anti-ShiaDiscrimiantionintheWorkplace-SaudiArabia.pdf
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Perpustakaan Kongres AS mengungkapkan bahwa warga Syiah menempati 

tingkat sosio-ekonomi terendah di negara tersebut. Mereka sering dikecualikan 

dari pekerjaan di dinas sipil, militer dan polisi.64 Diskriminasi di tempat kerja bagi 

warga Syiah juga ditemukan dalam sektor swasta. Misalkan, beberapa perusahaan 

menolak untuk mengakomodasi praktek agama Syiah seperti tidak memberikan 

cuti kerja kepada karyawan Syiah yang akan melakukan ibadah di bulan suci 

Muharram atau Asyura. Diskriminasi terhadap masyarakat Syiah di Arab Saudi 

juga didukung oleh investigasi BBC’s Our World yang dilakukan di daerah 

Provinsi Timur Arab Saudi yang merupakan rumah bagi banyak populasi 

minoritas Syiah di negara ini.  

Dalam penyelidikan ini, wartawan Saudi Safa Al Ahmad berbicara dengan 

para aktivis Syiah, di mana beberapa di antaranya berada dalam daftar paling 

dicari pemerintah. Aktivis ini menceritakan bagaimana mereka bereaksi terhadap 

tindakan keras pemerintah yang keras.65 Banyak yang sudah lama mengeluhkan 

marginalisasi di tangan keluarga penguasa Sunni. Orang-orang Syiah ini 

mengatakan bahwa mereka lebih miskin dari pada orang Sunni meski tinggal di 

salah satu ladang minyak terbesar di dunia.66 Oleh sebab itu, pemutusan hubungan 

diplomatik antara Arab Saudi dan Iran membuat semakin lebarnya kesenjangan 

antara golongan Sunni dan Syiah di Arab Saudi. Pasalnya, Nimr al-Nimr sebagai 

tokoh pembela kaum Syiah di Arab Saudi telah dieksekusi oleh kerajaan Saudi. 

                                                             
64 Ibid. 
65 BBC, Shia voice discontent at Saudi Arabia's ruling Sunni, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-27631582/shia-voice-discontent-at-saudi-arabia-

s-ruling-sunni (29/05/17, 23:54 WIB) 
66 Ibid. 

http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-27631582/shia-voice-discontent-at-saudi-arabia-s-ruling-sunni
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-27631582/shia-voice-discontent-at-saudi-arabia-s-ruling-sunni
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Selanjutnya, Iran sebagai negara basis Syiah dan yang peduli akan isu-isu kaum 

Syiah telah diputus hubungan diplomatiknya oleh Arab Saudi. 

Selain meningkatnya disparitas Sunni-Syiah dalam negeri, dampak lain 

yang dirasakan Arab Saudi ialah menurunnya pendapatan dari jamaah haji Iran. 

Meski jamaah Iran tidak dilarang untuk melakukan ibadah haji, namun dengan 

ditutupnya kedutaan Arab Saudi di Teheran, tidak mungkin bagi warga Iran untuk 

mendapatkan visa haji. Sekitar 100.000 warga Iran mengunjungi Arab Saudi 

untuk haji setiap tahun. Tambahan 500.000 untuk umrah, sebuah ziarah opsional 

namun berjasa yang dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun.67  

Adapun Iran mengkontribusikan 5% warganya dari dua juta muslim yang 

mengunjungi Arab Saudi dalam ibadah haji pada tahun 2015. Menurut sebuah 

studi oleh The Mecca Chamber of Commerce, rata-rata jamaah haji asing 

menghabiskan sekitar USD 5.000 selama perjalanannya di Kerajaan. Jika angka 

tersebut diterapkan pada jumlah pengunjung dari Iran, itu berarti Arab Saudi 

kehilangan USD 500 juta dari pendapatan haji. Dengan asumsi bahwa jamaah 

umrah menghabiskan jumlah uang yang sama dalam perjalanan mereka, maka 

kerugian Arab Saudi bisa meningkat menjadi sekitar USD 3 miliar.68 

Kerugian Arab Saudi bertambah jika dijumlah dengan potensi pendapatan 

dari penerbangan antara Arab Saudi dan Iran. Menurut kantor berita Reuters, 

sekitar 150 penerbangan langsung antara Iran dan Arab Saudi, yang akan 

membawa ribuan peziarah telah dihentikan. Ini berarti Arab Saudi kehilangan 

                                                             
67 Katie Sola, Breaking With Iran Could Cost Saudi Arabia Billions In Revenue From Pilgrims, 

diakses dalam https://www.forbes.com/sites/katiesola/2016/01/05/saudi-arabia-iran/#6cffe3444c35 

(11/06/17, 0:32 WIB) 
68 Ibid. 

https://www.forbes.com/sites/katiesola/2016/01/05/saudi-arabia-iran/#6cffe3444c35
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potensi pendapatan sekitar $ 62 juta, berdasarkan perkiraan Byrne untuk tarif rata-

rata.69 Selain penurunan pendapatan jamaah haji dari Iran, penurunan pendapatan 

Arab Saudi dari kerjasama perdagangan antara dua negara juga dirasakan. 

Pasalnya setelah pengumuman pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi 

terhadap Iran, Saudi juga memutuskan segala hubungan komersial dengan Iran. 

 

3.3.2 Dampak Terhadap Iran 

Pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran memberikan 

dampak bagi Iran dalam beberapa hal. Pertama, dampak yang dirasakan Iran ialah 

berkurangnya kualitas hubungan kerjasama Iran dengan negara-negara di Timur 

Tengah. Hal ini disebabkan, tindakan pemutusan hubungan diplomatik Arab 

Saudi didukung bahkan diikuti oleh beberapa negara, antara lain Sudan, Bahrain, 

Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Yordania dan Djibouti. Tindakan negara-negara 

ini ditujukan sebagai kritik dan pelajaran bagi Iran untuk tidak ikut campur dalam 

urusan domestik negara lain serta menghormarti peraturan internasional. Dengan 

pemutusan hubungan diplomatik dari beberapa negara tersebut, Ekonomi Iran 

juga terpengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari neraca perdagangan Iran berikut: 

 

 

 

                                                             
69 Presstv, Iran-Saudi fallout seriously hits Arab airlines, diakses dalam 

http://217.218.67.231/Detail/2016/01/31/448077/Iran-Saudi-Arabia-airlines-revenues-ties/ 

(30/05/17, 1:!4 WIB) 

http://217.218.67.231/Detail/2016/01/31/448077/Iran-Saudi-Arabia-airlines-revenues-ties/
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Grafik 3.7. Neraca Perdagangan Iran70 

 

 

 Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai ekspor Iran turun dari USD 4778 

juta pada Juli 2015 menjadi USD 4259 juta pada Januari 2016. Dengan pemutusan 

hubungan diplomatik oleh berbagai negara terhadap Iran, berarti terputus pula 

hubungan kerjasama seperti ekspor dan impor dengan negara-negara tersebut. Hal 

ini kemudian berdampak pada penurunan ekonomi Iran. 

Selain itu, pemutusan hubungan diplomatik dua negara juga berdampak 

pada calon jamaah haji Iran. Pasca pemutusan hubungan diplomatik Iran dengan 

Arab Saudi, pemerintah Iran menegaskan tidak akan mengirimkan jamaah Iran 

untuk pergi haji.71 Pemerintah Iran merasa bahwa Arab Saudi tidak kompeten 

dalam memberikan layanan dan perlindungan bagi jamaah haji khususnya jamaah 

dari Iran. Misalkan saja, pada September 2015, terjadi tragedi Mina di mana 

insiden desak-desakan antar jutaan jamaah haji yang berjalan berarak menuju 

                                                             
70 Trading Economics, Iran Balance of Trade, diakses dari 

https://tradingeconomics.com/iran/balance-of-trade (11/06/17,2:26 WIB) 
71 Monica Sarkar, Iran to Saudis: Our pilgrims will not take part in Hajj, diakses dalam 

http://edition.cnn.com/2016/05/30/middleeast/iran-saudi-hajj/ (31/05/17, 5:04 WIB) 

https://tradingeconomics.com/iran/balance-of-trade
http://edition.cnn.com/2016/05/30/middleeast/iran-saudi-hajj/
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jembatan Jamarat di Mina untuk melempar jumrah, menewaskan setidaknya 769 

jamaah haji. Di antara jutaan jamaah haji tersebut, lebih dari 130 jamaah 

merupakan warga Iran.72 Larangan pemerintah Iran terhadap masyarakat yang 

ingin melakukan ibadah haji di Arab Saudi merupakan rentetan dampak dari 

pemutusan hubungan diplomatik antara dua negara. 

 

3.3.3 Dampak Terhadap Timur Tengah 

Pemutusan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Iran 

mempertajam perpecahan sektarian di Timur Tengah. Sebagaimana diketahui, 

Arab Saudi dan Iran merupakan basis Islam Sunni dan Islam Syiah dunia, serta 

dua negara merupakan dua kekuatan yang memiliki pengaruh besar di kawasan. 

Permasalahan Arab Saudi dan Iran membuat negara-negara Timur Tengah 

semakin terpecah ke dalam dua kubu. Setelah Arab Saudi memutuskan hubungan 

diplomatik dengan Iran, beberapa negara turut mengikuti langkahnya. Bahrain dan 

Djibouti ikut memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Sudan, Uni Emirat 

Arab, Kuwait, Qatar dan Yordania menurunkan hubungan diplomatiknya dengan 

Iran.73 Keputusan negara-negara tersebut sebagai perlawanan terhadap Iran dan 

dukungan terhadap Arab Saudi. 

Selain itu, pemutusan diplomatik antara dua negara juga akhirnya juga 

berdampak terhadap konflik-konflik dalam negeri negara-negara Timur Tengah di 

                                                             
72 BBC, Tragedi Mina, Iran dan Saudi Saling Menyalahkan, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150927_dunia_mina_iran_saudi (31/05/17, 5:18 

WIB) 
73 Patryk Pawlak, Iran-Saudi Arabia relations Figuring out the next move, diakses dalam 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573913/EPRS_BRI(2016)573913_EN.

pdf (08/12/16, 03:56 WIB) 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150927_dunia_mina_iran_saudi
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573913/EPRS_BRI(2016)573913_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573913/EPRS_BRI(2016)573913_EN.pdf
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mana dua negara tersebut ikut campur di dalamnya. Konflik-konflik tersebut 

antara lain ialah konflik internal di Suriah, Yaman, Irak dan Lebanon. Seperti 

yang dijelaskan sebelumnya, dua negara beradu kekuatan di daerah konflik. Arab 

Saudi mendukung oposisi di Suriah sedangkan Iran mendukung pemerintahan 

Bashar al-Assad. Pemerintahan Yaman didukung oleh Arab Saudi, sedangkan Iran 

menyokong pemberontak Houthi. Irak menjadi arena perebutan kekuasaan bagi 

dua negara dalam meletakkan pengaruh masing-masing kubu di pemerintahan. 

Hezbollah yang mendapatkan sokongan dari Iran mendorong Arab Saudi untuk 

menyokong para politisi dan institusi-institusi di Lebanon untuk membendung 

pengaruh Iran.74 Hal ini menjadikan prospek perdamaian Timur Tengah jauh dari 

kenyataan. 

 

Tabel 3.8.  

Dampak Pemutusan Hubungan Diplomatik Arab Saudi Terhadap Iran 

Arab Saudi Iran Timur Tengah 

Peningkatan disparitas 

antara golongan Syiah 

dan Sunni di dalam 

negeri. 

Penurunan kualitas 

hubungan kerjasama Iran 

dengan negara-negara 

luar, seperti negara-negara 

yang memutuskan dan 

menurunkan hubungan 

diplomatik dengan Iran. 

Ditambah lagi calon 

jamaah haji Iran kesulitan 

untuk melaksanakan haji 

dikarenakan larangan 

untuk penerbangan ke 

Arab Saudi. 

Timur Tengah semakin 

terbagi menjadi dua 

kubu. Kubu Arab Saudi 

yang merupakan kiblat 

Islam Sunni dan kubu 

Iran yang merupakan 

basis utama Islam Syiah. 

                                                             
74 Kim Ghattas, Iran-Saudi tensions simmer in Lebanon, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36335163 (30/05/17, 2:45 WIB) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36335163
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Penurunan pendapatan 

nasional Arab Saudi dari 

jamaah Iran 

Neraca perdagangan Iran 

menurun drastis pada 

Januari 2016 dari USD 

4259 juta menjadi USD 

377 juta. 

Semakin kompleks 

konflik internal di 

beberapa negara Timur 

Tengah yang di 

dalamnya terdapat ikut 

campur Arab Saudi dan 

Iran. Seperti Suriah, Irak, 

Yaman dan Lebanon. 

 


