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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Syekh Nimr Baqer Ameen Al-Nimr1 merupakan salah satu tokoh utama 

dalam demonstrasi “Musim Semi Arab”2 di Provinsi Timur Arab Saudi pada tahun 

2011-2012.3 Sejak peristiwa itu nama Nimr Al-Nimr dikenal sebagai salah satu 

Ulama Syiah yang memperjuangkan hak-hak kaum Syiah dan kaum minoritas lain 

di Arab Saudi. Pada tahun 2012 Nimr Al Nimr ditahan dengan dakwaan 

penghasutan sektarian serta mendukung tindakan kerusuhan yang menurut otoritas 

Arab Saudi dianggap sebagai tindakan melawan Tuhan.4 Lebih lanjut, Nimr Al 

Nimr dijatuhi vonis hukuman mati oleh pengadilan Arab Saudi pada tahun 2014.5 

Pada tanggal 2 Januari 2016 Arab Saudi mengumumkan telah mengeksekusi 

mati 47 orang, dan salah satu diantaranya adalah Nimr Al-Nimr.6 Rakyat Iran 

menunjukkan respon dengan melakukan demonstrasi yang mengakibatkan tindakan 

penyerangan terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran. Penyerangan yang 

dilakukan oleh para demonstran tersebut berujung pada tindakan kerusuhan dan 

                                                           
1Selanjutnya disebut Nimr Al Nimr 
2Musim semi Arab dikenal sebagai upaya revolusi yang bertujuan untuk menumbangkan penguasa 

mereka yang dimulai dari Tunisia, Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara lain 

di Timur Tengah. 
3Joshua Teitelbaum. Domestic and Regional Implications of Escalated Saudi-Iran Conflict. 

Diakses dalam http://besacenter.org/wp-content/uploads/2016/01/324.pdf. Diakses pada 

21/12/2016. 09:35 WIB. 
4Saudi Arabia and Iran – The Escalation in Tensions. Drum Cussac. Diakses dalam 

http://www.drum-cussac.com/wp-content/uploads/2016/01/Drum-Cussac-Global-View-Saudi-

Arabia-and-Iran-The-Escalation-in-Tensions.pdf. Diakses pada 18/12/2016. 20:31 WIB. 
5Nimr Al Nimr yang Menyulut Konflik Iran dan Arab Saudi. DW. Diakses dalam 

http://www.dw.com/id/siapa-nimr-al-nimr-yang-menyulut-konflik-iran-dan-arab-saudi/a-

18958741. Diakses pada 28/11/16. 16.37 WIB. 
6Michael Drewett. Winter is Coming: Iran, Saudi Arabia, and the execution of Nimr Al-Nimr. 

Diakses dalam http://www.cgsrs.org/files/files/publications_44.pdf. Diakses pada 18/12/2016. 

17:34 WIB. 

http://www.dw.com/id/siapa-nimr-al-nimr-yang-menyulut-konflik-iran-dan-arab-saudi/a-18958741
http://www.dw.com/id/siapa-nimr-al-nimr-yang-menyulut-konflik-iran-dan-arab-saudi/a-18958741
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penjarahan. Menanggapi hal tersebut Arab Saudi menginstruksikan para 

diplomatnya untuk kembali dari misi diplomatik dan secara resmi menyatakan 

bahwa hubungan diplomatik dengan Iran telah diputus.7 Pernyataan tersebut 

dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Jubeir di stasiun TV Al 

Arabiya pada 3 Januari 2016 yang  meminta seluruh staf diplomat Iran dan semua 

yang berhubungan dengan negara Iran untuk meninggalkan Arab Saudi dalam 

kurun waktu 48 jam.8 Selain dari pada itu, Arab Saudi juga menutup semua akses 

penerbangan dari dan menuju Iran.9  

Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Iran yang dilakukan oleh Arab 

Saudi merupakan tindakan tegas dalam menanggapi terjadinya penyerangan 

terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran. Arab Saudi beranggapan bahwa, 

terjadinya peristiwa anarkis tersebut menunjukkan sikap Iran yang tidak 

mengindahkan Perjanjian Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik.10 

Menanggapi hal itu, Iran meminta maaf dan menyesali atas peristiwa anarkis di 

Kedutaan Besar Arab Saudi, namun di sisi lain Iran menegaskan bahwa penyebab 

dari kemarahan masyarakat Iran di Kedutaan Besar Arab Saudi adalah pelaksanaan 

eksekusi mati Nimr Al Nimr oleh Arab Saudi.11 

                                                           
7Ibid., 
8Iran Versus Arab Saudi Titik Panas Baru di Timur Tengah. VIVA. Diakses dalam 

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/718689-iran-versus-arab-saudi--titik-panas-baru-di-timur-

tengah. Diakses pada 8/12/2016. 09:11 WIB. 
9Arab Saudi Bekukan Semua Layanan Penerbangan di Iran. BBC Indonesia. Diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160104_dunia_saudi_iran_penerbangan. Diakses 

pada 10/4/2016, 18:57 WIB. 
10Michael Stephen. Saudi Arabia and Iran and how we got here. Al Jazeera. Diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/01/saudi-arabia-iran-160105070027955.html. 

Diakses pada 18/12/2016 19:55 WIB. 
11Arab Saudi Memutus Hubugan Diplomatik dengan Iran. BBC Indonesia. Diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160103_dunia_saudi_iran_diplomatik. Diakses 

pada 28/11/16. 16:42 WIB. 

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/718689-iran-versus-arab-saudi--titik-panas-baru-di-timur-tengah
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/718689-iran-versus-arab-saudi--titik-panas-baru-di-timur-tengah
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160104_dunia_saudi_iran_penerbangan
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160103_dunia_saudi_iran_diplomatik
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Sejak vonis mati terhadap Nimr Al Nimr dijatuhkan, Iran telah 

menunjukkan reaksi konfrontatif12 terhadap putusan tersebut. Nimr Al Nimr adalah 

warga negara Arab Saudi, namun Iran sebagai negara dengan populasi penganut 

Syiah terbesar di dunia telah menganggap Nimr Al Nimr sebagai Ulama Syiah yang 

istimewa karena upayanya dalam membela kaum minoritas Syiah di Arab Saudi.13 

Lebih lanjut, Iran menilai bahwa pelaksanaan eksekusi mati terhadap Nimr Al Nimr 

oleh Arab Saudi merupakan upaya untuk meningkatkan ketegangan. Namun di sisi 

lain Arab Saudi dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi keputusan dalam  

hal tersebut merupakan urusan dalam negerinya dan merupakan suatu kedaulatan 

yang harus dihargai oleh negara lain termasuk Iran.14 

Lebih lanjut, Wakil Garda Revolusi Iran Brigjen Hossein Salami juga 

menyampaikan bahwa keputusan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik 

dengan alasan bahwa Iran telah melakukan pembiaran atas peristiwa anarkis di 

Kedutaan Besar Arab Saudi dinalai terlalu berlebihan.15 Kemudian Salami 

menambahkan bahwa Arab Saudi telah sengaja memutuskan hubungan diplomatik 

dengan Iran untuk meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Selain itu 

Salami juga mengomentari upaya Arab Saudi dalam menggalang koalisi dengan 

negara-negara teluk yang menurutnya justru akan berdampak buruk bagi Arab 

Saudi sendiri.  

                                                           
12Seperti diungkapkan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomenei bahwa Arab Saudi 

akan mendapatkan ‘balasan illahi’ atas seorang yang tertindas karena melawan putusan keluarga 

kerajaan. Drum Cussac. Op. Cit., hal 3 
13Siapa Nimr Al Nimr yang Menyulut Konflik Iran dan Arab Saudi. DW. Diakses dalam 

http://www.dw.com/id/siapa-nimr-al-nimr-yang-menyulut-konflik-iran-dan-arab-saudi/a-

18958741. Diakses pada 28/11/2016. 16:47 WIB. 
14Arab Saudi Memutus Hubugan Diplomatik dengan Iran. Op. Cit, 
15Ratna Ajeng, Tejomukti. Iran Sebut Mempermasalahkan Sektarian akan Runtuhkan Saudi. 

Diakses dalam http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/01/08/ 

o0lp2n317-iran-tuduh-arab-saudi-sengaja-meningkatkan-eskalasi. Diakses pada 16/01/2017 12:32 

WIB  

http://www.dw.com/id/siapa-nimr-al-nimr-yang-menyulut-konflik-iran-dan-arab-saudi/a-18958741
http://www.dw.com/id/siapa-nimr-al-nimr-yang-menyulut-konflik-iran-dan-arab-saudi/a-18958741
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Menaggapi ketegangan antara Iran dan Arab Saudi, Liga Arab dengan tegas 

mengecam dan menuduh Iran melakukan tindakan-tindakan provokatif. Tindakan 

provokatif yang dimaksud di sini adalah ketika Iran merespon dengan menuduh 

Arab Saudi memanfaatkan ketegangan di kawasan agar upaya resolusi konflik di 

Suriah tidak berjalan dengan baik. 16 Tidak hanya Liga Arab, Organisasi Kerjasama 

Islam (OKI) juga mengecam Iran yang semakin arogan dan mengeluarkan 

pernyataan-pernyataan hasutan. OKI mengkritisi tindakan Iran yang melakukan 

intervensi terhadap urusan negara lain yang dalam hal ini adalah putusan eksekusi 

mati terhadap Nimr Al Nimr oleh Arab Saudi serta mengecam adanya dukungan 

Iran terhadap kelompok teroris. 17 

Selain itu, kecaman terhadap Iran yang semakin meningkatkan ketegangan 

di kawasan juga ditunjukkan oleh negara lain. Bahrain, Sudan, serta Kuwait secara 

resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran dan mendukung Arab 

Saudi.18 Alasan mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran hampir 

sama dengan Arab Saudi yaitu menganggap sikap Iran sebagai ancaman terhadap 

keamanan kawasan. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran yang dilakukan 

oleh negara-negara tersebut menunjukkan adanya upaya pembentukan koalisi yang 

dilakukan oleh Arab Saudi. Tidak hanya itu Persatuan Emirat Arab memilih untuk 

mengurangi misi diplomatik dengan Iran. Sedangkan Mesir meskipun tidak secara 

langsung memutus hubungan diplomatik dengan Iran, namun dengan tegas 

                                                           
16Sikapi Ketegangan Arab Saudi dan Iran, Liga Arab Kecam Iran. BBC Indonesia. Diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160110_dunia_liga_arab_iran. Diakses pada 

10/4/2016 18:36 WIB 
17Dukung Arab Saudi OKI Tuding Iran Gemar Campuri Urusan Negara Lain. Detik. Diakses 

dalam  http://news.detik.com/internasional/3124969/dukung-arab-saudi-oki-tuding-iran-gemar-

campuri-urusan-negara-lain. Diakses pada 10/4/2016 19:14 WIB 
18Saudi Galang Koalisi Melawan Iran. DW. Diakses dalam http://www.dw.com/id/arab-saudi-

galang-koalisi-melawan-iran/a-18958845. Diakses pada 10/4/2016 19:20 WIB 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160110_dunia_liga_arab_iran
http://news.detik.com/internasional/3124969/dukung-arab-saudi-oki-tuding-iran-gemar-campuri-urusan-negara-lain
http://news.detik.com/internasional/3124969/dukung-arab-saudi-oki-tuding-iran-gemar-campuri-urusan-negara-lain
http://www.dw.com/id/arab-saudi-galang-koalisi-melawan-iran/a-18958845
http://www.dw.com/id/arab-saudi-galang-koalisi-melawan-iran/a-18958845
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mengecam Iran atas apa yang terjadi di Teheran serta mengkritisi tindakan Iran 

yang ikut campur dalam urusan dalam negeri Arab Saudi. 19 

Kemudian di sisi lain, Amerika Serikat melalui juru bicara Departemen Luar 

Negeri John Kirby menyampaikan bahwa negaranya akan terus melakukan upaya 

untuk meredakan ketegangan.20 Lebih lanjut Kirby menambahkan bahwa Amerika 

Serikat berusaha secara konsisten untuk mendesak semua pihak yang terlibat untuk 

meredakan ketegangan di kawasan tersebut, sehingga upaya penyelesaian masalah 

di Irak, Suriah, Yaman dan tempat lain di Timur Tengah dapat terwujud. Selain dari 

pada itu, menyusul serangkaian peristiwa yang berujung pada putusnya hubungan 

diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Amerika Serikat nampaknya akan kembali 

mendekatkan diri pada Arab Saudi pasca tercapainya kesepakatan nuklir dengan 

Iran pada 2015.21 Hasil dari kesepakatan tersebut adalah salah satunya di mana Iran 

akan terbebas dari sanksi yang selama ini dijatuhkan dengan syarat-syarat tertentu. 

Untuk itu Amerika Serikat menyadari bahwa Iran akan menjadi begitu kuat jika 

sanksi tersebut dicabut. 

Meningkatnya ketegangan antara Iran dan Arab Saudi pasca pelaksanaan 

eksekusi mati Nimr Al Nimr menambah daftar riwayat hubungan diplomatik di 

antara kedua negara tersebut. Ketegangan antara Iran dan Arab Saudi telah terjadi 

terutama sejak Revolusi Islam Iran, beberapa di antaranya disebabkan oleh 

kompetisi geopolitik dan sektarianisme. Namun setelah pelaksanaan eksekusi mati 

                                                           
19Arab Saudi Galang Koalsi Melawan Iran. DW. Diakses dalam http://www.dw.com/id/arab-

saudi-galang-koalisi-melawan-iran/a-18958845. Diakses pada 10/4/2016 19:07 WIB 
20Sharon, Behn. Arab Saudi, Iran Putuskan Hubungan Diplomatik, Ketegangan di Timur Tengah 

Meningkat. Diakses dalam https://www.voaindonesia.com/a/arab-saudi-iran-putuskan-hubungan-

diplomatik-ketegangan-di-timur-tengah-meningkat/3131593.html. Diakses pada 07/12/2016 14:20 

WIB. 
21Ibid., 

http://www.dw.com/id/arab-saudi-galang-koalisi-melawan-iran/a-18958845
http://www.dw.com/id/arab-saudi-galang-koalisi-melawan-iran/a-18958845
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Nimr Al Nimr  ketegangan di antara kedua negara tersebut kembali meningkat. 

Respon Iran yang tidak memperdulikan kecaman dari pihak lain membuat Arab 

Saudi semakin serius dalam menggalang koalisi dengan negara-negara Teluk Arab. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Arab Saudi juga mendapatkan dukungan 

dari Mesir dan Turki, di mana kedua negara tersebut juga tidak sepakat dengan 

tindakan Iran yang cenderung mengarah pada tindakan intervensi kepada Arab 

Saudi sebagai negara yang berdaulat. 

Ketika kecaman-kecaman dikeluarkan oleh berbagai pihak, Iran justru 

menunjukkan respon berlawanan dengan tetap berpegang pada pendiriannya yang 

tidak terima atas keputusan Arab Saudi dalam melaksanakan eksekusi mati 

terhadap Nimr Al Nimr. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa respon Iran 

yang menolak disalahkan atas peristiwa penyerangan Kedutaan Besar Arab Saudi 

di Teheran serta uji coba rudal balistik di tengah meningkatnya ketegangan dengan 

Arab Saudi menjadi menarik untuk diangkat sebagai topik penelitian. Untuk itu 

penulis mengangkat penelitian dengan memfokuskan pada “Respon Iran terhadap 

Pelaksanaan Eksekusi Mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr oleh Arab Saudi”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah ‘Bagaimana respon Iran terhadap pelaksanaan eksekusi mati Ulama 

Syiah Nimr Al Nimr oleh Arab Saudi’? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui respon Iran 

terhadap pelaksanaan eksekusi mati ulama Syiah Nimr Al Nimr oleh Arab Saudi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas kajian dalam disiplin ilmu 

Hubungan Internasional serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep 

propaganda dalam menganalisa respon Iran terhadap pelaksanaan eksekusi mati 

Ulama Syiah Nimr Al Nimr oleh Arab Saudi.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi keilmuan dan 

menambah wawasan bagi mahasiswa serta segenap elemen masyarakat yang 

berminat dalam mengkaji dinamika hubungan Iran dan Arab Saudi terutama pasca 

pelaksanaan eksekusi mati terhadap Nimr Al Nimr. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian mengenai respon Iran terhadap pelaksanaan eksekusi 

mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr oleh Arab Saudi ini dilakukan, terdapat beberapa 

penelitian yang membahas topik serupa dengan penelitian ini. Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan tersebut adalah penelitian dengan judul Winter is Coming: 

Iran, Saudi Arabia and the execution of Nimr Al Nimr yang dilakukan oleh Michael 
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Drewett.22 Penelitian tersebut menggunakan konsep security dilemma dan 

perspektif realisme sebagai kerangka dalam menganalisa. Metode yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif. Penelitian tersebut membahas 

mengenai pelaksanaan eksekusi mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr yang berdampak 

pada meningkatnya ketegangan antara Iran dan Arab Saudi.  

Latar belakang hubungan Iran dan Arab Saudi dijelaskan sebagai Perang 

Dingin yang dapat mengancam keamanan kawasan Timur Tengah. Menurut 

penelitian tersebut Iran dan Arab Saudi menghadapi security dillema, di mana Iran 

berhasil dengan strateginya dalam hal pengembangan teknologi nuklir namun rasa 

tidak aman muncul ketika terdapat fakta bahwa kapasitas militer Iran yang masih 

jauh di bawah Arab Saudi. Sementara sebaliknya, Arab Saudi memiliki kapasitas 

militer terkuat di Timur Tengah setelah Israel, namun rasa tidak aman muncul atas 

program pengembangan nuklir oleh Iran serta kesepakatan mengenai hal tersebut 

yang dicapai pada tahun 2015. 

Menurut Drewett pelaksanaan eksekusi mati Nimr Al Nimr telah 

meningkatkan ketegangan antara Iran dan Arab Saudi yang sebelumnya disebabkan 

oleh kompetisi geopolitik dan masalah sektarianisme. Drewett juga berpendapat 

bahwa kekuatan militer Iran masih jauh dengan Arab Saudi, namun justru Arab 

Saudi dalam hal pelaksanaan eksekusi mati Nimr Al Nimr menunjukkan 

eksistensinya setelah tercapainya kesepakatan Iran dan Amerika Serikat mengenai 

program nuklir dan pencabutan sanksi. 

                                                           
22 Michael Drewett. 2016. Winter is Coming: Iran, Saudi Arabia and the execution of Nimr Al 

Nimr. Center fo Geopolitics and Security in Realism Studies. Diakses dalam 

http://www.cgsrs.org/files/files/publications_44.pdf. Diakses pada 18/12/2016. 17:34 WIB. 
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Kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu topik yang dibahas 

mengenai dampak pelaksanaan eksekusi mati ulama Syiah Nimr Al Nimr terhadap 

hubungan Iran dan Arab Saudi serta metode yang digunakan yaitu metode 

deskriptif. Sementara perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut 

terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian yang dilakukan oleh Drewett 

tersebut hanya membahas mengenai dampak pelaksanaan eksekusi mati Nimr Al 

Nimr terhadap hubungan Iran dan Arab pada bulan Januari 2016. Sementara dalam 

penelitian ini pembahasan dilakukan dalam kurun waktu yang lebih panjang yaitu 

mulai dari pelaksanaan eksekusi mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr pada satu Januari 

2016 hingga Mei 2016. Lebih lanjut, penelitian tersebut berfokus pada pengaruh 

peningkatan ketegangan akibat eksekusi mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr terhadap 

hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada 

respon Iran terhadap pelaksanaan eksekusi mati tersebut. 

Selanjutnya adalah penelitian dengan judul Pemutusan Hubungan 

Diplomatik Terhadap Iran 2016 yang dilakukan oleh Ridha Amalia.23 Penelitian 

tersebut menggunakan teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri menurut William 

D. Coplin, serta menggunakan metode eksplanatif. Penelitian tersebut membahas 

mengenai momentum pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap 

Iran pasca pelaksanaan eksekusi mati Nimr Al Nimr. 

Hubungan antara Arab Saudi dan Iran mulai terjalin pada awal dibentuknya 

dinasti Al Saud di tahun 1928. Pada mulanya hubungan Arab Saudi dan Iran terjalin 

cukup dekat, hingga mereka sampai pada posisi yang sama yaitu kontra terhadap 

Uni Soviet pada saat Perang Dingin terjadi. Ketika itu perbedaan sektarianisme 

                                                           
23 Ridha Amalia. 2016. Pemutusan Hubungan Diplomatik Terhadap Iran 2016. Skripsi. 

Yogyakarta Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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sama sekali belum ditekankan, sehingga kerjasama di berbagai bidang dapat dibina 

dengan baik. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan antara Arab Saudi 

dengan Iran semakin dekat ketika Irak melakukan invasi militer terhadap Kuwait. 

Menurut penelitian tersebut hubungan Iran dan Arab Saudi terjalin paling baik pada 

era kepemimpinan Presiden Rafsanjani dan Presiden Khatami.    

Sektor pariwisata religius yang terus dikembangkan oleh Arab Saudi 

menjadi salah satu faktor terjalinnya hubungan baik dengan Iran yang merupakan 

penyumbang jumlah tebesar kedua di antara negara-negara Timur Tengah yang 

melakukan ziarah ke Mekah. Namun keadaan berubah ketika Revolusi Islam Iran 

terjadi pada tahun 1979. Revolusi yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini tersebut 

semakin merenggangkan hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Sejak saat itu 

hubungan Arab Saudi dan Iran beberapa kali mengalami fluktuasi, seperti di 

antaranya ketika terjadi insiden pada momentum Haji yang menewaskan ratusan 

warga negara Iran pada tahun 1987 hingga program nuklir yang dikembangkan oleh 

Iran. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pemutusan hubungan 

diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Iran terjadi karena pertama, Arab Saudi dan 

Iran telah terlibat perang proksi di Suriah sejak tahun 2011 serta di Yaman sejak 

tahun 2014. Kedua, terjadinya tragedi Mina pada tahun 2015 di mana tragedi yang 

menewaskan ratusan orang warga Iran bukan pertama kalinya terjadi sehingga 

membuat Iran merespon tegas terhadap Arab Saudi, bahkan mereka sempat terlibat 

perang statement di media. Ketiga, pelaksanaan eksekusi mati terhadap Nimr Al 

Nimr yang kemudian berujung pada peristiwa penyerangan oleh masyarakat Iran 

terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran. Peristiwa penyerangan tersebut 
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menjadi akhir dari kesabaran yang ditunjukkan oleh Arab Saudi setelah peristiwa-

peristiwa sebelumnya yang membuat hubungan antara Arab Saudi dan Iran semakin 

renggang. 

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun 

perbedaannya terdapat pada penggunaan metode dan teori. Selain dari pada itu, 

penelitian tersebut menjelaskan alasan dari pemutusan hubungan diplomatik oleh 

Arab Saudi terhadap Iran pasca pelaksanaan eksekusi mati Nimr Al Nimr yang 

berujung pada insiden penyerangan terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di 

Teheran, sementara penelitian ini mendeskripsikan mengenai respon Iran terhadap 

pelaksanaan eksekusi mati terhadap Nimr Al Nimr. Sedangkan persamaan diantara 

kedua penelitian ini adalah, sama-sama membahas hubungan Iran dan Arab Saudi 

pasca pelaksanaan eksekusi mati terhadap Nimr Al Nimr. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dengan judul  Domestic and 

Regional Implications of Escalated Saudi-Iran Conflict  yang dilakukan oleh 

Joshua Teitelbaum.24 Penelitian tersebut menggunakan konsep geopolitik sebagai 

kerangka dalam menganalisa. Teitelbaum menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

eksekusi mati terhadap Nimr Al Nimr telah meningkatkan ketegangan yang 

sebelumnya telah terjadi antara Iran dan Arab Saudi. 

Menurut Teitelbaum pelaksanaan eksekusi mati terhadap Ulama Syiah 

Nimr Al Nimr merupakan sinyal yang dikeluarkan oleh Arab Saudi kepada Iran dan 

kaum minoritas Syiah di seluruh dunia bahwa tindakan intervensi dalam bentuk 

apapun terhadap kelangsungan dalam negerinya tidak dapat ditoleransi. Arab Saudi 

                                                           
24 Joshua Teitelbaum. 2016. Domestic and Regional Implications of Escalated Saudi-Iran Conflict. 

BESA Center Perspectives. Diakses dalam http://besacenter.org/wp-

content/uploads/2016/01/324.pdf. Diakses pada 21/12/2016. 09:35 WIB. 
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berupaya menunjukkan dirinya sebagai simbol kekuatan dari negara Islam Sunni, 

khusunya pasca Amerika Serikat di bawah pemerintahan Obama yang menyepakati 

perjanjian baru dengan Iran mengenai program nuklir. 

Teitelbaum juga mengibaratkan bahwa keputusan Arab Saudi dalam 

mengeksekusi mati Nimr Al Nimr bagaikan memukul dua burung dengan satu batu. 

Dua burung yang dimaksud adalah kaum Syiah yang berada di Arab Saudi yang 

beberapa kali mempelopori gerakan kontra kerajaan, serta Iran yang merupakan 

simbol negara Syiah terkuat dan rival Arab Saudi dalam memperebutkan pengaruh 

di Kawasan. Eksekusi mati terhadap Nimr Al Nimr menjadi tahapan baru dari 

perselisihan antara Sunni dan Syiah yang diangkat oleh Arab Saudi dan Iran.  

Kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengangkat topik mengenai 

pelaksanaan eksekusi mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr yang berdampak pada 

hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Sedangkan perbedaan di antara kedua 

penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian yang 

dilakukan oleh Teitelbaum tersebut hanya membahas mengenai hubungan antara 

Iran dan Arab Saudi pada bulan Januari 2016 serta menonjolkan masalah 

sektarianisme sebagai pemicu ketegangan kedua negara tersebut. Sementara 

pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu yang lebih panjang 

yaitu mulai dari pelaksanaan eksekusi mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr pada satu 

Januari 2016 hingga Mei 2016. Selain itu, penelitian tersebut berfokus pada 

peningkatan ketegangan antara Iran dan Arab Saudi pasca pelaksanaan eksekusi 

mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr yang berujung pada peristiwa penyerangan 

terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran. Sedangkan penelitian ini berfokus 
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pada respon Iran terhadap pelaksanaan eksekusi mati yang dilaksanakan oleh Arab 

Saudi terhadap Nimr Al Nimr. 

Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Saudi Arabia’s Severance of 

Diplomatic Ties With Iran and Its Impact yang dilakukan oleh Koyama Ken.25 

Konsep geopolitik digunakan oleh Ken sebagai kerangka dalam menganalisa topik 

tersebut. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kronologis putusnya hubungan 

diplomatik antara Iran dan Arab Saudi sebagai akibat dari pelaksanaan eksekusi 

mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr serta dampaknya terhadap situasi di kawasan 

regional Timur Tengah. 

Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Iran oleh Arab Saudi dipicu 

terjadinya peristiwa penyerangan terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran 

sebagai respon atas pelaksanaan eksekusi mati terhadap Nimr Al Nimr. Arab Saudi 

tidak hanya menyoroti tindakan penyerangan di Kedutaan Besar Arab Saudi 

Teheran namun juga menyebut Iran telah melakukan tindakan intervensi terhadap 

Arab Saudi dan negara Arab lainnya serta mendukung gerakan terorisme di 

Kawasan. 

Ken kemudian menganalisa dampak ekonomi baik itu di tingkat domestik 

kawasan maupun tingkat internasional dengan adanya peningkatan ketegangan 

antara Iran dan Arab Saudi. Lebih lanjut Ken menjabarkan bagaimana peningkatan 

ketegangan antara Iran dan Arab Saudi dapat berpengaruh signifikan terhadap 

perekonomian dunia melalui harga fluktuatif minyak. Kesepakatan baru yang 

mewacanakan pencabutan sanksi ekonomi telah membuka akses bagi Iran untuk 

                                                           
25 Koyama Ken. 2016. Saudi Arabia’s Severance of Diplomatic Ties With Iran and Its Impact. The 

Institute of Energy Economics, Japan. Diakses dalam https://eneken.ieej.or.jp/data/6531.pdf. 

Diakses pada 21/12/2016. 08:37 WIB. 
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kembali pada aktifitas perdagangan minyak dunia. Arab Saudi dan Iran merupakan 

negara pemasok minyak paling tinggi di dunia, sehingga ketegangan diantara kedua 

negara tersebut berimplikasi pada fluktuasi harga minyak dunia. 

Kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengangkat topik penelitian 

mengenai dampak pelaksanaan eksekusi mati ulama Syiah Nimr Al Nimr serta 

metode yang digunakan yaitu deskriptif. Sedangkan perbedaannya, penelitian 

tersebut berfokus pada pemutusan hubungan diplomatik akibat dari pelaksanaan 

eksekusi mati Ulama Syiah Nimr Nimr yang berdampak pada kondisi 

perekonomian kawasan. Sementara penelitian ini berfokus pada respon Iran atas 

pelaksanaan eksekusi mati tersebut. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aryo Bimo 

Prasetyo dkk dengan judul Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi 

Arabia dengan Iran Pasca Eksekusi Mati Sheikh Nimr Al Nimr.26 Penelitian 

tersebut menggunakan konsep perlindungan warga negara serta menggunakan 

metode deskriptif. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kronologi 

penyerangan di Kedutaan Besar Arab Saudi Teheran oleh masyarakat Iran sebagai 

bentuk protes terhadap pelaksanaan eksekusi mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr 

hingga berujung pada pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap 

Iran. Penelitian tersebut juga menjelaskan ada atau tidaknya upaya perlindungan 

warga negara Arab Saudi di Iran pasca pemutusan hubungan diplomatik tersebut. 

Kronologi penyerangan bermula dari berita mengenai pelaksaan eksekusi 

mati terhadap Nimr Al Nimr yang menyebar dikalangan masyarakat Iran, staf 

                                                           
26 Aryo. B. Prasetyo. dkk. 2016. Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi Arabia dengan 

Iran Pasca Eksekusi Mati Sheikh Nimr Al Nimr. Diponegoro Law Journal Vol,5. No.3 2016. 

Diakses dalam http://www.ejournal-s1.undip.ac.id./index.php/dlr/. Diakses pada 11/2/2016. 10:11 

WIB. 
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Kedutaan Besar Arab Saudi mendapat ancaman pembunuhan melalui saluran 

telepon serta terdapat sebuah taksi yang memaksa memasuki gedung Konsulat Arab 

Saudi dengan melewati penghalang keamanan. Sesaat kemudian sekitar 2000 orang 

mendatangi Kedutaan Besar Arab Saudi dengan membawa bom botol. Berdasarkan 

penelitian tersebut Iran melakukan tindakan kelalaian dalam hal perlindungan 

terhadap perwakilan Arab Saudi, di mana ketika para staf Kedutaan Besar Arab 

Saudi meminta  perlindungan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Iran dan tidak 

mendapat respon cepat hingga tindakan penyerangan tidak dapat dikendalikan. Iran 

hanya menahan 40 orang dari estimasi pelaku penyerangan yang mencapai ribuan 

orang. 

Meskipun hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran telah diputus, 

Iran terikat pada Perjanjian Wina pada tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik. 

Pada pasal 45 dalam perjanjian tersebut, menyusul terjadinya pemutusan hubungan 

diplomatik oleh Arab Saudi, Iran tetap harus melindungi dan menghormati gedung 

perwakilan diplomatik Arab Saudi beserta perlindungan terhadap arsip-arsipnya. 

Meskipun hubungan diplomatik telah terputus, upaya kedua negara dalam 

melindungi warga negara masing-masing dapat ditempuh dengan memilih negara 

ketiga sebagai Protecting Power. Melalui mekanisme Protecting Power tersebut, 

negara dapat meneruskan tanggung jawabnya dalam melindungi warga negaranya 

meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tempat warga negara 

tersebut berada. Iran dan Arab Saudi memilih Swiss sebagai Protecting Power. 

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari 

kedua penelitian ini adalah topik penelitian yang diangkat yaitu mengenai dinamika 

hubungan antara Iran dan Arab Saudi pasca eksekusi terhadap Nimr Al Nimr. 
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Sedangkan perbedaan di antara kedua penelitian ini terdapat pada fokus 

pembahasan, di mana penelitian tersebut berfokus pada bagaimana Iran dan Arab 

Saudi bertindak setelah putusnya hubungan diplomatik yaitu mengenai 

pertanggung jawaban Iran atas tindakan penyerangan terhadap Kedutaan Besar 

Arab Saudi serta bagaimana kedua negara memilih Protecting Power sebagai upaya 

untuk melindungi warga negara masing-masing. Sementara dalam penelitian ini 

justru lebih berfokus pada respon yang ditunjukkan oleh Iran pasca eksekusi mati 

terhadap Nimr Al Nimr yang dilakukan oleh Arab Saudi. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Judul Teori/Konsep & 

Metode 

Hasil Penelitian 

1. Michael Drewett 

(Winter is Coming: 

Iran, Saudi Arabia 

and the execution 

of Nimr Al Nimr) 

Teori/Konsep: 

Security Dilemma 

Perspektif Realisme 

 

Metodologi: 

Deskriptif 

• Pelaksanaan eksekusi 

terhadap Nimr Al Nimr 

merupakan sikap Arab 

Saudi yang mengalami 

security dillema terhadap 

Iran  menanggapi 

kesepakatan nuklir antara 

Iran dan Amerika Serikat. 

2. Ridha Amalia 

(Pemutusan 

Hubungan 

Diplomatik 

Terhadap Iran 

2016) 

Teori/Konsep: 

Teori Pengambilan 

Keputusan Luar 

Negeri W.D Coplin 

 

Metodologi: 

Eksplanatif 

• Pemutusan hubungan 

diplomatik oleh Arab 

Saudi terhadap Iran terjadi 

akibat dari peristiwa-

peristiwa sebelumnya yang 

telah meningkatkan 

ketegangan di antara kedua 

negara. 

• Pertama, Iran dan Arab 

Saudi telah terlibat proksi 

di Suriah dan Yaman. 

Kedua, terjadinya tragedi 

Mina yang menewaskan 

ratusan jamaah haji asal 

Iran. Ketiga, penyerangan 

Kedutaan Besar Arab 

Saudi di Teheran oleh 

masyarakat Iran 
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menanggapi pelaksanaan 

eksekusi mati terhadap 

Nimr Al Nimr. 

3. Joshua Teitelbaum 

(Domestic and 

Regional 

Implications of 

Escalated Saudi-

Iran Conflict) 

Teori/Konsep: 

Konsep Geopolitik 

 

Metodologi: 

Deskriptif 

 

• Keputusan Arab Saudi atas 

pelaksanaan eksekusi mati 

terhadap Nimr Al Nimr 

merupakan upaya untuk 

memperingatkan kaum 

Syiah di Arab Saudi bahwa 

gerakan anti Kerajaan 

dalam bentuk apapun tidak 

dapat ditolerir, dan 

sekaligus memperingatkan 

Iran mengenai eksistensi 

Arab Saudi menyusul 

tercapainya kesepakatan 

baru mengenai pencabutan 

sanksi antara Iran dan 

Amerika Serikat. 

4. 

 

Koyama Ken 

(Saudi Arabia’s 

Severance of 

Diplomatic Ties 

With Iran and Its 

Impact) 

Teori/Konsep: 

Konsep Geopolitik 

 

Metodologi: 

Deskriptif 

• Pemutusan hubungan 

diplomatik terhadap Iran 

oleh Arab Saudi 

merupakan akibat dari 

peristiwa penyerangan di 

Kedutaan Besar Arab 

Saudi Teheran oleh 

masyarakat Iran 

menanggapi eksekusi mati 

terhadap Nimr Al Nimr 

oleh Arab Saudi. 

• Ketegangan antara Iran 

dan Arab Saudi akan 

berdampak pada harga 

fluktuatif minyak dunia 

karena kedua negara 

tersebut merupakan negara 

pemasok minyak 

tersebesar di dunia. 

5. Aryo. B. Prasetyo. 

dkk (Implikasi 

Pemutusan 

Hubungan 

Diplomatik Saudi 

Arabia dengan Iran 

Pasca Eksekusi 

Mati Sheikh Nimr 

Al Nimr) 

Teori/Konsep: 

Konsep Perlindungan 

Warga Negara 

 

Metodologi: 

Deskriptif 

• Pemutusan hubungan 

diplomatik terhadap Iran 

merupakan sikap yang 

ditunjukkan Arab Saudi 

atas kekecewaan menyusul 

tindakan Iran yang 

dianggap lalai karena 

membiarkan perwakilan 

Arab Saudi diserang oleh 

masyarakat Iran. 
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• Putusnya hubungan 

diplomatik di antara kedua 

negara memunculkan 

mekanisme Protecting 

Power, di mana kedua 

negara memilih negara 

ketiga sebagai perantara. 

Arab Saudi dan Iran 

memilih Swiss sebagai 

Protecting Power. 

6. Inasa All Islamiya 

(Respon Iran 

terhadap 

Pelaksanaan 

Eksekusi Mati 

Ulama Syiah Nimr 

Al Nimr Oleh Arab 

Saudi) 

Teori/Konsep: 

Konsep Propaganda 

 

Metodologi: 

Deskriptif 

• Pelaksanaan eksekusi mati 

terhadap Nimr Al Nimr 

oleh Arab Saudi telah 

meningkatkan ketegangan 

dengan Iran. Menanggapi 

hal tersebut Iran 

menunjukkan respon 

internal dan eksternal. 

• Iran menunjukkan respon 

internal dengan melakukan 

uji coba rudal balistik dan 

melarang warganya berhaji 

ke Arab Saudi menyusul 

tidak tercapainya negosiasi 

mengenai hal tersebut 

pasca putusnya hubungan 

diplomatik. 

• Sementara respon 

eksternal yang ditunjukkan 

oleh Iran adalah terjadinya 

penyerangan Kedutaan 

Besar Arab Saudi di 

Teheran. Kemudian 

adanya pembentukan opini 

Publik Internasional oleh 

Iran mengenai Arab Saudi. 

Selanjutnya yaitu adanya 

upaya penguatan pengaruh 

Iran dalam konflik 

kawasan khususnya di 

Yaman dan Suriah. 
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1.6 Kerangka Konsep 

1.6.1 Konsep Propaganda 

Propaganda merupakan upaya menyebarkan atau mempromosikan suatu 

gagasan atau ide tertentu yang dalam bahasa Latin juga berarti menyebarkan.27 

Istilah propaganda pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius XV pada tahun 

1622, pada saat itu dibentuk “the Scara Congregatio de Propaganda Fide” 

(Majelis Suci untuk Propaganda Agama) yang bertujuan untuk mengawasi 

kegiatan-kegiatan misionaris agama Katholik Roma.28  

Awalanya, istilah propaganda diartikan sebagai kegiatan yang mulia atau 

berkonotasi positif, namun saat ini propaganda lebih mengarah ke makna negatif 

yang identik dengan keburukan khususnya di negara-negara demokrasi. Orang 

pertama yang dianggap menggunakan istilah propaganda untuk pertama kalinya 

secara resmi adalah Napoleon Bonaparte, di mana ia melakukan kegiatan 

propaganda dengan tujuan politik.29 Napoleon Bonaparte menggunakan 

propaganda untuk memenangkan perang dengan menulis dalam surat kabar agar 

dapat membentuk opini publik. 

Terdapat beberapa definisi mengenai propaganda, salah satunya yang 

dikemukakan oleh Terrence Qualter di mana propaganda merupakan usaha yang 

disengaja oleh beberapa individu atau kelompok melalui pemakaian instrumen 

komunikasi dengan maksud bahwa pada situasi tertentu reaksi dari mereka yang 

dipengaruhi adalah seperti apa yang diinginkan oleh sang propagandis.30 Pengertian 

propaganda menurut Qualter tersebut menekankan pada kesengajaan dan upaya 

27 Joshua.S, Jowett. 2006. Propaganda & Persuasion. London. Sage Publications, hal. 2 
28 S.L, Roy. 1991. Diplomacy. Jakarta. CV Rajawali, hal. 3 
29 Ibid, hal. 4 
30 Djoenaesih, S Sunarjo & Sunarjo. 1982. Mengenal Propaganda. Yogyakarta. Liberty, hal. 41 
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mempengaruhi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok kepada pihak lain 

yang dapat memenuhi unsur kepentingan yang hendak mereka capai. Sedangkan 

menurut Garth. S. Jowett dan O’Donnel’s: 

“Propaganda is the deliberate, systematic attempt to shape 

perceptions, manipulate cognitions, and direct behavior to achieve a 

response that furthers the desired intent of the propagandist.31 

 

Propaganda menurut Jowett jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah 

kesengajaan dengan upaya sistematik untuk membentuk suatu persepsi, 

memanipulasi kesadaran, dan mengarahkan pada perilaku tertentu untuk 

mendapatkan respon yang lebih lanjut mengarah pada maksud tertentu dari sang 

propagandis. Definisi menurut Jowett dan O’Donnel’s tersebut hampir sama 

dengan yang dikemukakan oleh Qualter yang juga menekankan kata disengaja atau 

kesengajaan. 

Selain Qualter, Jowett dan O’Donnel’s, Lasswell juga juga mengemukakan 

pendapatnya mengenai definisi propaganda. Menurut Lasswell dalam bukunya 

yang berjudul “Propaganda Tcechnique in teh way war”: 

“Propaganda hanya semata-mata merupakan kontrol opini, yang dilakukan melalui 

simbol yang mengandung arti, atau menyampaikan pendapat yang kongkrit dan 

diteliti, melalui sebuah cerita, rumor, laporan gambar-gambar dan bentuk-bentuk 

lain yang bisa digunakan dalam komunikasi sosial.”32 

Berdasar pada yang dikemukakan oleh Lasswell di atas sedikit berbeda 

dengan apa yang dikemukakan oleh pakar-pakar sebelumnya yang menjelaskan 

makna propaganda yaitu adanya upaya tertentu dengan tujuan tertentu pula. 

                                                           
31 Jowett.S., Garth Op. Cit., hal 6 
32 Djoenaesih S, Sunarjo & Sunarjo. Op. Cit., hal 26 
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Lasswell menegaskan bahwa propaganda hanya sekedar upaya untuk mengontrol 

opini publik, setelah itu ia menekankan teknik-teknik yang dilakukan untuk 

melakukan propaganda. Setelah mengetahui beberapa definisi mengenai 

propaganda dapat disimpulkan bahwa propaganda merupakan suatu upaya yang 

disengaja baik itu oleh individu maupun kelompok untuk mengarahkan pihak lain 

pada suatu reaksi yang diinginkan oleh sang propagandis dengan teknik-teknik 

tertentu. 

  Berdasarkan definisi-definisi propaganda yang telah dibahas sebelumnya, 

dapat diketahui bahwa propaganda tidak hanya memiliki misi agama dan politik, 

namun juga tujuan sosial dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini istilah 

propaganda cenderung identik dengan tujuan politik, sehingga muncul istilah 

propaganda politik. Penulis membatasi penelitian ini dengan penggunaan 

propaganda hanya pada propadanda politik, dengan alasan sesuai dengan topik 

dalam penelitian ini.  

Adapun tujuan dari propaganda adalah membujuk sasaran33 agar menerima 

pandangan dari propagandis. Untuk itu, gagasan yang telah disebarkan tidak dapat 

dihitung secara ilmiah guna sampai pada sebuah kebenaran. Isi propaganda jarang 

yang benar sepenuhnya, meski juga tidak sepenuhnya palsu.34 Tujuan dari 

propaganda dapat dikatakan sebagai upaya mempengaruhi seseorang maupun 

kelompok, namun karena digunakan istilah membujuk maka tujuan propaganda 

cenderung memaksakan kehendak propagandis terhadap sasarannya. 

                                                           
33 Orang atau bahkan masyarakat secara umum yang pemikirannya dapat direkayasa atau 

dipengaruhi, sehingga disebut sebagai sasaran. 
34 S.L, Roy. Op. Cit., hal 42 
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Propaganda dapat dilakukan dengan cara atau teknik tertentu. Menurut 

‘Institute of Propaganda Analysis’ (IOPA)35 dalam buku karya Djoenaesih S. 

Sunarjo & Sunarjo,  teknik propaganda dikategorikan ke dalam tujuh bagian. 

Teknik propaganda pertama yaitu, ‘Name Calling’ yang merupakan pemberian 

julukan atau sebutan dalam arti yang buruk, dengan maksud untuk menurunkan 

derajat nama seseorang atau prestise suatu ide di muka umum. Kedua, ‘The Use of 

glittering generalities’ teknik di mana seorang propagandis menonjolkan gagasan 

dengan sanjungan-sanjungan seperti penggunaan kata-kata atau kalimat “demi 

keadilan dan kebenaran” atau “membela kaum tertindas”. Ketiga, ‘Transfer’ yaitu 

teknik propaganda yang menggunakan atau mengandalkan pengaruh dari seorang 

tokoh yang paling berwibawa atau paling berpengaruh guna mengambil keuntungan 

psikologis dari pengaruh tersebut. 

Selanjutnya teknik propaganda keempat adalah, ‘Testimonials’ di mana 

teknik propaganda jenis ini menggunakan nama orang terkemuka yang memiliki 

otoritas dan prestise sosial yang tinggi di dalam menyodorkan atau meyakinkan 

sesuatu hal dengan cara menyatakan bahwa hal tersebut didukung oleh orang 

terkemuka tersebut. Kelima, ‘The plain-folks’ yaitu teknik propaganda yang 

menggunakan cara memberi identifikasi terhadap ide, yaitu dengan menyamakan 

diri dengan sasaran atau dengan propagandis yang seolah-olah ingin mengabdi 

kepada sasaran. Keenam,’ Card-stacking’ yaitu teknik propaganda dengan cara 

menonjolkan hal-hal positif saja, sehingga publik hanya dapat melihat dari satu sisi. 

                                                           
35 Institut ini telah berhenti pada tahun 1942, penyebab utamanya adalah karena ketika terjadi 

perang tidak mungkin diadakan analisa mengenai manakah yang merupakan suatu propaganda 

atau buka,. 
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Ketujuh, ‘Bandwagon technique’ yang merupakan teknik propaganda dengan cara 

menonjolkan kesuksesan yang dicapai oleh sesesorang atau suatu lembaga.36 

Dalam penelitian ini, respon Iran terhadap pelaksanaan eksekusi mati Ulama Syiah 

Nimr Al Nirm diidentifikasikan pada teknik propaganda menurut IOPA tersebut. 

Respon Iran dalam penelitian ini teridentifikasi ke dalam beberapa teknik 

propaganda yaitu diantaranya Name Calling, The Use of glittering generalities, 

Transfer, Bandwagon technique.  

Respon internal pertama, yaitu adanya peningkatan aktivitas 

pengembangan program rudal balistik Iran tergolong pada teknik propaganda 

Bandwagon technique. Sementara respon internal kedua, di mana Iran memutuskan 

untuk tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2016 menyusul 

tidak tercapainya kesepakatan dalam upaya negosiasi dengan Arab Saudi pasca 

putusnya hubungan diplomatik di antara kedua negara tergolong pada teknik 

propaganda The Use of glittering generalities. 

Adapun respon eksternal Iran terdapat tiga bagian yaitu pertama, peristiwa 

penyerangan pada Kedubes Arab Saudi di Teheran, di mana hal tersebut 

menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Iran yang 

tergolong pada teknik propaganda The Use of glittering generalities. Kedua, 

pembentukan opini publik internasional oleh Iran mengenai Arab Saudi yang 

tergolong pada teknik propaganda name Calling. Ketiga, adanya upaya penguatan 

pengaruh Iran dalam konflik kawasan yang tergolong pada teknik propaganda 

Transfer. 

                                                           
36 Sunarjo, Djoenaesih S & Sunarjo. Op. Cit., hal 33-36 
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Upaya Iran dalam merespon pelaksanaan eksekusi mati Ulama Syiah Nimr 

Al Nimr terbagi menjadi dua bagian yaitu respon internal dan respon eksternal. 

Respon yang ditujukan oleh Iran tersebut tergolong dalam tindakan propaganda 

karena adanya upaya untuk mengarahkan persepsi publik kepada suatu persepsi 

tertentu. Iran menginginkan persepsi publik yang memandang negara tersebut 

sebagai negara yang lebih kuat dibanding dengan Arab Saudi, negara rivalnya yang 

dipandang telah memancing peningkatan ketegangan dengan melaksanakan 

eksekusi mati terhadap Ulama Syiah Nimr Al Nimr. 

Adapun propaganda yang dilakukan oleh Iran diidentifikasi menjadi 

propaganda internal (ditujukan pada ranah dalam negeri) dan propaganda eksternal 

(ditujukan pada ranah internasional). Iran melakukan propaganda internal dengan 

tujuan agar rakyatnya memiliki satu persepsi bahwa pelaksanaan eksekusi mati 

Ulama Syiah Nimr Al Nimr oleh Arab Saudi merupakan tindakan keliru dan 

terjadinya penyerangan di Kedubes Arab Saudi di Teheran adalah karena tindakan 

Arab Saudi yang memicu kemarahan rakyat Iran. 

Sedangkan propaganda eksternal dilakukan dengan tujuan agar publik 

internasional melihat isu pelaksanaan eksekusi Ulama Syiah Nimr Al Nimr sebagai 

upaya Arab Saudi untuk meningkatkan ketegangan dengan Iran. Meskipun 

kapasitas militer Iran dan Arab Saudi masih belum sebanding, namun Iran berusaha 

mengarahkan persepsi publik kepada kesuksesan percobaan rudal balistiknya 

sehingga akan terbentuk persepsi bahwa Iran dan Arab Saudi memiliki kekuatan 

yang cenderung setara. 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif guna 

menggambarkan secara terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau 

hubungan antar fenomena yang diamati, penelitian deskriptif berfokus pada 

pertanyaan “bagaimana”.37 

Adapun penelitian deskriptif terbagi menjadi dua yaitu deskriptif kuantitatif 

dan deskriptif kualitatif . Deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel utama subjek studi seperti umur, jenis kelamin, pendidikan sosial 

ekonomi, dan lain-lain disesuaikan dengan judul penelitian. Sementara penelitian 

deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena 

mengenai kualitas objek perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara 

objek.38 Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif guna 

mendeskripsikan respon Iran terhadap pelaksanaan eksekusi mati Ulama Syiah 

Nimr Al Nimr. 

 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan studi kepustakaan 

yang merupakan data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan 

bukan berasal dari sumber asli namun dari sumber lain yang telah tersedia sebelum 

penelitian dilakukan. Data-data sekunder ini diperoleh dari buku, jurnal-jurnal 

                                                           
37 Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung. Refika Aditama, hal. 28. 
38 Yanuar Ikbar. 2009. Metodologi & Teori Hubungan Internasional. Bandung. Refika Aditama, 

hal. 18. 
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ilmiah, artikel, laporan dan berita. Selain dari pada itu, penelitian ini menggunakan 

data dari internet (website) yang diianggap otoritatif dan relevan. 

 

1.7.3 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa kumpulan data dalam 

bentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis data dalam penelitian ini 

diawali dengan pengumpulan data mentah yang kemudian diolah dan 

diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai kemudian direduksi sesuai kebutuhan 

dalam penelitian agar tidak mencantumkan data yang tidak perlu. Berikutnya, data 

disajikan untuk ditarik kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian. 

 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.1 Batasan Materi 

Batasan materi menunjukkan ruang sebuah peristiwa yakni cakupan dan 

gejala atau daerah studi. Adapun batasan materi dalam penelitian ini lebih berfokus 

pada respon yang ditunjukkan oleh Iran setelah pelaksanaan eksekusi mati Ulama 

Syiah Nimr Al Nimr.  

 

1.8.2 Batasan Waktu  

Kajian penelitian ini dibatasi dari mulai pelaksanaan eksekusi mati ulama 

Syiah Nimr al Nimr pada 1 Januari 2016 hingga 31 Mei 2016. Alasan pembatasan 

ruang lingkup waktu penelitian ini adalah karena ketegangan Iran dan Arab Saudi 

yang disebabkan oleh pelaksanaan eksekusi mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr 



27 
 

muncul pada awal Januari kemudian berada di puncak konflik pada pertengahan 

Januari hingga Februari. Sementara respon terakhir ditunjukkan oleh Iran yang 

berkaitan dengan eksekusi mati ulama Syiah Nimr Al Nimr adalah pada bulan Mei 

2016.  

 

1.9 Argumentasi Dasar 

Respon Iran terhadap pelaksanaan eksekusi mati Ulama Syiah Nimr Al 

Nimr oleh Arab Saudi terbagi menjadi dua yaitu respon internal dan respon 

eksternal. Respon Iran baik itu internal maupun eksternal dalam penelitian ini 

teridentifikasi ke dalam beberapa teknik propaganda yaitu diantaranya Name 

Calling, The Use of glittering generalities, Transfer, serta Bandwagon technique.  

Respon internal pertama, yaitu adanya peningkatan aktivitas 

pengembangan program rudal balistik yang tergolong pada teknik propaganda 

Bandwagon technique. Sementara respon internal kedua, di mana Iran memutuskan 

untuk tidak berpartisipasi dalam ibadah haji tahun 2016 yang tergolong pada teknik 

propaganda The Use of glittering generalities. 

Adapun respon eksternal Iran terdapat tiga bagian yaitu pertama, Terjadinya 

peristiwa penyerangan pada Kedubes Arab Saudi di Teheran, di mana hal tersebut 

menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Iran yang 

tergolong pada teknik propaganda The Use of glittering generalities. Kedua, 

pembentukan opini publik internasional oleh Iran mengenai Arab Saudi yang 

tergolong pada teknik propaganda name Calling. Ketiga, adanya penguatan 

pengaruh Iran dalam beberapa konflik di kawasan yang tergolong pada teknik 

propaganda transfer.  
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1.10 Sistematika Penulisan 

Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan secara 

keseluruhan dalam 4 (empat) bab yang terperinci sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab satu terdiri dari sepuluh subab yang menjadi landasan penting dalam 

penelitian ini. Sepuluh subab tersebut diantaranya adalah Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka 

Konsep, Metode Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Argumentasi Dasar, 

Sistematika Penulisan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana 

respon Iran terhadap pelaksanaan eksekusi mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr?”. 

BAB II EKSEKUSI MATI ULAMA SYIAH NIMR AL NIMR OLEH ARAB 

SAUDI 

Isi dari Bab kedua dalam penelitian ini  membahas mengenai keputusan 

Arab Saudi dalam mengeksekusi mati Nimr Al Nimr. Kemudian, juga membahas 

alasan Arab Saudi dalam melaksanakan eksekusi mati terhadap Nimr Al Nimr. 

Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan antara Nimr Al Nimr dengan Iran serta 

pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Iran 

BAB III RESPON INTERNAL IRAN TERHADAP PELAKSANAAN 

EKSEKUSI MATI ULAMA SYIAH NIMR AL NIMR 

Bab ketiga dalam penelitian ini membahas mengenai respon internal yang 

ditunjukkan oleh Iran pasca pelaksanaan eksekusi mati Ulama Syiah Nimr Al Nimr. 

Respon internal tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama adalah 

adanya peningkatan aktivitas pengembangan Program Rudal Balistik Iran. 

Kemudian respon internal Iran yang kedua adalah keputusan Iran untuk tidak 
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berpartisipasi dalam Ibadah Haji tahun 2016. Lebih lanjut juga dibahas mengenai 

perselisihan Iran dan Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Ibadah Haji yang menjadi 

riwayat konflik antara Iran dan Arab Saudi, sehingga berujung pada keputusan Iran 

untuk tidak berpartisipasi dalama pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2016. 

BAB IV RESPON EKSTERNAL IRAN TERHADAP PELAKSANAAN 

EKSEKUSI MATI ULAMA SYIAH NIMR AL NIMR  

Bab keempat membahas mengenai respon eksternal Iran pasca pelaksanaan 

eksekusi mati terhadap Ulama Syiah Nimr Al Nimr. Respon eksternal tersebut 

terbagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama adalah terjadinya penyerangan 

Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran. Kemudian adanya pembentukan opini 

Publik Internasional oleh Iran mengenai Arab Saudi. Selanjutnya yaitu adanya 

upaya penguatan pengaruh Iran dalam konflik kawasan khususnya di Yaman dan 

Suriah. 

BAB V PENUTUP 

Bab kelima dalam penelitian ini berisi penutup yang terdiri dari dua bagian 

yaitu kesimpulan dan saran. 

 

 




