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BAB II 

EKSEKUSI MATI ULAMA SYIAH NIMR AL NIMR OLEH ARAB SAUDI 

 

Bab II ini membahas mengenai bagaimana putusan vonis hukuman mati 

yang dijatuhkan oleh pihak berwenang Arab Saudi terhadap Nimr Al Nimr. Selain 

dari pada itu, pembahasan pada Bab ini juga akan mencakup bagaimana putusan 

tersebut menimbulkan pro dan kontra yang muncul, baik dari dalam negeri Arab 

Saudi sendiri maupun dari negara lain, khususnya Iran yang dengan tegas tidak 

menerima putusan tersebut. Pada bagian akhir, memaparkan mengenai pemutusan 

hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Iran, sebagai sikap yang 

ditunjukkan menanggapi peristiwa penyerangan terhadap Kedutaan Besar Arab 

Saudi di Teheran. 

 

2.1 Keputusan Arab Saudi dalam Mengeksekusi Mati Nimr Al Nimr 

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian ini bahwa Nimr 

Al Nimr bukanlah sosok populer hingga sampai pada tahun 2011, di mana namanya 

dikenal karena terlibat dalam berbagai kegiatan demonstrasi di Provinsi Timur Arab 

Saudi. Upaya Nimr Al Nimr dalam mengutarakan pendapatnya di ranah publik 

tersebut mendapat perhatian serius dari otoritas Arab Saudi karena pengaruhnya 

yang semakin meluas di kalangan anti pemerintah. Pada 8 Juli 2012, pihak 

keamanan mengklaim telah menangkap Nimr Al Nimr dengan penuh perlawanan 

bahkan hingga terjadi peristiwa baku tembak di mana ia tertembak di bagian kaki 
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kanan dan bagian punggung. Sejak saat itu, Nimr Al Nimr ditahan di ruangan kecil 

dalam rumah sakit tentara di penjara Al Ha’ir Riyadh.39  

Setelah Nimr Al Nimr dipenjara, akses untuk bertemu dengan keluarga dan 

pengacaranya tidak didapat dengan mudah karena sangat dibatasi, bahkan ketika 

proses interogasi sedang berjalan Nimr Al Nimr tidak dapat menemui 

pengacaranya. Selain itu, permohonan tindakan operasi untuk mengangkat peluru 

di punggungnya serta perawatan untuk kaki kanannya yang lumpuh akibat 

tembakan saat ia ditangkap juga ditolak.40 Ketika Nimr Al Nimr menjalani masa 

hukuman di tahanan pada tahun 2012, istrinya Muna Jabir Al Shariyavi meninggal 

setelah sempat bertahan melawan kanker dan menjalani perawatan di Amerika 

Serikat.41 

Kemudian Nimr Al Nimr dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Khusus 

Kriminal pada tahun 2014 karena didakwa sebagai inisiator dari tindakan 

perlawanan dengan kekerasan serta berupaya menentang aturan kerajaan, meskipun 

hal tersebut dengan tegas dibantah oleh para pendukung dan keluarganya.42 Adam 

Coogle, seorang pengamat hak asasi manusia sekaligus peneliti Timur Tengah 

secara rinci menyampaikan dakwaan terhadap Nimr Al Nimr yaitu perlawanan 

terhadap pasukan keamanan, menentang keluarga kerajaan, penyebab perselisihan, 

                                                           
39Saudi Arabia: Appalling death sentence against Shi’a cleric must be quashed. Amnesty. Diakses 

dalam https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/10/saudi-arabia-appalling-death-sentence-

against-shi-cleric-must-be-quashed/. Diakses pada 22/02/2017. 13:54 WIB. 
40 Ibid., 
41 Sultan Al Sughair. Crimes that led to Al-Nimr’s execution. Arab News. Diakses dalam 

http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/859996. Diakses pada 21/02/2017. 13:10 WIB. 
42 Ian, Black. Saudi Arabia faces outcry over death sentence for Shia faith leader.The Guardian. 

Diakses dalam https://www.theguardian.com/world/2014/oct/16/saudi-arabia-deathsentence-shia-

nimr-baqir-human-rights. Diakses pada 21/02/2017. 14:36 WIB. 

http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/859996
http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/859996
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meruntuhkan kesatuan bangsa, serta mengganggu stablilitas negara lain 

(Bahrain).43  

Selain itu, seorang Direktur Pengawas Hak Asasi Manusia asal Amerika 

Sarah Leah menyampaikan bahwa Nimr Al Nimr telah divonis dalam persidangan 

yang tidak adil karena dilaksanakan dengan tidak transparan.44 Namun saudara 

Nimr Al Nimr yaitu Mohammed Al Nimr yang menghadiri persidangan sempat 

mengungkapkan pada sebuah kantor berita bahwa terdapat satu pertanyaan yang 

diajukan kepada Nimr Al Nimr, yaitu apakah dia tidak menyetujui keluarga 

penguasa Al Saud setelah dia berpidato melawan mantan Menteri Dalam Negeri 

dan Putra Mahkota Nayef bin Abdulaziz. Menanggapi hal tersebut Nimr Al Nimr 

menjawab “If injustice stops against Shiites in the east, then (at that point) I can 

have a different opinion”.45 

Kemudian pada Oktober 2015 Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi 

membenarkan bahwa lembaganya telah meratifikasi hukuman mati terhadap Nimr 

Al Nimr dengan dakwaan memimpin gerakan demonstrasi anti pemerintah. 

Ratifikasi terhadap vonis tersebut menandakan bahwa tidak ada akses bagi Nimr Al 

Nimr untuk naik banding.46 Vonis hukuman mati terhadap Nimr Al Nimr diketahui 

oleh publik setelah saudaranya Mohamed Nimr ‘mentweet’ informasi mengenai hal 

tersebut, ia juga menyampaikan bahwa putranya Ali Al Nimr yang masih berusia 

                                                           
43Amel, Ahmed. Saudi Arabia court sentences popular Shia cleric to death. Al Jazeera. Diakses 

dalam http://america.aljazeera.com/articles/2014/10/15/saudisentencesiconicshiaclerictodeath.html 

.  Diakses pada 22/02/2017. 14:27 WIB. 
44Abdullah Al-Shihri & Aya Batrawy. Saudi executes 47, including top Shiite cleric Nimr al-Nimr. 

Global News. Diakses dalam http://globalnews.ca/news/2430005/saudi-executes-47-including-top-

shiite-cleric-nimr-al-nimr/. Diakses pada 17/04/2016 17:05 WIB. 
45Ibid., 
46Mobashra, Tazamal. The unjust arrest, trial, and execution of Sheikh Nimr al-Nimr. ADHRB. 

Diakses dalam http://www.adhrb.org/2016/05/9695/. Diakses pada 19/03/2017 08:16 WIB 
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17 tahun ketika itu juga termasuk ke dalam daftar terpidana yang dijatuhi hukuman 

mati.47  

Mohamed Nimr ditangkap tidak lama setelah memposting mengenai 

penjatuhan vonis terhadap saudaranya tersebut. Pada Oktober 2015 Perdana 

Menteri Inggris David Cameron sempat menyampaikan permintaan kepada pihak 

Arab Saudi untuk tidak menjatuhi hukuman mati khususnya terhadap keponakan 

Nimr Al Nimr yaitu Ali Al Nimr yang masih di bawah umur.48 Sebelumnya, pakar 

hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memanggil pihak Arab Saudi 

atas putusan tersebut. Selang sehari kemudian, juru bicara Kementerian Luar 

Negeri Prancis juga mengeluarkan desakan kepada Arab Saudi untuk 

mengurungkan penjatuhan hukuman mati khususnya terhadap Ali Al Nimr.49 

Pada 2 Januari 2016 Arab Saudi mengumumkan telah mengeksekusi Nimr 

Al Nimr bersama 46 terpidana mati lainnya yang mayoritas merupakan anggota 

organisasi teroris Al Qaeda. Otoritas Arab Saudi mengkonfirmasi eksekusi terhadap 

Nimr Al Nimr bersama tiga orang Syiah lainnya yaitu Ali Saeed Abdullah Al Ribeh, 

Mohammed Ali Abdulkarim Suwaymil, dan Mohammed bin Faisal bin Mohammed 

                                                           
47Choirul, Aminudin. Ulama Syiah Divonis Mati oleh Mahkamah Agung Arab Saudi .Tempo. 

Diakses dalam https://m.tempo.co/read/news/2015/10/26/115713134/ulama-syiah-divonis-mati-

oleh-mahkamah-agung-arab-saudi. Diakses pada 19/02/2017. 10:17 WIB. 
48Kasasi hukuman mati Syeikh al-Nimr ditolak Arab Saudi. BBC Indoensia. Diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151025_dunia_saudi_syiah. Diakses pada 20 April 

2017. 17:25 WIB. 
49 Sam, Tonkin. France urges Saudi Arabia to cancel death penalty for young Shi'ite held during 

anti-government protests because he was a minor when he was arrested. Daily Mail. Diakses 

dalam http://www.dailymail.co.uk/news/article-3247075/France-urges-Saudi-Arabia-cancel-death-

penalty-young-Shi-ite-held-anti-government-protests-minor-arrested.html. Diakses pada 

17/04/2017. 08:12 WIB. 
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Al-Shioukh. Jasad mereka tidak dikembalikan ke keluarganya karena telah 

dikuburkan secara bersamaan di lokasi yang dirahasiakan.50 

Tabel 2.1 Daftar Nama Eksekusi 47 Terpidana Mati Oleh Arab Saudi Pada 2 

Januari 201651 

                                                           
50 Bill, Law. Saudi Arabia executions: Son of Sheikh Nimr al-Nimr calls on David Cameron to 

save his cousin from death sentence. Independent. Diakses dalam 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-executions-son-of-sheikh-

nimr-al-nimr-calls-on-david-cameron-to-save-his-cousin-from-a6830161.html. Diakses pada 

20/02/2017. 09:54 WIB. 
51 Saudi Arabia executes 47 terrorism convicts. Al Arabiya. Diakses dalam 

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/01/02/Saudi-interior-ministry.html. Diakses 

pada 19/02/2017. 14:37 WIB. 

 

No Nama Kewarganegaraan 

1 Ameen Mohammed Abdullah Al Aqala Arab Saudi 

2 Anwar Abdulrahman Khalil Al-Najjar Arab Saudi 

3 Badr bin Mohammed bin Abdullah Al-Badr Arab Saudi 

4 Bandar Mohammed bin Abdulrahman Al-Ghaith Arab Saudi 

5 Hassan Hadi bin Shuja'a Al-Masareer Arab Saudi 

6 Hamad bin Abdullah bin Ibrahim Al-Humaidi Arab Saudi 

7 Khalid Mohammed Ibrahim Al-Jarallah Arab Saudi 

8 Ridha Abdulrahman Khalil Al-Najjar Arab Saudi 

9 Saad Salamah Hameer - Saudi nationality Arab Saudi 

10 Salah bin Saeed bin Abdulraheem Al-Najjar Arab Saudi 

11 Salah bin Abdulrahman bin Mohammed Al Hussain Arab Saudi 

12 Saleh bin Abdulrahman bin Ibrahim Al-Shamsan Arab Saudi 

13 Saleh bin Ali bin Saleh Al-Juma'ah Arab Saudi 

14 Adel bin Saad bin Jaza' Al-Dhubaiti Arab Saudi 

15 Adel Mohammed Salem Abdullah Yamani Arab Saudi 

16 Abduljabbar bin Homood bin Abdulaziz Al-Tuwaijri Arab Saudi 

17 Abdulrahman Dhakheel Faleh Al-Faleh Arab Saudi 

18 Abdullah Sayer Moawadh Massad Al-Mohammadi Arab Saudi 

19 Abdullah bin Saad bin Mozher Shareef Arab Saudi 

20 Abdullah Saleh Abdulaziz Al-Ansari Arab Saudi 

21 Abdullah Abdulaziz Ahmed Al-Muqrin Arab Saudi 

22 Abdullah Musalem Hameed Al-Raheef Arab Saudi 

23 Abdullah bin Mua'ala bin A'li Arab Saudi 

24 Abdulaziz Rasheed bin Hamdan Al-Toaili'e Arab Saudi 

25 Abdulmohsen Hamad bin Abdullah Al-Yahya Arab Saudi 

26 Isam Khalaf Mohammed Al-Mothri'e Arab Saudi 

27 Ali Saeed Abdullah Al Ribeh Arab Saudi 

28 Ghazi Mohaisen Rashed Arab Saudi 

29 Faris Ahmed Jama'an Al Showail Arab Saudi 

30 Fikri Ali bin Yahya Faqih Arab Saudi 

31 Fahd bin Ahmed bin Hanash Al Zamel Arab Saudi 

32 Fahd Abdulrahman Ahmed Al-Buraidi Arab Saudi 

33 Fahd Ali Ayedh Al Jubran Arab Saudi 

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/01/02/Saudi-interior-ministry.html
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            : Penganut Syiah 

      *    : Warga Negara Non Arab Saudi 

 

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyatakan bahwa pelaksanaan 

eksekusi dilakukan di 12 kota yang berbeda, namun tidak disebutkan secara 

terperinci mengenai 12 kota tersebut. Sepanjang tahun 2015 Arab Saudi di bawah 

kepemimpinan Raja Salman telah mengeksekusi mati 153 orang dengan berbagai 

kasus yaitu diantaranya terkait kegiatan terorisme dan tindakan penyalah gunaan 

narkoba.52 Kemudian pada awal tahun 2016 Arab Saudi kembali melaksanakan 

eksekusi dengan jumlah yang cukup besar yaitu sejumlah 47 orang, di mana salah 

satu diantaranya adalah Nimr Al Nimr.  

Eksekusi mati di awal tahun 2016 tersebut merupakan eksekusi masaal 

terbesar untuk pelanggaran keamanan di Arab Saudi sejak tahun 1980, di mana 

eksekusi mati dilakukan kepada 63 orang pemberontak jihad yang menduduki 

masjid agung Makkah pada tahun 1979.53 Selain dari pada itu, eksekusi tersebut 

                                                           
52Rita Uli, Hutapea. Arab Saudi Eksekusi Mati 47 Orang, Termasuk Ulama Syiah Terkemuka. 

Detik. Diakses dalam http://news.detik.com/internasional/3109315/arab-saudi-eksekusi-mati-47-

orang-termasuk-ulama-syiah-terkemuka. Diakses pada 17/03/2017 14:32 WIB. 
53Angus, McDowall. Shi'ite cleric among 47 executed in Saudi Arabia, stirring anger in region. 

Reuters. Diakses dalam http://www.reuters.com/article/us-saudi-security-

idUSKBN0UG03B20160102. Diakses pada 24/04/2017 19:54 WIB 

34 Majed Ibrahim Ali Al-Mughainem Arab Saudi 

35 Majed Moeedh Rashed Arab Saudi 

36 Mishaal bin Homood bin Juwair Al-Farraj Arab Saudi 

37 Mohammed Abdulaziz Mohammed Al-Muharib Arab Saudi 

38 Mohammed Ali Abdulkarim Suwaymil Arab Saudi 

39 Mohammed Fathi Abula'ti Al-Sayed* Mesir 

40 Mohammed bin Faisal bin Mohammed Al-Shioukh Arab Saudi 

41 Mostafa Mohammed Altaher Abkar* Chad 

42 Moaidh Mufreh Ali Al Shokr Arab Saudi 

43 Nasser Ali Ayedh Al Jubran Arab Saudi 

44 Naif Saad Abdullah Al-Buraidi Arab Saudi 

45 Najeeb bin abdulaziz bin Abdullah Al-Bohaiji Arab Saudi 

46 Nimr Baqer Ameen Al-Nimr Arab Saudi 

47 Nimr Sehaj Zeid Al-Kraizi Arab Saudi 

http://www.reuters.com/journalists/angus-mcdowall
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dilaksanakan beberapa hari setelah Arab Saudi mengumumkan defisit APBN 

sebesar US$ 98 miliar serta kenaikan tarif listrik dan air.54 Pelaksanaan hukuman 

mati yang diberlakukan oleh Arab Saudi menjadi pusat perhatian kaum aktivis hak 

asasi manusia di seluruh dunia. Arab Saudi dinilai sering mengadili para terpidana 

dengan proses peradilan yang tidak transparan, khususnya bagi mereka yang 

dituduh mengganggu stabilitas negara dengan mengusik pengaruh kerajaan. 

Kemudian sejak tahun 2007 Arab Saudi diketahui telah melaksanakan hukuman 

mati dengan jumlah yang sangat besar. 

Gambar 2.1 Grafik Eksekusi Mati di Arab Saudi 

Sumber: http://www.dw.com/id/pasca-eksekusi-massal-situasi-di-arabsaudimakin-

panas/a-18956774 

Berita mengenai eksekusi terhadap Nimr Al Nimr menyebabkan gelombang 

demonstrasi yang menolak atas putusan Arab Saudi di berbagai wilayah di kawasan 

Timur Tengah yang memiliki populasi kaum Syiah cukup tinggi seperti Bahrain 

                                                           
54Smith, Alhadar. Pesan Saudi di Balik Eksekusi Al-Nimr. Tempo. Diakses dalam 

https://www.tempo.co/read/kolom/2016/01/11/2351/pesan-saudi-di-balik-eksekusi-al-nimr. 

Diakses pada 24/03/2017 18:36 WIB. 
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dan beberapa negara lainnya.55 Demonstrasi yang terjadi di Teheran menimbulkan 

tindakan anarkis yang kemudian berujung pada putusnya hubungan diplomatik 

antara Arab Saudi dan Iran. Selain itu, gelombang demonstrasi juga terjadi di 

wilayah Arab Saudi sendiri khususnya di Provinsi Timur yang mayoritas warganya 

merupakan kaum Syiah. Menanggapi adanya peningkatan ketegangan akibat 

eksekusi terhadap Nimr Al Nimr, Amerika Serikat mendesak pihak-pihak terkait 

untuk menurunkan ketegangan. Selain itu, Amerika Serikat melalui juru bicara John 

Kirby menghimbau kepada Arab Saudi untuk peduli terhadap perlindungan hak 

asasi manusia serta menjunjung proses peradilan yang adil dan transparan.56  

 

2.2 Alasan Arab Saudi dalam Melaksanakan Eksekusi Mati terhadap Nimr Al 

Nimr 

Pada subab sebelumnya telah dijabarkan mengenai penjatuhan vonis 

hukuman mati terhadap Nimr Al Nimr di tahun 2014, hingga eksekusi mati yang 

dilaksanakan pada awal tahun 2016 bersama dengan 46 orang terpidana lainnya 

yang mayoritas terkait jaringan teroris Al Qaeda. Hal tersebut mendapat banyak 

tanggapan dari masyarakat Arab Saudi maupun publik internasional secara umum. 

Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Agung Arab Saudi menyampaikan 

penjatuhan vonis hukuman mati terhadap Nimr Al Nimr adalah menyusul dakwaan 

sebagai pelopor tindakan demonstrasi anti pemerintah.  

Menurut analisa seorang editor BBC World Service Kawasan Timur Tengah 

bernama Alan Johnston, sejak awal pihak Arab Saudi telah menyadari akibat dari 

                                                           
55 US warns Saudi execution of Shia cleric Nimr could fuel tensions. BBC. Diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35216215. Diakses pada 22/04/2017. 13:07 WIB 
56 Ibid., 
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vonis terhadap Nimr Al Nimr yang akan menimbulkan perselisihan khususnya 

dengan Iran.57 Nimr Al Nimr dianggap sebagai sosok terdepan dalam 

memperjuangkan kaum Syiah yang selama ini termarjinalisasi dan terdiskriminasi 

serta sebagai sosok yang aktif di garis sektarian antara Sunni dan Syiah. Lebih 

lanjut, Nimr Al Nimr juga dianggap berpengaruh signifikan terhadap turunnya 

pengaruh kerajaan khususnya di wilayah mayoritas Syiah di Provinsi Timur. 

Seiring dengan meningkatnya kekuatan kaum minoritas Syiah di wilayah itu, Iran 

meletakkan perhatian besar atas momentum tersebut. Kemudian, perselisihan 

antara Riyadh dan Teheran atas Nimr Al Nimr dianggap sulit untuk terelakkan.  

Sementara Said Boumedouha, seorang Direktur Deputi Program Timur 

Tengah dan Afrika Utara dari Amnesty International, berpendapat bahwa vonis 

hukuman mati terhadap Nimr Al Nimr merupakan tindakan dari otoritas Arab Saudi 

untuk melawan segala perselisihan pendapat, termasuk kepada mereka yang 

melakukan hal tersebut untuk mengupayakan hak kaum Muslim Syiah.58 Keputusan 

mengejutkan dari Arab Saudi terhadap Nimr Al Nimr disusul dengan penangkapan 

terhadap saudaranya Mohammad Al Nimr telah menggambarkan adanya upaya 

untuk meminimalisir aktivitas dari kaum Syiah yang dinilai telah mempelopori 

gerakan anti kerajaan. 

Menurut sebuah lembaga konsultasi inteligen global Drum Cussac, Kondisi 

ekonomi yang melemah akibat jatuhnya harga minyak, membuat Arab Saudi 

menentukan keputusan strategis untuk stabilitas negara. 59 Arab Saudi mendapatkan 

keuntungan domestik dari eksekusi terhadap Nimr Al Nimr di tengah intensifnya 

                                                           
57Sheikh Nimr al-Nimr: Saudi Arabia executes top Shia cleric. BBC. Diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35213244. Diakses pada 11/02/2017. 11:27 WIB. 
58Saudi Arabia: Appalling death sentence against Shi’a cleric must be quashed. Op.Cit., 
59 Drum Cussac. Op.Cit., 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35213244
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gerakan aktivis kaum Syiah yang menurunkan tingkat kepercayaan terhadap 

pemerintahan. Di sisi lain, eksekusi terhadap Nimr Al Nimr juga merupakan bentuk 

politik luar negeri dari Raja Salman yang ditujukkan kepada Iran yang dalam hal 

ini adalah upaya memperebutkan pengaruh di kawasan regional Timur Tengah. 

Alasan Arab Saudi dalam mengeksekusi Nimr Al Nimr terklasifikasi 

menjadi dua bagian. Pertama, Nimr Al Nimr dianggap telah melakukan tindakan 

provokasi secara intensif terhadap kaum minoritas Syiah hingga menimbulkan 

kekuatan untuk memprotes pemerintah kerajaan. Nimr Al Nimr dianggap sebagai 

tokoh utama yang melatar belakangi berbagai kegiatan demonstrasi, di mana 

beberapa diantaranya berujung pada tindakan anarkis. Hal tersebut tentu mendapat 

perhatian serius dari Arab Saudi, mengingat apa yang dilakukan oleh Nimr Al Nimr 

dianggap sangat mengganggu stabilitas kerajaan. 

Ulama Syiah Nimr Al Nimr telah memulai karirnya sebagai tokoh 

terkemuka agama sejak usia muda. Seiring dengan berjalannya waktu, Nimr Al 

Nimr menjadi sosok di garis depan dalam membela kaum minoritas di Arab Saudi 

khususnya kaum Syiah. Nimr Al Nimr atau Nimr Baqer Ameen Al-Nimr lahir pada 

tahun 1960 di Al Awamiyah wilayah Al Qatif, Provinsi Timur Arab Saudi.  

Setelah menyelesaikan pendidikan sekunder pada tahun 1979, Nimr Al 

Nimr pergi ke Iran untuk menempuh pendidikan di seminari Syiah yang kemudian 

berlanjut hingga ke Suriah. Lima belas tahun kemudian yaitu pada tahun 1994, Nimr 

Al Nimr kembali ke tanah kelahirannya di Al Qatif. 60 Wilayah Al Qatif di Provinsi 

Timur sendiri merupakan salah satu kawasan yang dihuni oleh mayoritas kaum 

                                                           
60Mark, Townsend. Sheikh Nimr al-Nimr: Shia cleric was a thorn in Saudi regime's side. The 

Guardian. Diakses dalam https://www.theguardian.com/world/2016/jan/02/sheikh-nimr-al-nimr-

shia-cleric-thorn-saudi-regime-side. Diakses pada 17/02/2017. 10:56 WIB. 
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Syiah yang diperkirakan berada pada kisaran 10 hingga 15 persen dari total jumlah 

penduduk Arab Saudi yaitu 31 juta jiwa. Selain dari pada itu, Provinsi Timur juga 

merupakan salah satu wilayah di Arab Saudi yang kaya akan kandungan minyak.61 

Gambar 2.2 Peta Wilayah Al Qatif Provinsi Timur Arab Saudi 

Sumber: https://www.google.co.id/maps/place/Al+Qatif+Arab+Saudi 

Pada tahun 2003, Nimr Al Nimr memimpin ibadah di desanya di mana ia 

kemudian didaulat menjadi imam, karena alasan tersebut Nimr Al Nimr ditahan 

untuk pertama kalinya.62 Nimr Al Nimr memiliki gelar Syekh dan berada pada 

tingkat Ayatollah yang mampu menggerakan hati para pengikutnya untuk melawan 

marginalisasi terhadap kaum Syiah dengan tanpa kekerasan. Pada tahun 2007, Nimr 

Al Nimr membuat petisi yang ditujukan kepada Gubernur lokal ketika itu, ia 

mempertanyakan kebebasan dalam memeluk keyakinan bagi kaum Syiah yang 

selalu dipandang menyimpang di Arab Saudi oleh kalangan garis keras Wahabi dari 

61The Guardian view on the Saudi execution: unjust, and an unwise provocation. The Guardian. 

Diakses dalam https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/03/the-guardian-view-on-

the-saudi-execution-unjust-and-an-unwise-provocation. Diakses pada 21/02/2017. 11:33 WIB. 
62 David, A, Graham. Sheikh Nimr al-Nimr and the Forgotten Shiites of Saudi Arabia. The 

Atlantic. Diakses dalam https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/01/nimr-al-nimr-

saudi-arabia-shiites/422670/. Diakses pada 21/02/2017. 09:37 WIB. 

 Al-Qaṭīf القطيف



41 
 

kaum Sunni.63 Petisi tersebut kemudian dianggap oleh pendukung Nimr Al Nimr 

sebagai tindakan seorang pemberani dan jujur yang patut dijadikan contoh.  

Sejak saat itu Nimr Al Nimr selalu menyerukan kebebasan untuk memeluk 

keyakinan dan kebebasan bagi kaum Syiah dalam mengakses sistem keadilan, 

pendidikan termasuk untuk kaum perempuan, serta akses terhadap seleksi status 

kerja yang lebih tinggi.64 Nimr Al Nimr vokal menyuarakan penolakan atas 

marginalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap kaum-kaum 

minoritas di Arab Saudi khusunya kaum Syiah. Nimr Al Nimr kemudian dikenal 

sebagai figur dari gerakan demonstrasi anti pemerintah, karena alasan tersebut 

kemudian membuat hubungannya dengan pemerintah menjadi kurang baik.  

Lebih lanjut Nimr Al Nimr mulai dikenal secara luas pada tahun 2009, di 

mana telah terjadi peristiwa baku tembak antara jemaah haji Syiah dengan pasukan 

keamanan, Nimr Al Nimr mencela tindakan pasukan keamanan tersebut kemudian 

bersembunyi untuk menghindari penangkapan. Namun pada Januari 2010, pihak 

berwenang Arab Saudi mengumumkan bahwa Nimr Al Nimr telah kembali ke 

kediamannya namun dengan pengawasan semacam tahanan rumah.65   

 Nimr Al Nimr sempat menyampaikan pidatonya di mana ia menyebut Raja 

Saudi dan keluarganya sebagai ‘tiran’66 serta menyatakan bahwa kekuasaan Al 

Saud tidak dapat diterima atau diakui. Pada kesempatan lain di bulan November 
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tahun 2011, Nimr Al Nimr mendukung gerakan masa yang protes terhadap 

pemerintah di Provinsi Timur di mana beberapa sumber menyatakan bahwa 

gerakan tersebut terinspirasi dari Musim Semi Arab dan menyampaikan pidato 

yang ditujukan kepada Kerajaan Arab Saudi: 

 “From the day I was born and to this day, I’ve never felt safe or secure 

in this country. We are not loyal to other countries or authorities, nor 

are we loyal to this country. What is this country? The regime that 

oppresses me? The regime that steals my money, sheds my blood, and 

violates my honor?”67 

 

Pidato yang diserukan Nimr Al Nimr tersebut merupakan ungkapan yang 

selama ini dirasakannya selama menjalani hidup di Arab Saudi. Pidato Nimr Al 

Nimr membuat suasana gerakan protes semakin riuh di mana masa yang melakukan 

gerakan protes meneriakkan slogan "The people want the fall of the regime", and 

"Down with the al-Saud family".68 Gerakan protes yang ditujukan kepada keluarga 

Kerajaan tersebut berlangsung dengan tegang dan berujung pada tewasnya empat 

orang Syiah karena ditembak. Nimr Al Nimr kemudian menyerukan pada pihak 

berwenang agar semua tahanan baik itu dari kaum Syiah maupun kaum Sunni dapat 

dibebaskan.69 Lebih lanjut Nimr Al Nimr memperingatkan pihak otoritas Arab 

Saudi untuk menghentikan tindakan represif yang mengakibatkan pertumpahan 

darah, karena hal tersebut semakin memicu gerakan penggulingan terhadap pihak 

yang berkuasa.70 Sikap Nimr Al Nimr yang menanggapi dengan bijak atas peristiwa 

tersebut membuatnya menjadi semakin dikenal baik itu dikalangan kaum Syiah 

sendiri maupun dikalangan masyarakat umum. 
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Menurut keterangan dari pendukungnya, Nimr Al Nimr selalu 

menginstruksikan untuk menghindari dan menjauhkan diri dari segala bentuk 

tindakan kekerasan meskipun oposisi terhadap pemerintah. Nimr Al Nimr selalu 

mendorong para pendukungnya untuk melawan peluru milik pihak keamanan 

dengan kekuatan dari kata-kata. Pada wawancara dengan BBC ketika itu Nimr Al 

Nimr menyampaikan bahwa “the roar of the word against authorities rather than 

weapons... the weapon of the word is stronger than bullets, because authorities will 

profit from a battle of weapons".71 

Kemudian alasan Arab Saudi dalam mengeksekusi Nimr Al Nimr yang 

kedua adalah, Nimr Al Nimr dianggap telah membuat jaringan ilegal internasional 

dengan menyatakan diri sebagai pro Iran dan upayanya mempersatukan kaum Syiah 

di Provinsi Timur Arab Saudi dan Bahrain. Pada tahun 2008, diungkapkan oleh 

Wikileaks bahwa Nimr Al Nimr bertemu dengan pejabat Amerika Serikat dan 

menyampaikan bahwa dirinya sebagai anti Amerika dan pro terhadap rezim Iran.72 

Selanjutnya pada Maret 2009, Nimr Al Nimr mengkritik rezim Arab Saudi dan 

mengusulkan persatuan terhadap kaum Syiah di wilayahnya untuk membentuk 

Persatuan Negara Syiah dengan kaum Syiah mayoritas di Bahrain. Selain itu, Nimr 

Al Nimr juga meminta Pasukan Teluk untuk keluar dari wilayah Bahrain. Pada saat 

yang sama terjadi gerakan protes oleh mayoritas kaum Syiah terhadap penguasa 

Sunni di Bahrain yang terinspirasi dari apa yang telah dilakukan oleh Nimr Al 

Nimr.73 
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2.3 Keterkaitan Antara Nimr Al Nimr dengan Iran 

 Pada sub-bab sebelumnya menjelaskan mengenai alasan Arab Saudi 

mengeksekusi mati Nimr Al Nimr yaitu yang pertama, Nimr Al Nimr dianggap 

telah melakukan tindakan provokasi secara intensif terhadap kaum minoritas Syiah 

di Arab Saudi sehingga menimbulkan kekuatan untuk memprotes pemerintah 

kerajaan. Sedangkan yang kedua, Nimr Al Nimr dianggap telah membuat jaringan 

ilegal internasional dengan menyatakan diri sebagai pro Iran dan berupaya 

mempersatukan kaum Syiah di Provinsi Timur Arab Saudi dengan mayoritas warga 

Syiah di Bahrain. Sedangkan pada subab ini akan menggambarkan bagaimana 

keterkaitan antara Nimr Al Nimr dengan Iran, sehingga Iran menunjukkan respon 

yang tidak biasa atas putusan Arab Saudi dalam mengeksekusi mati Nimr Al Nimr. 

 Kiprah Nimr Al Nimr sebagai ulama Syiah ternama tidak lepas 

hubungannya dengan Iran sebagai negara dengan populasi kaum Syiah terbesar dan 

berambisi besar untuk menambah jumlah populasi tersebut. Seperti yang telah 

dijelaskan pada subab sebelumnya bahwa Nimr Al Nimr merupakan Ulama Syiah 

yang semakin dikenal setelah dirinya ditahan oleh otoritas Arab Saudi yang 

kemudian di vonis hukuman mati dengan dakwaan sebagai inisiator dari tindakan 

perlawanan dengan kekerasan serta berupaya menentang aturan kerajaan. 

 Aimen Dean seorang konsultan politik dari Dubai menyampaikan bahwa 

sebenarnya Nimr Al Nimr hanya menggunakan bahasa sehari-hari dan bukan 

dengan bahasa Arab Klasik dalam dakwahnya, hal tersebut membuatnya tidak 

pernah berada pada daftar teratas Ulama Syiah. Bahkan salah satu tokoh Ulama 

Syiah di Arab Saudi Sheikh Hasan al Saffar menjaga jarak dengan Nimr Al Nimr. 

Namun, Nimr Al Nimr memiliki pendukung yang mayoritas merupakan anak muda 
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yang termarjinalkan di Al Awamiyah sebuah desa di mana penduduknya terkenal 

sangat militan. Desa Al Awamiyah juga dikenal sebagai desa yang paling rawan 

kekerasan di Al Qatif, Provinsi Timur.74 Selain dari pada itu Nimr Al Nimr juga 

mendapat dukungan dari militan faksi Syiah di Irak dan beberapa ulama di Iran, hal 

inilah yang mendapat perhatian paling besar dari otoritas Arab Saudi.75 

 Sebelum menjadi ulama yang cukup dikenal karena selalu menyuarakan 

kesetaraan bagi kaum Syiah di daerah mayoritas Sunni seperti Arab Saudi, Nimr Al 

Nimr menghabiskan waktu belajar yang cukup lama di Iran. Hubungan Nimr Al 

Nimr dengan Iran terindikasi kuat ketika ia bertemu dengan seorang diplomat 

Amerika Serikat, di mana dia manyatakan bahwa kaum Syiah di Arab Saudi diutus 

untuk membantu kekuatan asing sehingga mereka harus terlibat dalam konflik yang 

tidak seharusnya. Diplomat tersebut mengambil spekulasi bahwa kekuatan asing 

yang dimaksud oleh Nimr Al Nimr adalah Iran.76  

Nimr Al Nimr merupakan bagian dari minoritas kaum Syiah di Arab Saudi 

yang merasa mengalami berbagai diskriminasi yang bahkan dilakukan oleh otoritas 

pemerintah setempat. Atas alasan tersebut, Nimr Al Nimr selalu menyerukan 

turunnya tahta kerajaan Arab Saudi namun tetap menghimbau pada pengikutnya 

untuk tidak menempuh langkah anarkis. Keberanian Nimr Al Nimr yang juga 

sangat menyita perhatian adalah di mana dia menyerukan persatuan kaum Syiah di 

Provinsi Timur dengan kaum Syiah di Bahrain. Pada tahun 2009 Nimr Al Nimr 
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bahkan menyampaikan khotbah pada pengikutnya bahwa “Martabat kami lebih 

berharga daripada persatuan tanah ini”.77 

Melihat dari aktivitas Nimr Al Nimr yang begitu berani menyerukan 

pemisahan diri dengan Arab Saudi dan mengusulkan persatuan antara kaum Syiah 

minoritas di Arab Saudi dengan Kaum mayoritas di Bahrain, memunculkan indikasi 

kuat bahwa Nimr Al Nimr mendapatkan dukungan dari kekuatan Syiah khususnya 

dari luar Arab Saudi yaitu Iran. Bahkan beberapa kali Nimr Al Nimr dengan tegas 

menyebutkan bahwa dirinya mendukung rezim Iran sebagai kekuatan Syiah 

terbesar yang berkesempatan besar untuk mendukung kaum Syiah di Arab Saudi 

untuk meraih kesetaraan dan terbebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun. 

 

2.4 Pemutusan Hubungan Diplomatik Oleh Arab Saudi terhadap Iran 

 Sub-bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai alasan Arab Saudi dalam 

melaksanakan eksekusi mati terhadap Nimr Al Nimr. Pelaksanaan eksekusi mati 

terhadap Nimr Al Nimr tersebut telah menimbulkan gerakan demonstrasi 

dikalangan kaum Syiah di berbagai wilayah kawasan Timur Tengah, khususnya di 

wiliyah mayoritas kaum Syiah. Beberapa jam sebelum penyerangan di Kedutaan 

Arab Saudi, anggota milisi pelajar Basij yang terhubung dengan Garda Revolusi 

Elit Iran berdemonstrasi di depan Konsulat Arab Saudi Kota Masyhad. Para 

demonstran berusaha membakar bagian dari gedung tersebut.78 Kemudian, 

Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran menjadi tujuan lain bagi para demonstran 

untuk memprotes eksekusi mati terhadap Nimr Al Nimr. Tidak berselang lama 
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setelah aksi tersebut berlangsung, para demonstran mulai memaksa masuk ke dalam 

gedung dan mulai melempar bom molotov.79 

 Sebelum terjadi penyerangan oleh para demonstran di Kedutaan Besar Arab 

Saudi, para petinggi Iran mengeluarkan berbagai pernyataan kecaman atas eksekusi 

mati terhadap Nimr Al Nimr yang membakar semangat para demonstran untuk 

memprotes Arab Saudi. Salah satu diantaranya adalah Ayatollah Ahmad Khatami, 

di mana ia menyebut bahwa Kerajaan Saudi akan jatuh karena melaksanakan 

eksekusi mati terhadap Nimr Al Nimr.80 Menanggapi serangan tersebut Presiden 

Iran Rouhani mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang dilakukan oleh para 

demonstran atas peristiwa tersebut tidak dapat dibenarkan. Rouhani juga 

menyampaikan bahwa seluruh pejabat Iran bertanggung jawab penuh untuk 

bertindak, pasca peristiwa penyerangan tersebut.81 

 Menyusul peristiwa penyerangan tersebut, Arab Saudi menunjukkan 

langkah tegas dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Hal tersebut 

disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir, di mana misi 

diplomatik Iran dan segala sesuatu yang berhungan dengan Iran untuk segera 

meninggalkan Arab Saudi dalam kurun waktu 48 jam. Adel Al-Jubeir juga 

menambahkan bahwa Arab Saudi tidak akan mentolerir sesuatu yang dapat 

mengganggu keamanan kerajaan.82 Lebih lanjut, menanggapi kecaman dari para 

petinggi Iran atas pelaksanaan eksekusi terhadap Nimr Al Nimr, Al- Jubeir 
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menyampaikan bahwa ..”the Kingdom rejects all criticism of the Saudi justice 

system and also let the international community to review Iranian intransigence, 

stressing that all options are open for us to deter Iran”.83 

 Masih pada kesempatan yang sama, Al-Jubeir menyatakan bahwa 

pemerintah Iran terlibat atas serangan di Kedutaan Besar Arab Saudi, di mana hal 

tersebut didukung dengan adanya fakta bahwa tidak ada usaha dari pihak keamanan 

Iran untuk menghentikan tindakan anarkis tersebut. Al-Jubeir juga membandingkan 

Iran dengan Iraq, di mana ia menyatakan bahwa “In Iraq, we have received 

assurances from the Iraqi government that it will ensure the safety of our embassy 

and our diplomats in Baghdad”.84 Kemudian Al Jubeir kembali menanggapi 

kecaman dari para petinggi-petinggi Iran, di mana Iran dianggap sebagai negara 

yang tidak bercermin dari apa yang telah dilakukannya sendiri. Seperti yang 

diungkapkan oleh Al-Jubeir bahwa: 

 “The Iranian regime is the last regime in the world that could accuse 

others of supporting terrorism, considering that (Iran) is a state that 

sponsors terror, and is condemned by the UN and many countries. 

Iran’s regime has no shame as it rants on human rights matters, even 

after it executed hundreds of Iranians last year without a clear legal 

basis. Iran’s criticism of the execution of terrorists and its hostile 

statements are blatant interference in the Kingdom’s internal affairs. 

Iran has offered “many Al-Qaeda leaderships safe haven since 2001” 

in addition to “offering an Iranian passport” to a Saudi suspect 

involved in 1996 bombings in the Kingdom who was arrested last 

year.”85 

 

Lebih lanjut Al-Jubeir menggambarkan peristiwa penyerangan 

Kedutaan Besar Arab Saudi sebagai upaya perlawanan terhadap Arab Saudi. 
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Al-Jubeir juga menyebut Iran beberapa kali melakukan “violating 

diplomation missions”, dimana Iran dianggap gagal dalam mewujudkan 

Perjanjian Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik. Seperti yang ia 

sampaikan bahwa "These ongoing aggressions against diplomatic missions 

are a violation of all agreements and international conventions".86 

Pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Iran telah 

membuat hubungan kedua negara semakin menegang. Para petinggi dari 

kedua negara saling melempar kecaman melalui media. Hal tersebut tentu 

membuat banyak pihak khawatir akan penyelesaian konflik di negara-negara 

seperti Suriah dan Yaman, di mana Arab Saudi dan Iran terlibat langsung atas 

konflik tersebut. Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB 

Abdullah Al-Mouallimi menyatakan bahwa Arab Saudi tetap akan berperan 

aktif menciptakan perdamaian di Suriah dan Yaman meski mereka tengah 

terlibat konflik dengan Iran.87 Al Mouallimi juga menegaskan bahwa 

pemutusan hubungan bilateral dengan Iran tidak akan berpengaruh terhadap 

perdamaian di negara-negara konflik tersebut. 

 Pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Iran 

menyusul terjadinya peristiwa penyerangan di Kedutaan Arab Saudi dianggap 

sebagai langkah yang tepat, mengingat latar belakang Iran dalam 

perlindungan misi diplomatik yang kurang baik. Peristiwa serupa pernah 

terjadi beberapa kali, di mana pada 1979 demonstran menyerang kedutaan 
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besar Amerika Serikat, Kedutaan Besar Kuwait pada 1987, Arab Saudi pada 

1988, Kedutaan Besar Denmark pada 2006, dan Kedutaan Besar Inggris pada 

2011. Hampir keseluruhannya berujung pada rusaknya hubungan bilateral 

antara Iran dengan negara bersangkutan. Kemudian, dalam semua insiden 

tersebut tidak ada satu pun pelaku penyerangan yang dihukum.88 

 Ketegangan antara Arab Saudi dan Iran menyita perhatian dari publik 

internasional, mengingat peran mereka begitu signifikan di kawasan Timur 

Tengah. Sekertaris Jenderal PBB pada masa itu Ban Ki Moon, mengambil 

langkah dengan menghubungi baik itu Menteri Luar Negeri Arab Saudi 

maupun Iran melalui telepon. Ban Ki Moon mendorong agar keduanya 

menghindari tindakan yang bisa mempertajam situasi antara kedua negara di 

kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.89 

 Pasca pemutusan hubungan diplomatik terhadap Iran, Arab Saudi 

melalui Duta Besarnya untuk PBB Abdallah Al-Mouallimi, sempat 

menyampaikan bahwa hubungan antara kedua negara dapat diperbaiki 

dengan cara yang sangat sederhana. Cara tersebut adalah agar Iran berhenti 

untuk mengintervensi urusan negara lain, termasuk Arab Saudi.90  Melalui 

pernyataan tersebut, Arab Saudi berusaha menunjukkan bahwa tindakan 

memutuskan hubungan diplomatik terhadap Iran merupakan tindakan yang 
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sangat beralasan, mengingat tindakan Iran yang dianggap sering mencampuri 

urusan dalam negeri Arab Saudi.  

 Sebaliknya, menyusul berbagai pernyataan Arab Saudi yang dianggap 

telah menyudutkan, Iran melawan dengan mengeluarkan pernyataan bahwa 

Arab Saudi dinilai telah menyebarkan dogma takfiri yang akan menjadi 

ancaman besar bagi kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh 

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif yang juga menambahkan 

bahwa Arab Saudi sengaja menebarkan Iranophobia ke seluruh dunia.91 Iran 

menyebarkan surat kepada sejumlah menteri luar negeri dari berbagai negara 

dan berusaha menjelaskan bagaimana upaya Arab Saudi yang selalu 

membentuk citra negatif bagi Iran. Lebih lanjut, Iran menilai bahwa 

pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi merupakan bentuk 

propaganda, di mana hal tersebut menunjukkan sikap tidak dewasa di tengah 

kondisi kawasan yang sedang tidak baik. 

 Selain itu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali 

Shamkhani menyampaikan pernyataan yang justru kembali menuduh Arab 

Saudi dan sekutunya telah mengayomi terorisme dan militan islam seperti 

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).92 Iran tidak terima atas tuduhan Arab 

Saudi yang menuduh mendukung atas gerakan terorisme di Timur Tengah. 

Iran justru menambahkan bahwa Arab Saudi dan Amerika Serikat merupakan 

penyokong utama berkembangnya terorisme di Timur Tengah. 
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Kemudian putusnya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran 

juga menyita perhatian dari negara-negara Arab lainnya. Beberapa sumber 

manyatakan bahwa Arab Saudi sengaja mengajak negara-negara sekutunya 

untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Upaya Arab Saudi 

dalam membangun koalisi tersebut cukup berhasil, di mana Bahrain dan 

Sudan juga ikut memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.93 Lebih 

lanjut Persatuan Emirat Arab memutuskan untuk mengurangi tingkat 

hubungan diplomatik dengan Iran, guna menunjukkan loyalitasnya terhadap 

Arab Saudi yang selama ini selalu menjalin hubungan baik dengan Persatuan 

Emirat Arab.94 Namun di sisi lain, negara-negara Teluk Arab lainnya seperti 

Oman dan Qatar tidak ikut serta dalam koalisi Arab Saudi dalam melawan 

Iran. 

Pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Iran bukan 

pertama kalinya terjadi. Hal tersebut juga terkait dengan penyerangan 

Kedutaan Besar Arab Saudi pada tahun 1988. Bermula dari peristiwa tragedi 

Makkah yang menewaskan 402 jamaah haji dan 275 di antaranya berasal dari 

Iran.95 Kemudian gerakan unjuk rasa yang mengarah pada Kedutaan Besar 

Arab Saudi dan Kedutaan Besar Kuwait. Seorang diplomat Arab Saudi 

bernama Mousaad Al-Ghamdi tewas karena terjatuh dari jendela. Atas 

peristiwa tersebut Arab Saudi menuding Iran telah memperlambat evakuasi 

                                                           
93Aditya, Mardiastuti. Negara yang Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Iran Bertambah. 

Detik. Diakses dalam http://news.detik.com/internasional/3110602/negara-yang-putuskan-

hubungan-diplomatik-dengan-iran-bertambah. Diakses pada 12/04/2017 15:45 WIB 
94Ibid., 
95Novi, Christiastuti. Riwayat Gejolak Arab Saudi dan Iran dalam 20 Tahun Terakhir. Detik. 

Diakses dalam http://news.detik.com/internasional/3110875/riwayat-gejolak-arab-saudi-dan-iran-

dalam-20-tahun-terakhir?single=1. Diakses pada 07/04/2017 15:21 WIB. 
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terhadap Al-Ghamdi ke rumah sakit. Akibat dari serangkaian peristiwa 

tersebut, hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran diputus oleh Raja 

Fahd pada tahun 1988.96  

 

                                                           
96Ibid., 




