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BAB II 

KONFLIK YAMAN DAN KETERLIBATAN ARAB SAUDI 

 

 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Yaman, Konflik Yaman dan 

keikutsertaan Arab Saudi terkait intervensi militer di tahun 2015. Penulis akan 

menerangkan dinamika konflik Yaman, dimulai dari sejarah dan dinamika konflik 

Yaman, gambaran umum Yaman, dampak konflik Yaman tahun 2011-2017, 

keterlibatan berbagai aktor dalam konflik Yaman, serta keterlibatan Arab Saudi 

dalam konflik Yaman tahun 2011-2017.  

2.1 Sejarah Yaman 

Yaman adalah negara yang berada di kawasan negara Teluk Arab, berbatasan 

langsung dengan Arab Saudi, di sebelah utara, Oman di sebelah timur, Teluk Aden di 

sebelah selatan, Laut Merah dan Bab Al Mandab di sebelah barat. Republik Yaman 

berdiri pada 22 Mei 1990, menyatukan dua negara yaitu Yemen Arab Republic 

(Yaman Utara) dan People’s Democratic Republik of Yemen (Yaman Selatan). Sejak 

penyatuan tersebut Jenderal Ali Abdullah Saleh menjadi Presiden Republik Yaman 

yang pertama serta menjadi perwakilan dari Yaman Utara. Sedangkan jabatan 
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Perdana Menteri oleh Ali Salim Al-Beidh yang sebelumnya menjabat sebagai 

perdana menteri Republik Yaman Selatan. 31  

Pada tahun 1993, tiga tahun setelah penyatuan Republik Yaman konflik 

nasional berkembang. Ali Salim Al-beidh menyatakan Yaman bagian selatan 

menyatakan berpisah dari Republik Yaman. Ali Salim Al-Beidh merasa Yaman 

Selatan termarjinalkan oleh kekuasaan Republik Yaman, kesenjangan dan status 

sosial masyarakat selatan berbanding terbalik dengan masyarakat di Utara. 

Pernyataan ini ditentang oleh kelompok pro unifikasi Yaman dan Ali Abdullah Saleh. 

Untuk menghentikan konflik ini, maka banyak agenda untuk menyelamatkan 

Republik Yaman, seperti perjanjian perdamaian antara Ali Abdullah Saleh dan 

kelompok Yaman Selatan di Amman, Yordania. Dilain sisi, usaha pendirian Republik 

Yaman Selatan juga tidak mendapatkan dukungan dari dunia internasional. Pemimpin 

Partai Sosialis Arab Yaman serta mantan Perdana Menteri Yaman Selatan Ali Nassir 

Muhammad ditangkap oleh militer Yaman.  

Pada tahun 1994, setelah berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Yaman 

Selatan dan memenjarakan beberapa tokoh pemberontak, maka dilakukan 

amandemen konstitusi dengan salah satu poin adalah kekuasaan Presiden yang 

diberikan jabatan selama 5 tahun selama 2 periode. Pada tahun 2003, menjelang 

berakhirnya kekuasaan Ali Abdullah Saleh dilakukan amandemen konstitusi salah 

                                                           
31 ”Country Profile: Yemen”, pada https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Yemen-new.pdf, diakses 

pada 30 September 2018. 

https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Yemen-new.pdf
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satu poinnya adalah kekuasaan Presiden, yang memangku jabatan selama 6 tahun 

dengan sistem dominant party sistem yang membuat Ali Abdullah Saleh dan Partai 

General People’s Congress terus mengemban kekuasaan hingga konflik Yaman 2011 

dan mundurnya Ali Abdullah Saleh pada 24 Februari 2012.3233 

Pada tahun 2003 demonstrasi anti pemerintahan Amerika Serikat atas invasi 

mereka ke Iraq serta masuknya Republik Yaman dalam kelompok Pro Amerika 

Serikat dalam menangani teror, kelompok yang dipimpin oleh Husein Badroudin Al-

Houthi menamakan diri“As-Shabab Al-mukminin” kelompok ini semakin membesar 

hingga hampir keseluruhan wilayah Sa’adah. Semenjak itu kelopok As-Shabab Al-

mukminin terus menyerang pemerintah Yaman. Hingga pada tahun 2004 pemimpin 

mereka Husein Badroudin Al-Houthi tewas pada salah satu operasi militer. 

Meninggalnya Husein Badroudin Al-Houthi tidak menjadikan kelompok ini semakin 

mengecil, Abdul Malik Al-Houthi adik dari Husein Badroudin Al-Houthi mengambil 

kekuasaan kelompok As-Shabab Al-Mukminin.34 Semenjak tahun 2004 Abdul Malik 

Al-Houthi mulai mengenalkan kelompok As-Shabab Al-Mukminin menjadi Houthi.  

Semenjak 2004 Abdul Malik Al-Houthi mulai menyerang pemerintah, 

menjadi kelompok oposisi yang sering menyerang pemerintah Ali Abdullah Saleh. 

                                                           
32Dominant party sistem adalah sistem politik ketika terdapat partai yang memenangkan pemilu secara 

terus menerus dan tampaknya tidak akan kalah dalam tahun-tahun berikutnya.  
33General People’s Congress adalah partai politik terkuat di Yaman. Partai ini didominasi oleh garis 

nasionalis, dan ideologi resminya adalah nasionalisme Arab, mencari kesatuan Arab. Partai ini adalah 

partai pendukung Ali Abdullah Saleh 
34Asad Hashim, “Timeline: War, famine and failed talks in Yemen”, diakses 

https://www.aljazeera.com/news/2017/12/timeline-war-famine-failed-talks-yemen-

171204155426740.html, pada 30 September 2018. 

https://www.aljazeera.com/news/2017/12/timeline-war-famine-failed-talks-yemen-171204155426740.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/timeline-war-famine-failed-talks-yemen-171204155426740.html
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Kelompok Al-Houthi semakin memiliki banyak simpatisan. Tercatat terdapat salah 

satu partai parlemen di Yaman yang memiliki afiliasi dengan Houthi, partai tersebut 

adalah partai Al-Haq.35 Kekuasaan Ali Abdullah Saleh tidak terlalu menguntungkan 

banyak pihak. Rakyat Yaman Utara menyebut pemerintahan Ali Abdullah Saleh 

adalah pemerintah korupsi, pemerintahan boneka Arab Saudi dan Amerika Serikat, 

serta kolusi, dan banyak konflik sosial seperti minimnya lapangan pekerjaan.36 

Sedangkan di wilayah Selatan Pemerintahan Ali Abdullah Saleh dituding sebagai 

pemerintah yang mengeksploitasi wilayah Selatan, perbedaan pembangunan dan 

status ekonomi yang berbeda.  

Pemerintahan Ali Abdullah Saleh juga tergolong responsif, menjadi 

pemimpin Republik Yaman tentunya membutuhkan banyak hal yang harus 

diantisipasi dari kehancuran negara. Setelah terjadi konflik di masa 1993-1994, 

pemerintahan Ali Abdullah Saleh menggaungkan semangat nasional الوحدة أ الموت" 

"Persatuan atau mati” propaganda ini dilancarkan oleh Ali Abdullah Saleh sebagai 

bentuk pemertahankan kekuasaan dan kesatuan Republik Yaman. Propaganda ini 

juga berimplikasi dengan tertangkapnya sejumlah orang yang menginginkan 

kehancuran Yaman, seperti Badroudin Houthi, Salim Al-Beidh, serta Khalid 

Batarfi.37 Terbukti konflik yang bermunculan yang terutamanya konflik yang 

                                                           
35 Cameron Glenn, “Who are Yemen's Houthis?”, pada https://www.wilsoncenter.org/article/who-are-

yemens-Houthis. Diakses pada 3 Oktober 2018. 
36 Asad Hasim, Loc.cit 
37 Badroudin Al-Houthi adalah pemimpin Houthi. Salim Al-Beidh adalah mantan perdana menteri 

Yaman Selatan serta wakil presiden Republik Yaman pasca unifikasi Yaman, pada tahun 1993 

https://www.wilsoncenter.org/person/cameron-glenn
https://www.wilsoncenter.org/article/who-are-yemens-houthis
https://www.wilsoncenter.org/article/who-are-yemens-houthis
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mengancam kesatuan Yaman bisa diselesaikan, kecuali konflik 2011 yang 

membuatnya harus mundur dari kekuasaan Presiden pada tahun 24 Februari 2012. 

2.2 Konflik Yaman Tahun 2011-2017 

2.2.1 Konflik Yaman Pada Masa Ali Abdullah Saleh (2011-2012) 

Konflik Yaman yang dimulai pada tahun 2011 hingga penelitian ini ditulis 

adalah satu konflik yang terlama semenjak unifikasi Yaman pada tahun 1990. Konflik 

yang dimulai pada tahun 2011 merupakan konflik yang juga dipengaruhi oleh salah 

satu fenomena Arab Spring. Demonstrasi ini bermula di Ibu Kota Sana’a lalu 

menyebar ke beberapa kota seperti Aden, Saa’ada. Mereka memprotes pemerintah 

Yaman yang lemah, korupsi, kolusi serta tidak bisa membawa masyarakat Yaman 

lebih baik. Pada 27 Januari 2011 menjadi demo terbesar yang terjadi selama Ali 

Abdullah Saleh menjabat, demonstran meneriakan kata  “أأأأ” atau “pergi”.38 

Ditunjukan kepada Ali Abdullah Saleh untuk pergi dari istana kepresidenan serta 

menaruh jabatannya. Pada 2 Februari 2011, untuk menjawab protes yang ada Ali 

Abdullah Saleh menyatakan untuk tidak ikut dalam pemilu yang akan diadakan pada 

tahun 2013, serta berjanji tidak akan memberikan kekuasannya kepada anaknya.39  

                                                                                                                                                                      
membelot lalu menciptakan STC sebagai usaha kemerdekaan Yaman Selatan. Khalid Batarfi adalah 

pemimpin Al-Qaedah Yaman. 
38Katherine Zimmerman, “Yemen Situation Report”, pada 

https://www.criticalthreats.org/briefs/yemen-situation-report/2018-yemen-crisis-situation-report-

march-27. Diakses pada 30 September 2018.  
39Joseph Hincks, “What You Need to Know About the Crisis in Yemen”, diakses 

http://time.com/4552712/yemen-war-humanitarian-crisis-famine/, pada 30 September 2018.  

https://www.criticalthreats.org/team/katherine-zimmerman
https://www.criticalthreats.org/briefs/yemen-situation-report/2018-yemen-crisis-situation-report-march-27
https://www.criticalthreats.org/briefs/yemen-situation-report/2018-yemen-crisis-situation-report-march-27
http://time.com/author/joseph-hincks/
http://time.com/4552712/yemen-war-humanitarian-crisis-famine/


40 
 

Pada 3 Februari 2011 sebagai bentuk kekecewaan demonstran terhadap Ali 

Abdullah Saleh yang masih menginginkan menjabat hingga dua tahun (hingga pemilu 

tahun 2013), demonstran terus bertambah. Titik demo bertambah, bahkan keluar dari 

Ibu kota Yaman, seperti Aden, Taiz, Mukalla, Hudaidah, dan Saa’da. Pemerintah 

Yaman mengumumkan kondisi bahaya negara, hingga 18 Maret 2011. Selama masa 

darurat pada saat itu, dilaporkan telah memakan korban jiwa sebanyak 52 orang.40 

Pada bulan April 2011, GCC (Gulf Cooperation Council) mengupayakan mediasi 

antara pemerintah dan oposisi, tetapi Ali Abdullah Saleh membatalkan sebanyak 3 

kali, hingga pada 22 Mei 2011 GCC sebagai mediator menyatakan pembatalan usaha 

mediasi antara pemerintah Yaman dengan oposisi. 

GCC menyatakan akan mengupayakan jalan lain untuk menyelesaikan konflik 

ini, sedangkan kelompok oposisi semakin kuat berkat dukungan dari beberapa suku 

Yaman. Kekuatan oposisi yang bertambah membuat konflik ini semakin intens 

terjadi, hingga tanggal 26 Mei 2011, terdapat 12 negara menutup kedutaannya di 

Yaman.41 Pada tanggal 28 Mei 2011 terjadi kesepakatan genjatan senjata antara 

pemerintah Yaman dengan oposisi, tetapi situasi ini tidak berjalan lama pada tanggal 

30 Mei 2011 hingga 3 Juni 2011 terjadi bentrokan yang menurut laporan telah 

                                                           
40Noel Brehony, “The current situation in Yemen: causes and consequences”, pada 

https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/noel-brehony/current-situation-in-yemen-

causes-and-consequences. Diakses pada 1 oktober 2018. 
41Mesir, Perancis, Jerman, Italia, Japan, Korea Selatan, Saudi Arabia, Spanyol, Turki, Uni Emirat 

Arab, Inggris, Amerika Serikat. Kedutaan tersebut ditutup sejak 20 Mei 2011 hingga 26 Mei 2011. 

https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/noel-brehony/current-situation-in-yemen-causes-and-consequences
https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/noel-brehony/current-situation-in-yemen-causes-and-consequences
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menimbulkan korban jiwa sebanyak 155 korban jiwa dalam 10 hari bentrokan.42 Pada 

3 Juni 2011 kelompok oposisi dan militer mengalami bentrokan. Pada tanggal yang 

sama di kediaman Presiden mendapatkan serangan bom dan melukai beberapa 

penjabat penting Yaman serta melukai Ali Abdullah Saleh sendiri. Ali Abdullah 

Saleh sendiripun dilarikan ke Riyadh, Arab Saudi untuk mendapatkan pertolongan. 

Menurut laporan pada berita tahun 2011 Ali Abdullah Saleh mendapatkan sejumlah 

luka serius di tangan, pundak serta bagian tubuh lainnya.43 

Situasi nasional yang tengah memburuk, ditambah kekuatan oposisi yang 

menguat, wakil Presiden Yaman Abdurrabu Mansyur Hadi pada tanggal 4 Juni 2011 

mengambil alih tugas Presiden Yaman. Pihak oposisi menyambut baik langkah ini, 

Oposisi meminta disegerakan transisi presiden dari Ali Abdullah Saleh kepada 

Abdurrabu Mansyur Hadi.44 Ditengah proses tersebut, AQAP melancarkan serangan 

di Provinsi Abyan, sehingga fokus pemerintah Yaman pun banyak terpecah. Pada 

tanggal 7 Juni 2011, Ali Abdullah Saleh muncul pertama kali dalam siaran televisi 

pertama kali setelah serangan yang menimpanya. Pada siaran itu, ia mengatakan 

terbuka untuk dialog nasional untuk menyelesaikan konflik Yaman dan pembagian 

kekuasaan di pemerintahan Yaman.45  

                                                           
42Zachary Laub, “Yemen in Crisis”, dalam  https://www.cfr.org/backgrounder/yemen-crisis, diakses 

pada 30 Semptember 2018.  
43 Ibid 
44 Joseph Hincks, Loc.cit 
45 Ibid 

https://www.cfr.org/experts/zachary-laub
https://www.cfr.org/backgrounder/yemen-crisis
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Penawaran Ali Abdullah Saleh ditolak oleh kelompok oposisi, kelompok 

oposisi meminta Ali Abdullah Saleh untuk mundur dari jabatan presiden Yaman. 

Pada 29 Agustus 2011, Ali Abdullah Saleh di tengah merosotnya legitimasi 

pemerintah Yaman, ia menyatakan akan melakukan pemilihan umum Presiden 

secepatnya, ia juga mengatakan tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden 

Yaman di periode berikutnya. Partai berkuasa pada saat itu mengusung usaha 

pengembalian kehidupan Yaman seperti semula, dengan transformasi kekuasaan dari 

Ali Abdullah Saleh kepada wakil presiden Yaman saat itu Abdurrabu Mansyur Hadi. 

Parlemen memberikan tiga bulan kepada Ali Abdullah Saleh dan Abdurrabu Mansyur 

Hadi untuk melakukan persiapan transformasi kekuasaan.46 

Selama tiga bulan transformasi tersebut, konflik Yaman tak kunjung meredah. 

Banyak pertempuran antara militer pemerintah dengan kelompok oposisi, baik di 

Yaman Utara maupun di Yaman Selatan. Buruknya situasi nasional Yaman pada saat 

itu, membuat Arab Saudi dan GCC menginisiasi upaya percepatan pemindahan 

kekuasaan dari Ali Abdullah Saleh kepada Abdurrabu Mansyur Hadi. Untuk kesekian 

kalinya Ali Abdullah Saleh menandatangani pemindahan kekuasaan kepada 

Abdurrabu Mansyur Hadi. Pada 23 November 2011, Ali Abdullah Saleh menyetujui 

pemindahan kekuasaan kepada Abdurrabu Mansyur Hadi bertempat di Riyadh, Arab 

Saudi. Penandatangan ini juga disaksikan oleh perwakilan PBB untuk konflik Yaman 

                                                           
46“Yemen: The Forgotten War”, pada https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/yemen-the-

forgotten-war/. Diakses pada 30 September 2018.  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/
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Jamal BenOmar di salah satu istana Kerajaan Arab Saudi dan juga disaksikan oleh 

beberapa keluarga kerajaan Arab Saudi.47  

Pada saat yang sama, Ali Abdullah Saleh menyatakan pemohonan maafnya 

kepada rakyat Yaman atas konflik yang terjadi, dan Ali Abdullah Saleh juga 

berkomitmen untuk mendukung pemerintahan yang baru untuk mewujudkan 

keamanan bagi Yaman. Ali Abdullah Saleh dan Abdurrabu Mansyur Hadi diberikan 

waktu selama tiga bulan untuk mempersiapkan pemerintahan Yaman yang baru. 

Proses transisi kekuasaan presiden Yaman berjalan dengan baik, 24 Februari 2012 Ali 

Abdullah Saleh mengumumkan kemunduran nya sebagai Presiden Yaman, dan 

digantikan kepada Abdurrabu Mansyur Hadi. Sehingga Abdurrabu Mansyur Hadi 

resmi menjadi Presiden Yaman sejak tanggal 25 Februari 2012.48 

2.2.2 Konflik Yaman dibawah kekuasaan Abdurrabu Mansyur Hadi (2012-

 2017) 

Setelah penandatangan pemindahan kekuasaan Presiden Ali Abdullah Saleh 

kepada Abdurrabu Mansyur Hadi, pemerintah Yaman menyiapkan proses pemilihan 

umum, dengan calon tunggal Abdurrabu Mansyur Hadi. Pada tanggal 21 Januari 

2012, legislatif Yaman memberikan hak imunitas kepada Ali Abdullah Saleh, dan 

menyetujui Abdurrabu Mansyur Hadi sebagai calon tunggal. Pada hari yang sama 

juga terjadi demonstrasi yang menentang pemberian hak imunitas kepada Ali 

                                                           
47 Ibid 
48 Joseph Hincks, Loc.cit 
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Abdullah Saleh, masa yang berkumpul meminta Ali Abdullah Saleh untuk segera 

dihukum. Abdurrabu Mansyur Hadi terpilih menjadi presiden Yaman dan dilakukan 

pelantikan pada 27 Februari 2012, Ali Abdullah Saleh juga turut datang dan 

memberikan dukungannya kepada Abdurrabu Mansyur Hadi sendiri. 49 

Pasca kemunduran Ali Abdullah Saleh, pemerintahan Abdurrabu Mansyur 

Hadi tidak memiliki banyak legitimasi dari rakyatnya. Banyak kelompok yang 

sebelumnya mendukung pemerintahan Yaman dibawah kekuasaan Ali Abdullah 

Saleh menarik dukungan ke pemerintahan Abdurrabu Mansyur Hadi. Mereka dikenal 

dengan kelompok yang pro terhadap Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh dikenal 

memiliki banyak simpatisan di utara dan selatan Yaman, mundurnya Ali Abdullah 

Saleh menimbulkan satu aktor baru dalam konflik ini.  

Kekuatan Houthi semakin besar ketika Ali Abdullah Saleh dan simpatisannya 

masuk kedalam gerakan menentang pemerintah Yaman. Pada 9 Juli 2014, pemerintah 

Yaman diberikan saran oleh IMF untuk memotong subsidi BBM.50 Membuat harga 

BMM dipasaran Yaman menjadi naik dan berimbas kepada biaya hidup yang 

semakin tinggi. 18 Agustus 2014, para demonstran dan Houthi berunjuk rasa atas 

pemotongan subsidi BBM. Keikutsertaan Houthi membuatnya memiliki banyak 

                                                           
49Steven A. Cook dkk, “Global Conflict Tracker: War in Yemen”, pada 

https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/war-in-yemen. Diakses pada 30 

September 2018.  
50Mark Corcoran, “Timeline: A century of conflict in Yemen”, diakses 

https://www.abc.net.au/news/2015-04-15/yemen-a-century-of-conflict/6381720, diakses pada 1 

Oktober 2018.  

http://www.cfr.org/experts/middle-east-israel-egypt-turkey-arab-world/steven-a-cook/b10266
https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/war-in-yemen
https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/war-in-yemen
https://www.abc.net.au/news/mark-corcoran/568708
https://www.abc.net.au/news/2015-04-15/yemen-a-century-of-conflict/6381720
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simpatisan. Houthi yang telah memiliki banyak simpatisan di Sana’a lalu mengubah 

isu demo mengenai subsidi BBM menjadi reformasi pemerintahan.  

Houthi yang telah banyak memiliki simpatisan di Sana’a, mulai menguasai 

beberapa titik di Sana’a. Agustus-September 2014, pemerintah Yaman banyak 

mendapatkan serangan dari Houthi. Houthi terus mendapatkan banyak dukungan dari 

masyarakat Sana’a dengan membawa isu kemiskinan, pendidikan, ekonomi dan 

reformasi pemerintahan. Januari 2015 Houthi menyatakan telah menguasai Ibu Kota 

Sana’a, Houthi banyak mendapatkan perlawanan dari pemerintah Yaman. Hingga 

puncak nya, 20 Januari 2015 Houthi telah mengepung istana kepresidenan Yaman.51 

Pada saat itu, Houthi dan pemerintah Yaman melakukan genjatan senjata. Pada 22 

Januari 2015, pemerintahan Yaman mengajukan kompromi terhadap Houthi dengan 

menawarkan bentuk pemerintahan baru dan amandemen konstitusi.52 Pihak Houthi 

menolak tawaran tersebut dan terus menyerang gedung pemerintahan dan menguasai 

Sana’a. 

 Presiden Abdurrabu Mansyur Hadi beserta menterinya mengundurkan diri, 

Houthi yang telah menguasai Sana’a mendeklarasikan pemerintahan baru dengan 

nama komite revolusioner, Muhammad Ali Al-Houthi sebagai pemimpin, Houthi 

menyatakan pemerintahan Yaman berada di bawah kekuasaan Houthi, dan 

pemerintahan Abdurrabu Mansyur Hadi telah selesai pada 23 Januari 2015.  

                                                           
51 Ibid 
52 Ibid 



46 
 

Abdurrabu Mansyur Hadi dan sejumlah petinggi Yaman terbang menuju Arab 

Saudi pada tanggal 23 Januari 2015. Kekosongan pemerintahan Yaman dan deklarasi 

Houthi mendapatkan banyak penolakan di wilayah Yaman selatan. AQAP dan STC 

menolak pemerintahan Houthi. Pada 24 Februari 2015, Abdurrabu Mansyur Hadi dan 

sejumlah menterinya kembali ke Aden, dan menarik kemunduran dirinya dan 

menyatakan pemerintahan Yaman yang sah berpusat di Aden. 53 

Konflik di Yaman semakin parah dan telah merambah kepada konflik 

regional, Houthi di utara menyerang daratan dan perbatasan Arab Saudi. Pada bagian 

Yaman selatan AQAP juga melancarkan serangan ke pemerintah dan Houthi. STC 

yang memiliki banyak pendukung di Aden, merasa tidak satu arah dengan 

pemerintahan Yaman sementara di Aden. PBB mengupayakan jalan damai anatara 

pemerintah Yaman dibawah kekuasaan Abdurrabu Mansyur Hadi dengan Houthi. 

Tetapi kedua belah pihak tidak menyatakan setuju. Pemerintahan Abdurrabu Mansyur 

Hadi dituduh tuduk kepada Arab Saudi, negara teluk dan Amerika Serikat oleh 

Houthi. Pemerintahan Yaman dibawah kekuasaan Abdurrabu Mansyur Hadi 

menuduh Houthi mendapatkan dukungan dari Iran  dan Hezbollah dari Iraq dan 

Lebanon. Tetapi hingga penulisan ini, pemeritahan yang diakui oleh dunia 

internasional adalah pemerintahan Abdurrabu Mansyur Hadi. Untuk mempermudah 

pemahaman atas konflik di Yaman, maka penulis membuat table kronologis seperti 

dibawah ini: 

                                                           
53Aden adalah salah satu kota di Yaman selatan, kota kedua terbesar di Yaman dan pernah menjadi 

pusat pemerintahan Republik Yaman selatan (1967-1990) 
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Tabel 2.1 Kronologis Konflik Yaman 

Tanggal Keterangan 

22 Mei 1990 Unifikasi Yaman 

April 1993- Juli 1994 

 

Konflik musim panas Yaman atau usaha pemisahan antara Yaman 

utara dan Selatan. Imbas dari konflik ini, pada tahun 1993 Southern 

Transnational Council berdiri. 

Maret 2003-September 

2004 

Konflik antara pemerintah Yaman dengan kelompok Shabab Al-

Mukminin, hingga terbunuhnya Husein Al-Houthi pada September 

2004. Sejak September 2004 Shabab Al-Mukminin berganti 

menjadi Houthi dengan pimpinan Abdul Malik Al-Houthi. 

2003 Yaman mengamandemen undang-undang, membuat Ali Abdullah 

Saleh maju kembali menjadi Presiden Yaman periode selanjutnya.  

27 Januari 2011 Demo meminta Ali Abdullah Saleh untuk mundur. Peristiwa ini 

juga bagian dari peristiwa Arab Spring 

2 Februari 2011 Ali Abdullah Saleh merespon tuntutan pendemo, dengan berjanji 

tidak ikut dalam pemilihan umum tahun 2013 serta tidak 

memberikan kekuasaan kepada anaknya.  

3 Februari 2011 Demonstrasi juga muncul di beberapa kota, seperti Taiz, Aden, 

Mukalla, Hudaidah, dan Sa’ada karena pernyataan Ali Abdullah 

Saleh yang masih menjabat hingga 2013 

April 2011 GCC mengupayakan mediasi antara oposisi dan pemerintah. 

Pemerintah Yaman membatalkan sebanyak 3 kali upaya. 

22 Mei 2011 GCC mengumumkan pembatalan mediasi, serta memilih upaya 

transisi kekuasaan. Ali Abdullah Saleh menolak upaya GCC 

tersebut. 

30 Mei – 3 Juni 2011 Bentrokan antara pemerintah Yaman dan oposisi. Kediaman 

Presiden mendapatkan serangan dan melukai sejumlah pejabat 

termasuk Ali Abdullah Saleh, hingga Ali Abdullah Saleh dilarikan 

ke Arab Saudi guna mendapatkan pengobatan. 

4 Juni 2011 Abdurrabu Mansyur Hadi selaku wakil presiden Yaman, 

mengambil alih tugas presiden Yaman.  

7 Juni 2011 Ali Abdullah Saleh muncul pertama setelah serangan kepada 

dirinya, pada siaran tersebut ia menyatakan terbuka untuk dialog 

nasional terkait konflik Yaman dan pembagian kekuasaan di 

pemerintah Yaman.  

29 Agustus 2011 Ali Abdullah Saleh menyatakan akan melakukan pemilihan umum 

presiden, serta berjanji tidak mencalonkan diri kembali. 

23 November 2011 Ali Abdullah Saleh menandatangani pemindahan kekuasaan 

kepada Abdurrabu Mansyur Hadi, dan pemberian waktu tiga bulan 

untuk transisi kekuasaan. 

21 Januari 2012 Parlemen Yaman menyetujui hak imunitas kepada Ali Abdullah 

Saleh, dan menyetujui pencalonan Abdurrabu Mansyur Hadi 

sebagai calon tunggal presiden Yaman.  
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24 Februari 2012 Ali Abdullah Saleh mengumumkan kemunduran dirinya dan 

digantikan kepada Abdurrabu Mansyur Hadi 

27  Februari 2012 Pelantikan Abdurrabu Mansyur Hadi sebagai presiden Yaman. 

Mendapatkan penolakan oleh kelompok Houthi. 

29 Juli 2014 Pemerintah Yaman memotong subsidi BBM 

18 Agustus -10 

September 2014 

Gelombang demonstrasi atas kebijakan penghapusan BBM, pada 

saat itu juga pengaruh Houthi telah meluas hingga Sana’a 

19 September 2014 Houthi mulai menguasai Sana’a, saat usaha menguasai Sana’a 

Houthi mendapatkan dukungan dari Ali Abdullah Saleh dan 

simpatisan nya. 

20 Januari 2015  Istana kepresidenan dikepung oleh Houthi, Houthi dan pemerintah 

Yaman menyetujui genjatan senjata. 

23 Januari 2015 Situasi yang semakin memburuk, dan Abdurrabu Mansyur Hadi 

menyatakan pengunduran dirinya sebagai presiden Yaman, 

Abdurrabu Mansyur terbang menuju Arab Saudi.  

24 Februari 2015 Abdurrabu Mansyur Hadi kembali ke Aden untuk membentuk 

pemerintahan baru Yaman, menarik kemunduran dirinya serta 

menyakan perang terhadap Houthi.  

26 Maret 2015  Decisive Storm Operation dimulai.  

Sumber: Olahan data penulis, dari berbagai sumber 

2.3 Dampak Konflik Yaman  

Konflik yang telah berjalan 8 tahun dan banyak aktor yang terlibat, tentu memiliki 

beberapa dampak. Penulis mengaktegorikan dua dampak, yang pertama dampak 

konflik pada tingkat domestik. Selanjutnya adalah dampak regional yang ditimbulkan 

oleh konflik ini.  

2.3.1 Dampak domestik 

 Yaman telah mengalami konflik selama delapan tahun, dari 2011 hingga 

penelitian ini dilaksanakan. Pertama adalah dampak kehidupan masyarakat sipil 

Yaman, dimana masyarakat sipil yang menjadi korban utama dari konflik ini. 
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Sosial, kesehatan, ekonomi menjadi bagian yang paling parah yang dialami oleh 

masyarakat Yaman akibat perang. 

2.3.1.1 Dampak Sosial  

Sebagai negara dengan jumlah penduduk 27 juta jiwa, tentunya 

dampak dari konflik ini juga tinggi. Tiga juta masyarakat Yaman 

menjadi terlantar, karena rumah yang mereka miliki telah hancur 

akibat perang selama 8 tahun terakhir. Empat setengah juta masyarakat 

Yaman tinggal didalam rumah yang tidak layak huni. Selain itu, 

mereka harus hidup dibawah garis kemiskinan.54  

Dua puluh juta rakyat Yaman membutuhkan bantuan 

kemanusiaan, baik dari segi ekonomi, pangan, kesehatah dan edukasi. 

Konflik yang telah terjadi selama 8 tahun terakhir, membuat banyak 

kerusakan didalam kehidupan masyarakat Yaman. Sekitar 27% umur 

sekolah tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. 2,3 juta masyarakat 

Yaman dibawah umur 17 tahun membutuhkan edukasi dasar 

pendidikan, mayoritas adalah mereka yang lahir pasca konflik 2011. 

Diperkirakan sekitar 500.000 anak Yaman Utara menjadi bagian dari 

tentara revolusioner Houthi.55 Seperti terlihat dalam tabel 2.2 dapat 

                                                           
54“Yemen conflict: How bad is the humanitarian crisis?”, pada https://www.bbc.com/news/world-

middle-east-34011187. Diakses pada 30 September 2018.  
55 Children's education latest victim of Yemen conflict – UNICEF, pada 

https://news.un.org/en/story/2018/03/1006051, diakses pada 30 September 2018.  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34011187
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34011187
https://news.un.org/en/story/2018/03/1006051
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dilihat perbandingan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah konflik 

2015: 

Tabel 2.2 Kondisi sosial Yaman sebelum dan sesudah konflik 2015. 

 2011-2015 2015-2017 

Kekurangan makanan 15 % masyarakat Yaman 

terserang 

60% masyarakat Yaman 

terserang 

Masyarakat terlantar n/a 4,5 juta dinyatakan terlantar 

Pendidikan  5%  pelajar Yaman tidak 

bersekolah 

27% pelajar Yaman tidak 

bersekolah 

Sumber : Olahan data penulis, dari berbagai sumber 

 Dari penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa konflik 

2015 begitu berdampak langsung kepada kondisi masyarakat. Seperti 

kekurangan makanan, terlantar dan pendidikan. Tercatat 1.690 sekolah 

telah hancur akibat perang, dan intervensi Arab Saudi dan GCC. 

Semenjak Sana’a berada dala kekuasaan Houthi, diperkirakan sekitar 

166.000 guru tidak mendaptkan hak berupa hak mengajar dan hak 

mendapatkan honor atas kerja.56 Hal ini dirasakan sejak akhir 2015, 

sampai saat ini. Berdampak juga kepada jumlah siswa yang menurun 

akibat konflik. 

Delapan tahun semenjak 2011, konflik Yaman berjalan banyak 

aktor dan korban, terutama setelah mundurnya Ali Abdullah Saleh dan 

                                                           
56Noel Brehony. Loc. Cit  
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penguasaan Sana’a oleh Houthi. Semenjak 2015 hingga 2017, tercatat 

10.000 juta rakyat meninggal akibat perang.57 Mulai dari korban 

perang seperti bom, tembakan maupun serangan udara. Selain itu, 

kaum minoritas Yaman seperti minoritas Hindu, Yahudi juga menjadi 

sasaran kekerasan dan diskriminasi sosial. 

2.3.1.2 Dampak Ekonomi 

Sebelum perang 2011, 90% kebutuhan makan dan konsumsi 

rakyat Yaman tergantung kepada impor.58 Seperti gandum, beras, 

sayuran, dan buah-buahan diimpor, dikarenakan kondisi Yaman yang 

tandus. Pasca perang berlangsung, proses impor menjadi susah dan 

terkendala segala aturan. Mayoritas masyarakat Yaman bergantung 

kepada bantuan luar negeri dan bantuan kemanusiaan selama 

peperangan berlangsung. Konflik ini juga membuat situasi ekonomi 

menjadi buruk, beriku penulis sajikan tabel perbandingan kondisi 

ekonomi Yaman sebelum dan sesudah konflik 2015.  

 

 

 

                                                           
57 Ibid 
58Katherine Zimmerman, Loc. Cit 

https://www.criticalthreats.org/team/katherine-zimmerman
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Tabel 2.3  Kondisi ekonomi Yaman sebelum dan sesudah konflik 2015 

 2011-2015 2015-2017 

Harga minyak US$ 0.93 /liter US$ 1.58 /liter 

Kurs Dollar 1 US$ = 150YR 1 US$ =342YR 

GDP US$ 58,202 milyar n/a 

GNP US$ 69,570 milyar n/a 

Masyarakat miskin 10,3 juta orang 24 juta  

Sumber: Olahan data penulis, dari berbagai sumber. 

Sesuai dengan penjelasan di atas kondisis ekonomi Yaman 

cukup dipengaruhi oleh konflik yang ada. Seperti dalam sektor 

perdagangan semakin susah, karena Riyal Yaman terus menurun tiap 

tahunnya, pada tahun 2015 1 US$= 150 Riyal Yaman, pada 2017 

1US$= 342 Riyal Yaman59. Hal ini juga yang memberatkan importir 

makanan dalam mengimpor makanan dan sejenisnya ke Yaman. 

Berdampak kepada naiknya barang-barang di Yaman yang semakin 

memperburuk kehidupan warga Yaman. Semenjak tahun 2017, 

pelabuhan Yaman terbesar di Hudaidah diblokade oleh koalisi Arab 

Saudi. Sebelum perang berlangsung, 70% perdagangan Yaman masuk 

dan keluar lewat Hudaidah. Saat ini membutuhkan waktu 1 minggu 

untuk melakukan bongkar muat didua pelabuhan di Aden dan 

                                                           
59 Ibid 



53 
 

Mukalla.60 Lamanya proses yang mencapai satu minggu ini 

berdampak kepada barang menjadi langkah dan mahal. 

2.3.1.3 Dampak Kesehatan. 

Sebagai negara yang miskin dan mengalami konflik yang panjang 

tentu kesehatan masyarakat Yaman akan jauh dari kata baik. Faktor 

demografi juga mempengaruhi, banyak penduduk Yaman tinggal jauh dari 

pusat kota dan jangkauan kesehatan. Pada tahun 2017 diperkiran 14,8 juta 

rakyat Yaman tidak memiliki akses kesehatan. Imbas dari konflik semakin 

diraskan, malnutrisi terus meningkat hingga 46,5%.61 Lokasi terparah 

malnutrisi terjadi di Sana’a, Abyan, Taiz, Hudaidah, mayoritas mereka 

tinggal didaerah yang berkonflik dan di bawah kekuasaan Houthi.  

Dengan kondisi ekonomi pemerintah yang buruk, sejak tahun 2016 

penjaminan kesehatan masyarakat dihapus, sedangkan biaya kesehatan 

semakin tinggi. Semenjak konflik 2015 hingga 2017 45% fasilitas 

kesehatan di Yaman tidak bisa digunakan dengan baik, bahkan 5% sudah 

hancur akibat konflik. Wabah kolera juga menjangkit Yaman hingga tahun 

2017, 900.000 penduduk Yaman menjadi korban kolera dan 50.000 telah 

                                                           
60 Yemen - port situation, pada http://www.gard.no/web/content/yemen-port-situation, diakses pada 3 

Oktober 2018. 
61Giilio Coppi , “The Humanitarian Crisis in Yemen: Beyond the Man-Made Disaster”, 

pada,https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2018/01/IPI-Rpt-Humanitarian-Crisis-in-Yemen.pdf . 

Diakses pada 30 September 2018. 

http://www.gard.no/web/content/yemen-port-situation
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2018/01/IPI-Rpt-Humanitarian-Crisis-in-Yemen.pdf
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meninggal akibat kolera.62 Wabah kolera banyak menjangkit penduduk 

Yaman utara.  Wabah ini terus meningkat karena kondisi instalasi 

kesehatan di Yaman khusunya Yaman Utara banyak yang telah hancur 

akibat perang delapan tahun. Penulis juga mengambarkan permasalahan 

kesehatan di Yaman, seperti: 

Tabel 2.4 permasalahan kesehatan di Yaman. 

 2011-2013 2014-2017 

Polio 1.146 kasus 166.976 kasus 

Malnutrisi 20% masyarakat Yaman 

terserang 

46,5% masyarakat 

Yaman terserang 

Kolera n/a 3,69% masyarakat 

Yaman terserang 

Kurang akses kesehatan 56% masyarakat Yaman 

terserang 

80% masyarakat 

Yaman terserang 

Sumber : Olahan data penulis, dari berbagai sumber. 

 Dengan melihat tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa permasalahan 

kesehatan Yaman juga terganggu setelah konflik berlangsung, serta 

menunjukan kenaikan yang cukup tinggi. Terutama kolera, kolera di 

Yaman meningkat pada pertengahan 2015. Kolera di Yaman meluas di 

menyebar melalui air dan udara. Dengan intensitas hujan yang rendah dan 

konflik yang berkepanjangan, ketersediaan air bersih juga semakin 

                                                           
62Nina Strochlic, “The World Has Left Yemen to Die”, diakses pada  

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/08/dispatches-yemen-health-crisis/, diakses pada 

30 September 2018.  

https://www.nationalgeographic.com/contributors/s/nina-strochlic.html
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/08/dispatches-yemen-health-crisis/
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menipis. Yaman dengan tingkat kesukuan yang tinggi, membuat sebuah 

konflik kecil perebutan air bersih. Sekitar 14,4  juta penduduk Yaman 

memerlukan air berish tiap harinya. Angka tersebut terparah di Sana’a, 

Taiz, Hudaidah.63 Kebutuhan air bersih juga membuat beberapa petani 

kopi, madu di selatan dan Ghat di Utara kesulitan dalam mencari air 

bersih. 64 Kelangkaan air juga berdampak kepada naiknya beberapa bahan 

pokok dan ternak. Peternak pun banyak menjual ternaknya karena tidak 

bisa memenuhi kebutuhan air untuk ternak mereka.65 

Kesehatan bagi penduduk Yaman memang sangat buruk, hingga 

diperkirakan setiap 10 menit satu penduduk Yaman meninggal karena 

kurangnya akses terhadap kesehatan.66 Tingkat pelayanan kesehatan yang 

kurang baik tidak berimbang dengan jumlah kelahiran yang terus 

meningkat.  

2.3.2 Dampak Terhadap Kawasan Timur Tengah  

Konflik yang terus berjalan mulai dari tahun 2011 hingga penelitian 

ini berjalan telah membuat banyak pihak dirugikan. Mulai dari penduduk sipil 

Yaman, pemerintah Yaman, negara tetangga dikawasan Teluk Arab hingga 

                                                           
63 Margaret Suter, “Running Out of Water: Conflict and Water Scarcity in Yemen and Syria”, pada 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/running-out-of-water-conflict-and-water-scarcity-

in-yemen-and-syria. Diakses pada 1 Oktober 2018.  
64 Ghat atau Qhat adalah dedaunan yang tumbuh pada musim penghujan  yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat Yaman, di Yaman Utara konsumsi ghat sangat tinggi, remaja dan pria dewasa 

mengkonsumsi ghat yang tinggi.  Indonesia mengkategorikan ghat sebagai jenis narkotika pada 2013.  
65 Margaret Suter, Op. Cit  
66 Nina Strochlic, Loc. Cit 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/running-out-of-water-conflict-and-water-scarcity-in-yemen-and-syria
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/running-out-of-water-conflict-and-water-scarcity-in-yemen-and-syria
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PBB berusaha untuk menyelesaikan konflik ini dengan baik. Keamanan Teluk 

Aden dan Laut Merah serta Bab Al-Mandeb didalam nya menjadi rawan. 

Seperti diketahui banyak kapal dagang yang melewati jalur ini tiap harinya. 

Bahkan Bab Al-Mandeb menjadi Choke Point tersibuk ke didunia. Bab Al-

mandeb merupakan choke point  tersibuk kempat di dunia dengan urutan Selat 

Hormuz, Selat Malaka, Terusan Suez, dan Bab Al-Mandeb. Pada tahun 2015 

kapal dagang/vessel berbendera Uni Emirat Arab menjadi sasaran 

penembakan oleh Houthi diperairan Laut Merah. 67 Tentu hal ini menjadi 

masalah regional, banyak kapal dagang Arab Saudi yang melewati jalur ini 

tiap harinya menuju Jeddah kota pelabuhan Arab Saudi di bagian barat Arab 

Saudi.68 

Konflik Yaman juga membuat banyak penduduk Yaman kehilangan 

tempat tinggal, pekerjaan, dan keluarga. Sebagian bertahan di Yaman dan 

berharap konflik ini berakhir dan bantuan kepada mereka terus mengalir, 

sebagian lagi terutama yang memiliki harta memilih meninggalkan negara 

mereka dan mencari kehidupan yang lebih layak. Konflik Yaman juga 

memiliki imbas ke beberapa negara tetangga, seperti Arab Saudi, Oman, Uni 

Emirat Arab, Djibouti, Mesir, Qatar, Jordania, Somalia. 

                                                           
67 Patrick W.Ryan, Loc. Cit. 
68 Jalur perdagangan Laut Merah dan Bab Al-mandeb juga digunakan oleh perdagangan Mesir, 

Djibouti, Somalia. 
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Tujuan utama para imigran ini biasanya menuju negara tetangga 

seperti Arab Saudi, Oman, serta beberapa negara Teluk Arab lainnya sepeti 

Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Djibouti, Mesir, Jordania. Sebagian lagi 

memilih untuk jauh dari kampung halamannya menuju Asia seperti Pakistan, 

Malaysia, Indonesia. Beberapa negara di Eropa, dan Benua Amerika seperti 

Amerika Serikat da Kanada. 69 Sebaran tersebut  dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

 Tabel 2.5 sebaran pengungsi Yaman 

Negara Tujuan Jumlah 

Oman 120.000 

Somalia 40.000 

Arab Saudi 300.000 

Djibouti 200.000 

Ethiophia 14.602 

UAE 100.000 

Negara lainnya 50.000 

Sumber : Olahan data penulis, dari berbagai sumber. 

  Sesuai dengan tabel diatas, para imigran ini banyak di Arab Saudi, 

pada tahun 2015-2017 Arab Saudi telah menerima 300.000 imigran dari 

                                                           
69 Mark Anderson, “Yemen conflict leaves nearby countries increasingly stretched as thousands flee”, 

pada https://www.theguardian.com/global-development/2015/apr/10/yemen-crisis-refugees-

humanitarian-resources-stretched-thousands-flee, diakses pada 10 Agustus 2018.  

https://www.theguardian.com/global-development/2015/apr/10/yemen-crisis-refugees-humanitarian-resources-stretched-thousands-flee
https://www.theguardian.com/global-development/2015/apr/10/yemen-crisis-refugees-humanitarian-resources-stretched-thousands-flee
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Yaman.  Arab Saudi dipilih karena faktor geografis antara Arab Saudi dan 

Yaman, serta faktor diaspora Yaman yang banyak ditemukan di Arab Saudi. 

Oman selama 2015-2017, telah menerima 120.000 imigran, UAE ditahun 

yang sama sebesar 100.000, Djibouti ditahun yang sama sebesar 20.000 

imigran dari Yaman.70 Sedangkan beberapa negara seperti Mesir, Jordania, 

Libanon, Malaysia, Indonesia, Kanada, Amerika Serikat kurang lebih pada 

tahun yang sama sebesar 50.000 jiwa. Dalam penyelesaian konflik di Yaman 

sejumlah negara tetangga turut serta dalam membantu pemerintah Yaman. 

Mesir menurunkan angkatan laut, Sudan 15 jet, Kuwait 15 jet, Bahrain 15 jet, 

Yordania 15 jet, Qatar 10 jet, UAE 30 jet serta 50.000 pasukan darat, Arab 

Saudi 100 jet serta 150.000 pasukan darat.71 Bantuan militer negara di 

kawasan untuk menyelesaikan konflik di Yaman di bawah kepemimpinan 

Arab Saudi dapat dipahami: 

Tabel 2.6  bantuan militer negara dikawasan Timur Tengah 

Negara Kontribusi 

Mesir Kapal perang 

Sudan 15 jet 

Kuwait 15 jet 

Bahrain 15 jet 

Yordania 15 jet 

                                                           
70 Ibid 
71 Dina El-Shiheeb, Loc. Cit 
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Qatar 10 jet 

UAE 30 jet 

50.000 pasukan darat 

Arab Saudi 100 jet 

150.000 pasukan darat 

Sumber : Olahan data penulis, dari berbagai sumber72 

2.4 Keterlibatan berbagai Aktor dalam konflik Yaman. 

 Sebagai negara yang tengah berkonflik sejak tahun 2011 hingga penelitian ini 

berlangsung, tentu ada beberapa aktor yang terlibat didalam nya. Peneliti akan sedikit 

mengambarkan aktor-aktor tersebut:  

2.4.1 Pemerintah Yaman 

  Pemerintah Yaman tentu menjadi salah satu aktor kunci, dimana 

kekuasaan dan legitimasi pemerintah Yaman menjadi korban. Sejak revolusi 

tahun 2011 hingga intervensi militer Arab Saudi dan koalisi berjalan tahun 

2015, pemerintah Yaman menjadi salah satu pusat konflik. Pemerintah 

Yaman menghadapi Houthi, AQAP, STC yang mengancam legitimasi 

pemerintah Yaman dan kesatuan Yaman. Terutama sejak Ibu Kota Sana’a  

pada tahun 2015 dikuasai oleh Houthi, hingga mengalamai kekosongan 

kekuasaan yang kemudiaan hari kekuasaan beralih ke Aden. Pemerintah 

Yaman menjadi aktor utama dalam konflik Yaman, hingga Arab Saudi dan 

                                                           
72 Ibid 
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koalisi membantu pemerintah Yaman dalam mendapatkan legitimasi, dan 

kekuasaan atas wilayah Yaman kembali.  

Sejumlah aktor domestik Yaman berusaha untuk menyerang legitimasi 

pemerintah Yaman, mengambil alih kekuasaan pemerintah atas wilayah serta 

menyerang pemerintahan yang sah. Pemerintah Yaman dibawah kekuasaan 

Abdurrabu Mansyur Hadi dianggap sebagai presiden boneka Arab Saudi dan 

tidak memiliki kekuaatan oleh para musuhnya.73 Bantuan intervensi militer 

oleh Arab Saudi beserta aliansi mampu mengembalikan legitimasi dan kontrol 

wilayah Yaman. Arab Saudi dan koalisi mengklaim telah menguasai 85% 

wilayah Yaman.  

2.4.2 Houthi 

Houthi atau dikenal dengan Ansharallah adalah sebuah kelompok 

agama, politik dan gerakan bersenjata Yaman. Houthi adalah sebuah gerakan 

agama Islam Syi’ah Zaydi yang berada di Sa’ada,74 Yaman utara. Houthi 

adalah termasuk golongan yang pernah berkuasa pada jaman Kerajaan 

Mutawwakilliyah di Yaman Utara. Tetapi setelah runtuhnya kekuasaan 

Kerajaan Mutawwakilliyah, menjadi Republik Yaman Utara pada 1962. 

Houthi kehilangan kekuatannya dalam agama dan perpolitikan. Pada tahun 

                                                           
73Bruce Riedel, “Who are the Houthis, and why are we at war with them?”,pada 

https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/12/18/who-are-the-Houthis-and-why-are-we-at-war-

with-them/, diakses 30 September 2018. 
74 Cameron Glenn, Loc. Cit 

https://www.brookings.edu/experts/bruce-riedel/
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/12/18/who-are-the-houthis-and-why-are-we-at-war-with-them/
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/12/18/who-are-the-houthis-and-why-are-we-at-war-with-them/
https://www.wilsoncenter.org/person/cameron-glenn
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1990, Badroudin Husein Al-Houthi mendirikan sebuah gerakan agama 

Shabab Al-Mukminin yang mengajarkan isu-isu sosial, politik, keamanan dan 

agama kepada para pemuda di wilayah Sa’adah.75 76 

Pada tahun 1990, Badroudin Husein Al-Houthi sebagai pemimpin 

Shabab Al-Mukminin melakukan demonstrasi diwilayah Sa’ada atas 

pemerintahan Ali Abdullah Saleh yang dituding sebagai pemerintahan yang 

korupsi, terlalu bergantung kepada bantuan dan pinjaman luar negeri, serta 

tunduk ke Arab Saudi dan Amerika Serikat. Pemerintahan Ali Abdullah Saleh 

menanggapi dengan cara represif dengan menangkap Badroudin Husein Al-

Houthi sebagai pemberontak negara. Pada tahun 2003, Badroudin Husein Al-

Houthi juga melakukan demonstrasi setelah persitiwa invasi Amerika Serikat 

ke Iraq.77 Badroudin juga menuding pemerintahan Ali Abdullah Saleh juga 

tunduk kepada Amerika Serikat dengan mengikuti kebijakan Amerika Serikat 

dalam Counter terrorist.  

Pada tahun 2004 pemerintahan Ali Abdullah Saleh menggalakan 

operasi didaerah Sa’ada, hasil operasi ini mengakibatkan Badroudin Husein 

Al-Houthi terbunuh. Kepemimpinan Shabab Al-Mukminin dijalankan oleh 

Abdul Malik Al-Houthi, dan semenjak itu Shabab Al-Mukminin dipopulerkan 

                                                           
75 Ibid 
76 Shabab Al-Mukminin juga dapat diartikan Persaudaraan Muslim.  
77Saeed Al Batati, “Who are the Houthis in Yemen?”. Pada 

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/yemen-Houthis-hadi-protests-

201482132719818986.html. Diakses pada 3 Oktober 2018. 

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/yemen-houthis-hadi-protests-201482132719818986.html
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/yemen-houthis-hadi-protests-201482132719818986.html
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dengan gerakan Houthi. Semenjak kekuasaan Abdul Malik, Houthi menjadi 

oposisi pemerintah pada tahun 2004 Houthi juga menyerang perbatasan 

Yaman dengan Arab Saudi.78 Houthi diuntungkan dengan lokasi mereka di 

Sa’ada yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi dikota Najran. Pada 

tahun 2004, pemerintah Arab Saudi dibawah kekuasaan Raja Fahd bin Abdul 

Azis memberikan bantuan dana sebesar US$ 2 milyar untuk memerangi 

gerakan Houthi.79 

Perkembangan Houthi terus meningkat pada saat krisis Yaman tahun 

2011, Houthi banyak mendapatkan simpati karena Houthi mendemo 

pemerintah dengan isu-isu nasional seperti kemiskinan, korupsi, kolusi dan 

anti terhadap pemerintahan Yaman yang tunduk terhadap Amerika Serikat dan 

Arab Saudi. Isu tersbut membuat Houthi memiliki banyak simpatisan Sejak 

2011 Houthi mengangkat isu nasional, dan bekerjasama dengan suku-suku 

yang ada di Yaman utara untuk mendapatkan dukungan untuk 

menumbangkan pemerintahan Ali Abdullah Saleh.80  

Hingga 2014 pada saat pemerintah Abdurrabu Mansyur Hadi 

menyabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membuat harganya naik 

hingga 100%, dengan naiknya BBM maka harga barang dan kebutuhan 

sehari-hari juga naik. Houthi yang telah memiliki basis masyarakat di Sana’a 

                                                           
78 Ibid 
79 Ibid 
80 Bruce Riedel, Loc. Cit 

https://www.brookings.edu/experts/bruce-riedel/
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dan beberapa kota lainnya, melakukan demo untuk menuntut pemerintahan  

Abdurrabu Mansyur Hadi dan memintanya untuk mundur dari jabatannya. 

Semenjak demonstrasi tersebut, Houthi semakin memiliki banyak masa pada 

bulan Januari 2015 mantan Presiden Ali Abdullah Saleh beserta 

simpatisannya bergabung dengan Houthi. Masuknya Ali Abdullah Saleh 

membuat masa Houthi semakin besar hingga pada 22 Januari 2015 Houthi 

menguasai Sana’a dan mengepung kediaman presiden Yaman. Penawaran 

pemerintah ditolak, dan pada 23 Januari 2015 Abdurrabu Mansyur Hadi 

mengumumkan kemundurannya dan melarikan diri ke Arab Saudi.81 Pada 6 

Februari 2015 Houthi mengumumkan kekuasaan Yaman berada dibawah 

kekuasaan Houthi, banyak ditolak oleh warga selatan seperti di Aden dan Taiz 

yang anti Houthi. Deklarasi pemerintahan Houthi juga ditolak oleh negara-

negara teluk, PBB, dan Amerika Serikat. 

Semenjak berkuasa, Houthi sering mengalami konflik perbatasan 

dengan Arab Saudi. Terparah pada 8 Maret ketika Houthi menyerang wilayah 

Najran yang menewaskan 3 polisi Arab Saudi.82 Pada 26 Maret 2015, Arab 

Saudi dan koalisi melakukan intervensi militer pertama dengan operasi 

Decisive Storm yang bertujuan membatasi ruang gerak Houthi dan 

mengembalikan kekuasaan pemerintah Yaman yang sah ke Sana’a. Semenjak 

itu Houthi dan Arab Saudi saling serang. Hingga penelitian ini dilakukan pada 

                                                           
81 Ibid 
82 Ibid 
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2018, konflik antara Houthi dan Arab Saudi masih berjalan. Pada November 

2017, Ali Abdullah Saleh menarik dukungannya terhadap Houthi, hingga 

Desember 2017 Ali Abdullah Saleh terbunuh oleh simpatisan Houthi di 

Sana’a.  

2.4.3 Alqaeeda in Arab Peninsula 

Alqaeda in Arab Peninsula (AQAP) atau Tanzim Al-Qaidah Fi Jazirat 

Al-Arab atau Anshar Al-Sharia fii Yaman. AQAP berdiri sejak Januari 2009 

atas penyatuan dua cabang Alqaeda Arab Saudi dan Yaman, adalah salah satu 

cabang Alqaeda yang berbahaya dan dikategorikan sebagai organisasi terror 

berbahaya oleh Amerika Serikat.83 AQAP berusaha untuk meminimalisir 

pengaruh Houthi, menjalankan dan menegakan syariah Islam diwilayah 

Yaman. Berusaha untuk menyerang pemerintah karena dianggap tunduk 

terhadap Amerika Serikat, berusaha untuk menggulingkan pemerintahan sah, 

menyerang Arab Saudi karena Arab Saudi juga ikut dalam aliansi 

penyerangan Alqaeda, menyerang Amerika Serikat termasuk kedutaan besar 

Amerika Serikat dan sekutu Amerika Serikat. 

 AQAP banyak mendapatkan dukungan dari suku yang tergolong 

menentang eksistensi Houthi diwilayahnya.84 Banyaknya suku, kelompok 

yang anti terhadap kekuasaan Houthi, AQAP memanfatkan propaganda anti 

                                                           
83Katherine Zimmerman, Loc. Cit  
84 Ibid 

https://www.criticalthreats.org/team/katherine-zimmerman
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Houthi untuk memperkuat dukungan. Akhirnya AQAP banyak mendapatkan 

dukungan diwilayah Yaman selatan yang mayoritas menentang Houthi ke 

wilayah mereka. AQAP memberikan bantuan kepada suku, atau kelompok 

yang mendukung gerakannya.  

Pada 2 April 2015, AQAP menyerang gedung pemerintahan dan kantor 

kepolisian di kota pelabuhan Mukalla. Pada penyerangan ini, AQAP berhasil 

membebaskan 270 narapidana serta turut membebaskan Khalid Batarfi.85 

Semenjak itu Mukallah berada dibawah kekuasaan AQAP. Pada 6 Mei 2015 

AQAP juga melakukan operasi dikota pelabuhan selatan Mukalla, bernama 

Shihr. Berturut 2 Desember 2015, menguasai Ja’ar, Zinjibar, Abyan. Pada 25 

Januari menguasai Hawta, Lahij. Pada 1 Februari 2016 meguasai Shabwah, 

Azzan, pada penaklukan kota ini AQAP mendapat serangan dari suku 

setempat yang pro terhadap pemerintah Yaman. Pada 3 dan 4 Februari 2016 

menguasai Mahfad, Habban, Shaqra dan Ahwar.86 

AQAP juga dikenal bersebrangan dengan beberapa aktor konflik 

Yaman seperti dengan Houthi, pemerintah Yaman, dan basis masyarakat yang 

mendukung mantan presiden Ali Abdullah Saleh. AQAP yang telah dijadikan 

sebagai musuh oleh Amerika Serikat juga menjadi target operasi gabungan 

Amerika Serikat-UAE-Arab Saudi beserta negara koalisi militer dalam 

                                                           
85 Khalid Batarfi, adalah salah satu pemimpin AQAP yang nantinya akan mejadi salah satu pemimpin 

operasi AQAP di Mukalla.  
86Katherine Zimmerman, Loc. Cit.  

https://www.criticalthreats.org/team/katherine-zimmerman
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menyerang dan menghentikan ekspansi AQAP di Yaman. Serangan gabungan 

ini berhasil mengembalikan kota-kota yang dikuasai oleh AQAP kembali 

kepada pengawasan pemerintahan Yaman.  

2.4.4 Southern Transnational Council 

Al-majlis Al-intiqalil Al-Janubiy atau Southern Transnational Council 

atau dewan transnational selatan, merupakan dewan persiapan kemerdekaan 

bagi Yaman Selatan.87 Tujuan kelompok ini menjadi negara terpisah dengan 

Yaman Utara seperti sebelum unifikasi Yaman tahun 1990, dan menamakan 

Republik Arab Selatan. Gerakan ini bermula pada tahun 1994, pada konflik 

musim panas Yaman dimana pada saat itu rakyat selatan dengan pemimpin 

Ali Salim Al-Beidh wakil presiden Yaman saat itu menyatakan memisahkan 

diri dari pemerintahan Republik Yaman.  

STC adalah sebuah gerakan untuk mendapatkan dukungan dari 

kemerdekaan Yaman selatan/ Arab Selatan/ Januby Al-Arabya. Gerakan 

berkembang pada saat konflik Yaman tahun 2011-2014, dimana kehidupan 

rakyat selatan semakin menderita. Puncaknya ketika Aidarus Al-Zubaidy 

gubernur Aden dipecat oleh Abdurrabu Mansyur Hadi pada 27 April 2017 

karena tuduhan penghianat negara. Protes banyak terjadi di wilayah Aden 

menentang kebijakan Abdurrabu Mansyur Hadi tersebut. Maka Aidraus Al-

                                                           
87“Yemen crisis: “Who is fighting whom?”, pada https://www.bbc.com/news/world-middle-east-

29319423. Diakses 3 Oktober 2018.  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423.%20Diakses%203%20Oktober%202018
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423.%20Diakses%203%20Oktober%202018
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Zubaidy memimpin gerakan pembebasan Yaman selatan menjadi STC, dan ia 

menjadi pemimpinannya.  

STC yang mengatas namakan gerakan pembebasan rakyat selatan 

dengan cara politis,menuai banyak simpatisan. Suku-suku diselatan yang anti 

terhadap Houthi, anti pemerintahan Abdurrabu Mansyur Hadi serta enggan 

hidup dibawah kekuasaan AQAP memilih STC sebagai gerakan mereka. 

Hingga beberapa kota dikuasai seperti Aden, Saywun, Lahij, Abyan, Shabwa, 

Mahra, Socrotta, Al-Dhali, dan beberapa kota di kegubernuran Hadramaut dan 

Mahra.88 STC mendapatkan banyak dukungan karena gerakan mereka banyak 

mengaspirasi penduduk lokal, suku, keamananm dan stabilitas diwilayah 

selatan, terutama diteluk Aden dan Bab Al-Mandeb. Tujuan utama STC 

berdiri untuk mencari solusi yang aman, damai dan percepatan kemerdekaan 

bagi Yaman selatan. STC dalam gerakan membentuk tim persiapan atau 

Leadership Council yang berisikan 24 orang. Serta membentuk Dewan 

Nasional Selatan yang berisikan 303 orang, berisikan dari perwakilan suku 

dan elemen penduduk diwilayah selatan.89 

STC maupun Hirak atau organisasi pembebasan Yaman selatan selalu 

beranggapan pemerintahan Yaman mengeksplotasi selatan, okupasi dan 

memarjinalkan rakyat selatan. STC menilai dalam menyelesaikan konflik 

                                                           
88 “Official Website of STC” , diakses pada http://www.stc -uk.org/, pada 3 Oktober 2018. 
89 Ibid 
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Yaman pemerintah terlalu fokus kepada Houthi di Utara, mereka beranggapan 

jika langkah ini terus dilakukan akan berbahaya bagi kehidupan rakyat 

selatan. STC berharap bisa bekerjasama dengan semua pihak ditingkat 

nasional, regional, maupun internasional dengan capaian aspirasi rakyat utara 

dan selatan terpenuhi. 

STC juga bersebrangan dengan AQAP, Houthi, dan pemerintahan 

Abdurrabu Mansyur Hadi. STC sering mendapatkan serangan dari AQAP di 

Aden dan Lahij. Sempat juga berkonflik dengan pemerintahan Abdurrabu 

Mansyur Hadi di Aden hingga memakan sejumlah korban jiwa. STC menilai 

pemerintahan Abdurrabu Mansyur Hadi dan AQAP tidak mencerminkan 

masyarakat selatan. STC lebih moderat dalam gerakan nya, STC masih 

memperbolehkan Abdurrabu Masnyur Hadi untuk melangsungkan 

pemerintahannya dari Aden dan STC dalam mencari dukungan 

internasional,ikut serta dalam Trans Atlantic Parliamentary Group.90 Saat ini 

STC bermarkas di Aden, STC juga berharap kemerdekaan selatan dapat 

terealisasikan secepatnya, dan jika telah merdeka STC berjanji hubungan 

antara Yaman Selatan dan Yaman utara masih bisa berjalan dengan baik.91  

 

                                                           
90Sebuah organisasi kerjasama legislatif antara badan legislatif dari negara uni Eropa dengan badan 

legislatif Amerika Serikat.  
91 Robert Forster, “The Southern Transitional Council: Implications for Yemen's Peace Process”, pada 

https://www.mepc.org/journal/southern-transitional-council-implications-yemens-peace-process. 

Diakses pada 3 Oktober 2018.  

https://www.mepc.org/experts/robert-forster
https://www.mepc.org/journal/southern-transitional-council-implications-yemens-peace-process
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2.4.5 Kelompok loyalis Ali Abdullah Saleh 

Kelompok ini adalah salah satu kelompok yang memiliki masa terkecil 

dalam konflik Yaman saat ini. Kelompok ini adalah para pengikut setia Ali 

Abdullah Saleh, berasal dari masyarakat dan militer Yaman yang membelot 

pasca mundurnya Ali Abdullah Saleh pada 2012. Kelompok ini beranggapan 

konflik Yaman saat ini bisa selesai dengan Ali Abdullah Saleh menjadi 

presiden Yaman lagi, karena Ali Abdullah Saleh telah menangani berbagai 

konflik dengan baik pada masa pemerintahannya dan menilai Abdurrabu 

Mansyur Hadi tidak memiliki kapabilitas dan terlalu tunduk terhadap Arab 

Saudi. 

Januari 2015, Ali Abdullah Saleh dan pengikutnya bergabung dalam 

barisan Houthi dan semenjak itu juga pengikut Ali Abdullah Saleh berada 

dalam kesatuan dengan Houthi.92 Kelompok ini banyak berkontribusi dalam 

membantu Houthi menaklukan Sana’a. Ali Abdullah Saleh hanya bertahan 

kurang dari dua tahun dalam barisan Houthi, pada 2017 ia menyatakan diri 

menarik dukungannya kepada Houthi yang diikuti simpatisannya. Tetapi pada 

bulan Desember 2017 Ali Abdullah Saleh terbunuh oleh militant Houthi di 

Sana’a. Terbunuhnya Ali Abdullah Saleh membuat Ahmad Ali Abdullah 

Saleh marah besar dan menyatakan diri mendukung pemerintahan Abdurrabu 

                                                           
92Faishal Aedros, “How did Yemen's Houthi-Saleh alliance collapse?”, pada 

https://www.aljazeera.com/news/2017/12/yemen-Houthi-saleh-alliance-collapse-

171204070831956.html. Diakses pada 3 Oktober 2018.  

https://www.aljazeera.com/news/2017/12/yemen-houthi-saleh-alliance-collapse-171204070831956.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/yemen-houthi-saleh-alliance-collapse-171204070831956.html
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Mansyur Hadi dan koalisi Arab Saudi dalam mengalahkan Houthi.93 

Semenjak itu para simpatisan Ali Abdullah Saleh terpecah, sebagian masuk 

dan mendukung pemerintah dan sisanya tetap setia kepada Houthi.  

2.4.6 Arab Saudi dan GCC 

Gulf Coopertaion Council atau majlis altaeawun lidual alkhalij 

alarabii atau dewan kerjasama teluk adalah sebuah gerakan aliansi politik dan 

ekonomi yang terdiri dari 6 negara: Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, 

Qatar, Uni Arab Emirat. Berdiri pada tahun 1981 dan dengan tujuan ekonomi, 

keamanan, budaya, sosial antar anggota.94 Bertemu setiap satu tahun untuk 

membahas isu yang berkembang di regional. GCC juga memiliki tujuan 

melindungi keamanan dan regional dari ancaman yang timbul dari konflik 

Iran-Iraq dan Revolusi Iran 1979. Pada tahun 2015, Yaman menjadi kandidat 

anggota GCC.  

Dalam konflik Yaman GCC sebagai organisasi kerjasama regional 

mengupayakan stabilitas pemerintahan Yaman. Pada tahun 2011 GCC 

mengajukan mediasi antara pemerintah Yaman dengan pihak oposisi. GCC 

sebagai organisasi memberikan bantuan dana kepada pemerintah Yaman 

dalam membangun Yaman pasca revolusi 2011. Seluruh anggota GCC juga 

                                                           
93 Sami Aboudi dan Noah Brwoning, “Exiled son of Yemen's Saleh takes up anti-Houthi cause”, pada 

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/exiled-son-of-yemens-saleh-takes-up-anti-Houthi-

cause-idUSKBN1DY12V. Diakses pada 3 Oktober 2018. 
94Yazeer Al Zayat, “What is the GCC”, pada https://www.aljazeera.com/news/2017/12/GCC-

171204094537378.html, diakses pada 3 Oktober 2018.  

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/exiled-son-of-yemens-saleh-takes-up-anti-houthi-cause-idUSKBN1DY12V
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/exiled-son-of-yemens-saleh-takes-up-anti-houthi-cause-idUSKBN1DY12V
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/gcc-171204094537378.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/gcc-171204094537378.html
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turut serta dalam intervensi militer yang digagas oleh Arab Saudi pada tahun 

2015. GCC hadir untuk membantu pemerintah Yaman dalam memperoleh 

legitimasi dan kekuasaan atas negara. Dalam intervensi militer di Yaman, 

Qatar berhenti dalam mengikuti aliansi dibawah Arab Saudi, karena Qatar dan 

negara anggota GCC sedang berada dalam konflik. Intervensi ini juga diikuti 

oleh beberapa negara non-GCC seperti Mesir, Jordania, Maroko, Senegal dan 

Sudan.95 

2.5 Keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Yaman Tahun 2011-2017 

2.5.1 Keterlibatan non-militer dan diplomasi 

 Dalam konflik yang terjadi sejak tahun 2011, Arab Saudi sudah 

banyak berkontribusi demi kembalinya legitimasi pemerintah Yaman dan 

stabilitas regional.  

2.5.1.1 Pada Masa Raja Abdullah  

  Pada masa Raja Abdullah bin Abdul Azis yang menjabat sejak 

tahun 2005-2015, telah menjalankan serangkaian kebijakan luar negeri 

Arab Saudi terhadap Yaman terutama sejak 2011-2015. Arab Saudi 

percaya bahwa perdamaian dikawasan bisa diselesaikan dengan damai. 

Arab Saudi juga berusaha untuk memimpin negosiasi antara pemerintah 

                                                           
95 Ibid 
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Yaman dengan oposisi.96 Dengan cara damai, maka diharapkan semua 

aspirasi masyarakat Yaman bisa terpenuhi dan kondisi bisa lebih baik. 

Seperti yang direncanakan pada April 2011, tetapi ditolak oleh Ali 

Abdullah Saleh. Sejak tahun 2006, Raja Abdullah memberikan bantuan 

sebesar US$ 1,25 juta, bertambah ketika tahun 2011 ketika Yaman 

menghadapi konflik, Raja Abdullah memberikan bantuan senilai US$ 2 

juta. Pada tahun 2012 Arab Saudi memberikan bantuan US$ 3 juta 

untuk membantu pemerintah Yaman dalam menangani kelaparan dan 

kemiskinan. Pada 2013 Arab Saudi memberikan jutaan barel minyak 

mentah untuk membantu energi dan ekonomi Yaman pasca krisis 

2011.97  

  Ketika Ali Abdullah Saleh mendapatkan serangan, Arab Saudi 

juga menerima Ali Abdullah Saleh serta membantu kesembuhannya. 

Meskipun diawal Raja Abdullah mendukung pemerintahan Ali 

Abdullah Saleh, pada 2011 Raja Abdullah juga yang meminta Ali 

Abdullah Saleh untuk mundur yang terlaksana pada perjanjian Riyadh. 

Pada 2013 Raja Abdullah mengundang Abdurrabu Mansyur Hadi dan 

                                                           
96Thomas W Lippman, Saudi King Abdullah's Foreign Policy Was a Trainwreck, 

https://nationalinterest.org/feature/saudi-king-abdullahs-foreign-policy-was-trainwreck-12121, 

diakses pada 5 Oktober 2018.  
97 Toby Matthiesen, The domestic sources of Saudi foreign policy: Islamists and the state in the wake 

of the Arab Uprisings, pada https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Saudi-

Arabia_Matthiesen-FINALE.pdf, diakses pada 5 Oktober 2018. 

https://nationalinterest.org/feature/saudi-king-abdullahs-foreign-policy-was-trainwreck-12121
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Saudi-Arabia_Matthiesen-FINALE.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Saudi-Arabia_Matthiesen-FINALE.pdf
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mempertemukan pengusaha dan ekonom Arab Saudi yang siap 

membantu pemulihan perekonomian Yaman pasca konflik 2011. 

2.5.1.2 Pada Raja Salman 

  Meskipun dikenal dengan kebijakan intervensi militer di 

Yaman yang dimulai pada tahun 2015, pada masa Raja Salman Arab 

Saudi juga tetap berupaya penyelesaian konflik Yaman dengan cara 

damai, dengan mendukung resolusi 2216 yang dikeluarkan dalam 

sidang United Nations Security Council (UNSC) yang mengupayakan 

dialog nasional dalam menghentikan konflik ini.  

  Arab Saudi pada April 2015 mendirikan King Salman 

Humanitarian Aid & Relief Centre (KSRelief). Sejak April 2015-2017 

Arab Saudi dengan KSRelief telah mengeluarkan US$ 847 juta bantuan 

kemanusiaan berupa makanan dan kesehatan kepada masyarakat 

Yaman. US$ 2,2 milyar kepada pemerintah Yaman, US$ 1 milyar 

kepada Central Bank Of Yemen. Dalam negeri Arab Saudi juga 

memberikan bantuan kepada warga negara Yaman yang menetap atau 

tinggal di Arab Saudi sebeesar US$1,1 milyar.98 

 

                                                           
98Official website King Salman Humanitarian Aid, diakses 

https://www.ksrelief.org/English/About/Pages/TheEstablishmentorder.aspx, diakses pada 10 Oktober 

2018.  

https://www.ksrelief.org/English/About/Pages/TheEstablishmentorder.aspx
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2.5.2 Keterlibatan dalam konflik Yaman 

  Keterkibatan Arab Saudi adalah salah satu langkah yang baru 

dalam menyelesaikan konflik di Yaman yang telah berlangsung selama 

5 tahun dan 8 tahun ketika penelitian ini dijalankan. Keterlibatan Arab 

Saudi pada konflik Yaman dengan militer dimulai sejak 26 Maret 2015 

dengan Operation Decisive Storm dan Operation Renewal Of Hope 

sejak 20 April 2015. 

  Operation Decisive Storm adalah sebuah operasi militer Arab 

Saudi beserta koalisi yang terdiri dari Uni Emirat Arab, Bahrain, 

Kuwait, Qatar, Jordan, Maroko, Sudan. Operasi berlangsung sejak 26 

Maret 2015, ketika Houthi mulai mendekatai Aden, tempat 

pemerintahan Yaman berpusat. 99 Tujuan dari operasi ini adalah untuk 

mengembalikan legitimasi pemerintah Yaman, melindungi warga 

Yaman, dan mengembalikan kekuasaan dan kontrol pemerintah Yaman 

dari Houthi. Operasi ini menggunakan air strike serta penurunan 

pasukan militer. Arab Saudi banyak menurunkan pasukan militer di 

daerah perbatasan yang kerap menjadi serangan Houthi, koalisi juga 

berfokus kepada pembebasan Mukalla dari AQAP. Dalam satu bulan 

operasi, koalisi juga memblokade Yaman sebagai antisipasi 

                                                           
99Khairallah, Operation Decisive Storm three years on, pada https://thearabweekly.com/operation-

decisive-storm-three-years, diakses pada 10 Oktober 2018.  

https://thearabweekly.com/operation-decisive-storm-three-years
https://thearabweekly.com/operation-decisive-storm-three-years
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menyuplaian senjata dari Iran dan sumber pendukung bagi Houthi dan 

AQAP.100 

   Operation Renewal Of Hope adalah kelanjutan dari Operation 

Decisive Storm, dimulai sejak 20 April 2015 ketika Brg. Jend Ahmad 

Asiri selaku juru bicara koalisi militer, menghentikan Operation 

Decisive Storm dan dilanjutkan dengan Operation Renewal Of Hope. 

Hingga penelitian ini dilaksanakan, Operation Renewal Of Hope masih 

terus dilaksanakan.101 Operasi ini memggunakan aksi militer yang 

terbatas, agar tidak banyak korban jiwa yang menjadi korban serta lebih 

mengedepankan diplomasi dan perundingan agar Yaman menjadi stabil. 

Arab Saudi dan koalisi juga menuding Iran menyuplai pasokan militer 

ke Yaman melalui Houthi, maka pada tahun 2017 Arab Saudi dan 

koalisi meblokade Yaman. Pada tahun 2016, koalisi menyatakan 85% 

wilayah Yaman telah berada dibawah kekuasaan pemerintah Yaman.102 

Selain itu guna membantu pemerintah Yaman, Arab Saudi pada masa 

Raja Salman memberikan sejumlah bantuan keuangan seperti: 

 

                                                           
100Dina al-Shibeeb, Loc. Cit. 
101Royal Embassy of Saudi Arabia, Loc. Cit  

 
102“Pro-government Forces control 85% of Yemeni Territory-Saudi-Led-Coalition”, pada 

https://www.sputniknews.com/amp/middleeast/201712211060203558-yementerritory-control/, diakses 

pada 19 November 2018. 

https://www.sputniknews.com/amp/middleeast/201712211060203558-yementerritory-control/
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 Tabel 2.7 Bantuan Arab Saudi kepada Yaman 

Jenis Jumlah 

Bantuan Kemanusiaan oleh Arab Saudi dalam 

KSRelief 

US$ 847.598.580 

Bantuan kepada masyarakat Yaman di dalam Arab 

Saudi 

US$ 1.130.186.557 

Bantuan pembangunan di Yaman US$ 2.950.000.000 

Bantuan bilateral Arab Saudi-Yaman US$ 2.275.718.347 

Deposito Arab Saudi di Bank Sentral Yaman US$ 1.000.000.000 

Sumber: diperoleh oleh penulis dari berbagai sumber. 

    Seperti data yang telah disebut pada tabel 2.7 diatas, maka 

dapat disimpulkan Arab Saudi telah memberikan sebanyak US$ 

8.203.502.927. Kebijakn ini sejalan dengan fokus utama Operation 

Renewal Of Hope yang berusaha untuk mengembalikan kondisi 

masyarakat Yaman setelah konflik. Terutama pada kota atau wilayah 

yang membutuhkan bantuan, seperti kota yang sebelumnya di kuasai 

oleh Houthi/AQAP. Arab Saudi melalui KSRelief telah memberikan 

bantuan sebesar US$ 847.598.580. Bantuan pembangunan juga di 

berikan oleh Arab Saudi kepada Yaman sebesar US$ 2.950.000.000. 103 

    Selain itu, pemerintah Yaman sebagai negara yang mengalami 

konflik tentu butuh bantuan dana untuk menjalankan fungsi 

pemerintahan mereka. Arab Saudi telah memberikan bantuan sebesar 

US$ 2.275.718.347 sebagai bantuan bilateral pemerintahan Yaman. 

                                                           
103Saudi Arabia and Yemen Conflict”, 2017, pada 

https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/WhitePaper_Yemen_April2017_0.pdf, diakses 10 

Oktober 2018. 

https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/WhitePaper_Yemen_April2017_0.pdf
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Selain itu, dalam negeri Yaman juga membutuhkan investasi maka Arab 

Saudi telah menaruh deposito di Bank sentral Yaman sebesar US$ 

1.000.000.000. Banyak masyarakat Yaman yang mengungsi di wilayah 

Arab Saudi sebesar 300.000 orang, mereka mendapatkan bantuan 

sebesar US$ 1.130.186.557.104 

2.6 Adanya faktor Internal Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman 

 Sebagai salah satu negara yang memiliki banyak peran dalam konflik Yaman, 

Arab Saudi tentu memiliki dorongan yang dipengaruhi oleh kebijakan, keinginan, dan 

aturan kerajaan untuk terlibat dalam konflik Yaman. Ada beberapa faktor internal 

yang mempenagruhi Arab Saudi untuk melakukan intervensi militer di Yaman. 

Seperti faktor pengamanan dan kestabilan negara serta faktor persaudaraan Arab.  

 Faktor pengamanan dan kestabilan negara, konflik Yaman juga berimabas 

kepada kondisi dalam negeri Arab Saudi. Banyak pengungsi atau warga negara 

Yaman yang menetap di Arab Saudi, membuat Arab Saudi memberikan bantuan 

sebesar USUS$ 1 milyar kepada mereka. Keamanan dan kestabilan negara juga 

berimbas ketika Houthi menyerang Arab Saudi, Serangan yang dilakukan Houthi 

kepada Arab Saudi berpengaruh terhadap keamanan negara. Serangan Houthi 

terhadap Arab Saudi dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

                                                           
104Saudi Arabia and Yemen Conflict”, Loc. Cit 
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Tabel 2.8 Serangan Houthi kepada Arab Saudi 

Keterangan  Serangan 

Serangan Houthi yang ditunjukan di wilayah Arab 

Saudi dengan mortar, 40 ballistic missiles 

55.318 serangan 

Masyarakat Arab Saudi yang terbunuh akibat 

serangan Houthi di wilayah Arab Saudi 

80 serangan 

Masyarakat Arab Saudi yang terluka akibat 

serangan Houthi di wilayah Arab Saudi  

630 serangan 

Bangunan yang terkena serangan Houthi di 

wilayah Arab Saudi (termasuk rumah warga, 

sekolah, dan masjid) 

2.724 serangan 

Sumber: diolah oleh penulis dari Saudi White Paper 2017.105 

 Sesuai dengan tabel diatas dapat dikatakan hingga tahun 2017 Houthi telah 

melancarkan 55,138 serangan, membuat 80 orang meninggal, 630 korban luka, dan 

2,724 bangunan  (termasuk masjid, rumah, dan sekolah).106 Faktor persaudaraan 

Arab, Arab Saudi dan Yaman berada dalam satu lingkup yang sama. Raja Salman 

dalam pidato dalam acara Arab American Summit menyatakan akan selalu 

melindungi saudara-saudaranya (bangsa Arab) dari serangan Houthi, AQAP dan Iran. 

Hal ini menegaskan bahwasannya Arab Saudi akan membantu Yaman atas rasa 

persaudaraan dari serangan Houthi dan AQAP. Selain itu dari faktor internal 

pembangunan Arab Saudi juga, banyak keturunan Yaman yang menetap di Arab 

Saudi bahkan telah menjadi keluarga terpandang seperti keluarga Bin Laden dan Al-

Amodui, kedua keuarga tersebut banyak menangani proyek-proyek besar kerajaan. 

Bin Laden dengan proyek perluasan Masjidil Haram. Kedekatan pemerintah Yaman 

dengan kerajaan Arab Saudi terbilang dekat dan saling membantu, karena kedua 

                                                           
105“Saudi Arabia and Yemen Conflict white paper 2017”, Loc.Cit  
106 Ibid 
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negara saling membutuhkan. Arab Saudi membutuhkan keamanan di Laut Merah 

yang menjadi salah satu jalur ekspor-impor Arab Saudi, dan Yaman membutuhkan 

bantuan dari kerajaan Arab Saudi. Sejak 2006 hingga saat ini Arab Saudi telah 

menjadi salah satu negara donor terbesar bagi Yaman. 

 Konflik Yaman yang terjadi saat ini merupakan adalah salah satu rangkaian 

dari konflik yang terjadi sejak tahun 2011 dimana ditandai dengan adanya imbas dari 

Arab Spring 2011. Sejak saat itu sejumlah aktor terus bermunculan seperti Houthi, 

AQAP, STC, Arab Saudi beserta anggota koalisi.107 Tetapi Houthi yang memiliki 

kekuatan terbesar, hingga pada tahun Januari 2015 berhasil menguasai ibu kota 

Sana’a dan mengkudeta Abdurrabu Mansyur Hadi, tetapi selang satu bulan tepatnya 

bulan Februari Abdurrabu Mansyur Hadi kembali dan membuat pusat pemerintahan 

di Aden. Houthi yang telah menguasai Sana’a juga semakin memperbesar kekuatan, 

bahkan sudah memulai mengirimkan rudal ballistic, roket dan melakukan sejumlah 

serangan di kawasan Arab Saudi. Sejak Maret 2015 Arab Saudi beserta anggota 

koalisi menyatakan perang terhadap Houthi dan AQAP dimulai dengan Decisive 

Storm Operation, satu bulan kemudian menjadi Operation Renewal Of Hope. 

 

                                                           
107Negara anggota koalisi Arab Saudi Oman, Uni Emirat Arab, Djibouti, Mesir, Qatar, Jordania, 

Somalia. 


