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BAB III 

PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI 

DALAM INTERVENSI MILITER DI YAMAN 

 

 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai analisa kebijakan Arab Saudi 

melakukan intervensi militer di Yaman. Diawali dengan gambaran umum mengenai 

Arab Saudi. Sesuai dengan teori poliheuristik Alex Mintz maka pada tahap pertama 

akan muncul beberapa alternatif kebijakan yang muncul sesuai dengan keyakinan dan 

nilai yang dianut oleh Raja Salman sebagai pembuat kebijakan luar negeri Arab 

Saudi.  

3.1 Arab Saudi  

Al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah atau Kingdom Of Saudi Arabia atau 

Arab Saudi merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan dengan bentuk 

pemerintahan monarki mutlak dan berdasarkan nilai Islam. Negara ini diplokamirkan 

oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud pada tanggal 23 September 1932, dengan 

menyatukan wilayah Riyadh, Najd, Ha’a, Asir, dan Hijaz.108 Hukum yang berlaku di 

Arab Saudi adalah Syari’at Islam. Arab Saudi merupakan negara terbesar di wilayah 

                                                           
108“Arab Saudi Government And Society”, Pada https://www.britannica.com/Place/Saudi-

Arabia/Government-And-Society, Diakses 15 Oktober 2018.  

 

https://www.britannica.com/Place/Saudi-Arabia/Government-And-Society
https://www.britannica.com/Place/Saudi-Arabia/Government-And-Society
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Arab teluk dengan luas 2.240.000 km². Negara ini mempunyai 13 provinsi yang 

disebut dengan manatiq, 13 provinsi tersebut adalah: Al-Bahah, Al-Hudud Ash-

Syamiliyah, Al-Jawf, Al-Madinah, Al-Makkah, Al-Qasim, Ash-Syarqiyyah, ‘Asir, 

Hail, Najran, Riyadh, Tabuk, Jizan.109 

Pada saat ini, kerajaan Arab Saudi dibawah kekuasaan Raja Salman bin Abdul 

Aziz, merupakan generasi kedua dari Abdul Azis Ibn Saud. Arab Saudi adalah salah 

satu negara yang berada pada daratan Arab Peninsula. Negara ini merupakan negara 

yang berada pada daerah yang strategis, berbatasan langsung dengan berbagai negara 

tertangga seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Syiria, Iraq. Arab Saudi, adalah 

negara yang cukup stabil dalam hal poltik. Hal ini disebabkan karena adanya sistem 

monarki yang dianut, serta kekuatan agama yang dimainkan oleh seorang raja. Sistem 

yang digunakan adalah sistem monarki, dan dipimpin oleh seorang Raja. Pada tahun 

2015, kerajaan Arab Saudi mengalami suksesi. Terdapat pergantian kekuasaan dari 

Raja Abdullah bin Abdul Aziz kepada adiknya Raja Salman bin Abdul Aziz. 

Pergantian kekuasaan tersebut diakibatkan Raja Abdullah telah wafat.  

3.2 Nilai dan Keyakinan Raja Salman 

 Al-Malik Salman bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faishal bin Turki bin 

Abdullah bin Muhammad bin Saud Al-Saud lahir di Riyadh pada 31 Desember 1935 

(15 Syawal 1354H). Merupakan anak ke-25 dari Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman 

dengan ibu Ratu Hassa binti Ahmad Al-Sudairi. Pada masa kecil banyak 
                                                           
109 Ibid 
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menghabiskan diri di Istana Murrabba, sebagai pangeran Salman mendapatkan 

banyak ilmu tentang agama, sejarah dan ilmu pengetahuan berasal dari prince school. 

Pada umur 10 tahun pangeran Salman telah menghafal Al-Qur’an dengan bimbingan 

dari Syeikh Abdullah Al-Khayyar.110 Raja Salman juga termasuk dalam Sudairi 

Seven, seperti Raja Fahd bin Abdul Aziz, Pangeran Sultan bin Abdul Aziz, Pangeran 

Abdul Rahman bin Abdul Aziz, Pangeran Nayef bin Abdul Aziz, Pangeran Ahman 

bin Abdul Aziz, Pangeran Turki bin Abdul Aziz, serta Raja Salman bin Abdul Aziz. 

111  

 Pada umur 19 tahun Raja Salman telah menjadi Gubernur Riyadh terus 

memegang kuasa atas Riyadh mulai dari tahun 1954-2011 berhasil membangun 

Riyadh menjadi kota pelabuhan dan pusat ekonomi Arab Saudi yang terus 

berkembang pesat seperti saat ini.112 Saat menjabat sebagai gubernur Riyadh, Riyadh 

pada saat itu hanya memiliki populasi sebesar 200.000 orang tetapi pada akhir 

jabatannya di tahun 2011 Riyadh telah menjadi kota besar dengan populasi 5.000.000 

orang. Pada saat menjabat gubernur Riyadh, Raja Salman dengan kebijakannya 

membangun banyak sisi dan menjadi salah satu ibu kota yang memiliki pembangunan 

yang baik, maju, kaya dan di lengkapi oleh berbagai sektor penunjang. Riyadh saat 

ini menjadi salah satu kota sibuk di regional dan menjadi pusat bisnis yang baik 

                                                           
110 Syeikh Abdullah Al-Khayyar Adalah Salah Satu Imam Masjid Al-Harram Serta Tokoh Fiqih Dan 

Sains Di Arab Saudi 
111 Sudairi Seven Adalah Anak Turunan Dari Ratu Hassa Binti Ahmad Al-Sudairi. Termasuk Ratu 

Yang Melahirkan Turunan Yang Memiliki Banyak Pengaruh Pada Kerajaan.  
112Saudi Press Agency, 2015, “Biography Of Custodian Of The Two Holy Mosques King Salman Bin 

Abdulaziz Al Saud”, Diakses Padahttps://Www.Spa.Gov.Sa/King-Cv.En.Php, Diakses Pada 10 

Oktober 2018.  

https://www.spa.gov.sa/king-cv.en.php
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kedepannya, tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari jerih payah dan konsistensi Raja 

Salman dengan mengemban tugas selama 57 tahun.113 

 Pada 5 November 2011 menjadi menteri pertahanan. Pada saat menjabat 

menteri pertahanan Arab Saudi, Pangeran Salman dan Raja Abdullah juga terlibat 

dalam restorasi militer Arab Saudi. Pada tahun 2011 Arab Saudi mengeluarkan US$ 

69,4 milyar untuk memperbarui alat utama sistem senjata (alutsista) dengan angka 

yang besar tersebut membawa Arab Saudi pada lima besar negara di dunia dengan 

belanja militer terbanyak, seperti: Amerika Serikat, China, Rusia, India dan Arab 

Saudi. 114 

 Saat Raja Salman menjabat sebagai menteri pertahanan Arab Saudi pada 

tahun 2012-2015, Raja Salman telah menyatakan pendapatnya bahwa Houthi yang di 

dukung oleh Iran akan berbahaya dan akan menimbulkan keresahan regional bahkan 

internasional. Senjata-senjata yang dimiliki oleh Houthi akan di arahkan kepada 

negara-negara tetangga Yaman sebagai bentuk menciptakan ketidakstabilan regional. 

Menurut Raja Salman pada saat itu, Houthi akan sangat mungkin menjatuhkan 

roketnya di wilayah Arab Saudi. Seperti dalam pidatonya tahun 2012 saat Raja 

Salman menjabat menteri Pertahanan Arab Saudi dan Putra Mahkota:“…Iran actively 

supported members of the Houthi tribe in northern Yemen, including activities 

intended to build military capabilities, which could pose a greater threat to security 

                                                           
113 Ibid 
114“Saudi Arabia Spends 25% Of Its Budget On Its Military — Here’s What They’ve Got For The 

Money.” Business Insider, 31 Maret 207. Http://Www.Businessinsider.Co.Id/Saudi-Arabia-Spends-25-

Of-Its-Budget-On-Its-Military-2015-12/. 
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and stability in Yemen and the surrounding region…”.115 Menurutnya eksistensi 

Houthi atas bantuan Iran akan membahayakan keamanan dan kestabilan Yaman serta 

kawasan. Kekhawatiran Raja Salman terbukti pada tahun 2015, Houthi menguasai 

Ibu Kota Sana’a dan mengkudeta pemerintahan Abdurrabu Mansyur Hadi. Serta 

menyerang wilayah Arab Saudi (Jizan dan Najran) dan Laut Merah. 

 Nilai dan keyakinan serta pandangan seorang pembuat keputusan juga 

memiliki peranan penting dalam teori Poliheuristik. Raja Salman sebagai seorang raja 

dalam pemerintahan Arab Saudi tentu memiliki keyakinan serta pandangan terhadap 

suatu masalah dan fenomena tertentu. Nilai dan keyakinan Raja Salman terhadap 

konflik Yaman juga berbeda dengan raja pendahulunya, Raja Abdullah meyakini 

bahwa konflik Yaman adalah akibat dari kekuasaan Ali Abdullah Saleh. Maka Raja 

Abdullah mendukung saran GCC untuk mengadakan transisi kekuasaan dari Ali 

Abdullah Saleh kepada presiden selanjutnya yang dipilih dari pemilihan umum tahun 

2012. Tetapi Raja Salman meyakini bahwa konflik Yaman adalah salah satu akibat 

dari gerakan Houthi. Houthi terbukti menyerang Arab Saudi dan membuat wilayah 

Yaman menjadi tidak tenang. Terbukti dengan kudeta yang dilakukan oleh Houthi 

kepada pemerintahan Abdurrabu Mansyur Hadi, membuat aktor lainnya seperti STC 

dan AQAP membelot dan berusaha untuk mendirikan kekuasaannya sendiri. 

 Keyakinan Raja Salman terkait konflik Yaman, juga bisa dilihat dari aktor-

aktor yang memakai agama sebagai penguat eksistensi mereka. Raja Salam sebagai 

                                                           
115Saudi White Paper 2017, Loc. Cit.  
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pelindung dua kota suci Islam, yaitu Makkah dan Madinah merasa tidak nyaman 

dengan adanya kelompok yang memakai agama sebagai tujuan politik yang buruk. 

Seperti yang dikatakan Raja Salman pada saat bertemu dengan Presiden Donald 

Trump:  

“We, as countries and peoples, condemn all forms of harm to 

relations of the Islamic countries with the friendly countries and 

classification of peoples and states based on religious or sectarian 

basis. Such abhorrent acts are only made as a result of attempts to 

exploit Islam as a cover for political purposes that fuel hatred, 

extremism, terrorism and religious and sectarian conflicts. The 

Iranian regime and its affiliated groups and organizations such as 

Hezbollah and the Houthis, as well as ISIS (Daesh) and Al-Qaeda 

and others are clear examples.”116 

 Seperti penjelasan Raja Salman sebagai raja Arab Saudi serta pelindung dari 

dua kota suci, tentu memiliki nilai ajaran Islam yang kuat. Raja Salman juga berupaya 

untuk memiliki hubungan yang kuat terhadap negara-negara Islam di seluruh dunia. 

Tetapi Raja Salman juga tidak sependapat dengan ajaran teroris yang di hubungkan 

dengan ajaran Islam demi kepentingan tertentu. Pemerintah Iran yang mendukung 

Hizbullah dan Houthi, dikatakan sebagai kelompok radikal yang membungkus ajaran 

terror dengan ajaran Islam. 

  Raja Salman juga mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden Donad 

Trump:“…Islam is a religion of peace and tolerance…”.117 Menurut Raja Salman 

sesuai dengan nilai yang diyakini Islam adalah agama damai dan penuh toleransi.  

                                                           
116 “Full speech of King Salman at the end of President Trump's visit”, pada 

http://www.arabnews.com/node/1102971/saudi-arabia, diakses pada 22 Desember 2018.  

 
117 Ibid 

http://www.arabnews.com/node/1102971/saudi-arabia
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Serta adanya keyakinan Raja Salman terkait dukungan Iran terhadap Hoouthi yang 

membahayakan kondisi regional. Arab Saudi merasa perlu untuk membendung 

kekuatan Iran dan Houthi di kawasan. Dalam pandangan Raja Salman, Houthi 

merupakan salah satu kelompok teroris yang berbahaya yang menginginkan 

menguasai pemerintahan Yaman, serta mendapatkan bantuan dari Iran. Arab Saudi 

juga menuding Houthi sebagai kelompok terror yang keji, karena: merekrut anak-

anak sebagai tentara Houthi, merampas bantuan yang diperoleh oleh masyarakat 

Yaman, menjual serta membeli bantuan internasional, mencuri alutsista tentara 

nasional Yaman, mengebom kawasan perbatasan Arab Saudi dan Yaman. Dalam 

pandangan Arab Saudi AQAP juga merupakan kelompok yang keji, karena AQAP 

banyak mengajarkan pemahaman ekstremis yang mengupayakan penggulingan 

pemerintahan Yaman serta Amerika Serikat dan negara-negara yang mendukung 

kebijakan Amerika Serikat. AQAP juga menyerang pemerintah Yaman dengan cara 

mengebom beberapa tempat di Mukalla dan Aden. 118 

 Keyakinan Raja Salman dan pemerintah Yaman menuding Houthi 

mendapakan dukungan Iran terbukti pada temuan pada 26 September 2015 

menemukan kapal ikan teregistrasi Iran di tenggara Salalah, Oman membawa 18 

konkuirs anti armor, 54 BGM-17, serta senjata anti-tank. Sejumlah temuan lainya 

yang juga berbahaya umumnya membawa keperluan militer untuk Houthi. 

                                                           
118Cfr Staff, “Al Qaeeda In Arab Peninsula (Aqap)”, Pada Https://Www.Cfr.Org/Backgrounder/Al-

Qaeda-Arabian-Peninsula-Aqap . Diakses Pada 3 Oktober 2018.  

https://www.cfr.org/experts/cfr-staff
https://www.cfr.org/backgrounder/al-qaeda-arabian-peninsula-aqap
https://www.cfr.org/backgrounder/al-qaeda-arabian-peninsula-aqap
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 Dalam pandangan Raja Salman, konflik Yaman harus segera diselesaikan agar 

kehidupan masyarakat Yaman kembali menjadi normal, jika kehidupan masyarakat  

serta pemerintahan Yaman kembali normal maka situasi regional akan lebih baik lagi. 

Dalam konflik Yaman, Arab Saudi tidak hanya memerangi Houthi tetapi juga ikut 

serta dalam memerangi AQAP. Arab Saudi juga membantu pemerintahan Yaman 

dalam menjalankan pemerintahannya. Selain bantuan dana, militer, alutsista militer, 

Arab Saudi juga memberikan salah satu istana di Riyadh dijadikan sebagai kantor 

pemerintahan Yaman. 119 

 Keterlibatan Iran dalam konflik Yaman dengan mendukung Houthi adalah 

salah satu hal yang memperburuk kondisi Yaman saat ini. Arab Saudi merasa perlu 

untuk melindungi pemerintahan Yaman dari serangan Iran. Sejak revolusi Iran pada 

tahun 1979, hubungan Arab Saudi dan Iran menjadi buruk.120 Iran dituding sebagai 

negara yang menimbulkan konflik, terutama dengan program nuklirnya. Raja Salman 

merasa keikutsertaan Iran dalam konflik di regional hanya akan menimbulkan 

permasalahan baru, dan memperburuk kondisi regional timur tengah. Seperti pidato 

Raja Salman pada rapat tahunan majelis Shura tahun 2017 bahwa:“…The Iranian 

regime has always intervened in the internal affairs of other countries, sponsored 

terrorism, created chaos and devastation in many countries in the region…” seolah 

menegaskan bahwa keikutsertaan Iran dalam konflik yang ada hanya akan 

                                                           
119“Yemeni President Hadi 'Under House Arrest” In Riyadh, Pada 

Https://Www.Aljazeera.Com/News/2017/11/Yemen-President-Hadi-House-Arrest-Riyadh-

171107082638642.Html, Diakses Pada 12 Oktober 2018. 
120Saudi King Salman Condemns Terrorist Activities Carried Out By Iran” pada 

https://www.youtube.com/Watch?V=Tgtnjrxnkq8, Diakses Pada 19 Oktober 2018. 

https://www.aljazeera.com/news/2017/11/yemen-president-hadi-house-arrest-riyadh-171107082638642.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/11/yemen-president-hadi-house-arrest-riyadh-171107082638642.html
https://www.youtube.com/Watch?V=Tgtnjrxnkq8
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menimbulkan permasalahan baru.121 Raja Salman menuding Iran mendukung gerakan 

terror untuk membuat kekacauan di berbagai negara di regional Arab. Seperti 

dukungan Iran kepada Houthi. 

 Raja Salman sesuai dengan keyakinan dan nilai yang dianut akan terus 

memerangi kelompok terror yang telah membuat wilayah regional menjadi tidak 

aman. Seperti dalam pidato nya juga menyatakan akan terus menyerang kelompok 

ekstremis dan teroris yang membuat ketidakstabilan di kawasan. Kelompok ini juga 

membuat jalur investasi ke Arab Saudi terganggu. Regional krisis ini juga akan 

membuat kebijakan Arab Saudi akan mendukung rakyat Yaman untuk mendapatkan 

perdamaian yang di harapkan. Seperti dalam pidato yang disampaikan oleh Raja 

Salman pada suatu pertemuan: 

“…The kingdom will keep fight extremist and terrorism, and play 

leading and intended role in the region for investment opportunities 

and it will keep pushing its efforts to address regional crisis and 

issue and its cases the Yemeni people and Palestinian People cause 

is our priority…”122 

 Seperti yang telah dijelaskan diatas maka Raja Salman akan terus melawan 

kelompok teroris yang membahayakan regional. Kelompok ekstrimis dan terror akan 

membua wilayah regional menjadi tidak stabil dan akan merugikan banyak pihak. 

Arab Saudi akan membuka kesempatana investasi untuk mendorong upaya mengatasi 

                                                           
121“King Salman Speech In Shoura Council Meeting, Dalam “King Salman Calls For Political 

Solution In Yemen During Shoura Council Speech”, Diakses Pada 

http://www.arabnews.com/Node/1407221/Saudi-Arabia, Pada 11 Oktober 2018. 
122 King Salman Speech Yemen Crisis, 2017, “King Salman: Our Support To Yemen Was Not An 

Option”, Al Arabiyya English, Pada Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Ipwnrdi8zbw, Diakses 

Pada 15 Oktober 2018. 

http://www.arabnews.com/Node/1407221/Saudi-Arabia
https://www.youtube.com/watch?v=IpwnrdI8zBw
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krisis regional dan masalah di Yaman. Dari sisi kognitif Raja Salman maka akan 

tergambarkan beberapa alternatif kebijakan luar negeri Arab Saudi. Seperti mediasi, 

bantuan dana, intervensi politik serta intervensi militer.  

3.3 Alternatif Intervensi Politik.  

 Intervensi politik adalah salah satu alternatif yang mungkin bisa digunakan 

oleh Arab Saudi untuk membuat Yaman menjadi lebih damai. Mengingat konflik 

yang ada saat ini merupakan konflik yang juga dipengaruhi oleh situasi dinamika 

politik Yaman dan regional. Alternatif intervensi politik bisa dipilih dan telah berhasil 

ketikak konflik Yaman pada tahun 2011.  

 Pola intervensi politik Arab Saudi juga pernah dilakukan oleh Arab Saudi 

dalam politik luar negerinya. Seperti pada kasus konflik Mesir tahun 2011, berawal 

dari demonstran besar-besaran yang meminta dirubahnya pemerintahan kekuasaan 

Mesir pada tahun 2011 hingga naiknya Mursi sebagai presiden Mesir dengan 

kemenangan telak yang diusung oleh partai ikhwanul muslimin.123 Meskipun awalnya 

kerjasama terkait dua negara ini baik-baik saja, bahkan Mursi melakukan kunjungan 

luar negeri pertamanya ke Arab Saudi. Keberpihakan Arab Saudi dengan kelompok 

                                                           
123David Hearst, 2013, “Why Saudi Arabia is taking a risk by backing the Egypt Coup”, pada 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/20/saudi-arabia-coup-egypt, diakses pada 15 

November 2018.  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/20/saudi-arabia-coup-egypt
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oposisi hingga membuat Jenderal Sisi naik menjadi presiden. Arab Saudi juga 

meminta kepada semua negara untuk mendukung pemerintah Mesir yang baru.124 

 Hal ini pernah terjadi di Yaman, ketika kekuasaan Ali Abdullah Saleh diminta 

untuk mediasi dengan kelompok oposisi, tetapi Ali Abdullah Saleh menolak dan tetap 

pada pendirian ia menolak untuk mundur dari kursi pemerintahan Yaman. Ali 

Abdullah Saleh menyatakan akan mundur setelah adanya presiden Yaman baru hasil 

pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun 2013. Tetapi pada 22 Mei 2011 Arab 

Saudi dan GCC mengumumkan pembatalan mediasi, serta memilih upaya transisi 

kekuasaan untuk mengakhiri konflik Yaman pada saat itu. Pada tanggal 8 September 

2011, selaku Putra Mahkota Arab Saudi. Pangeran Salman yang menggantikan Raja 

Abdullah yang sedang sakit. Pangeran Salman dalam sebuah rapat pertemuan antara 

pemerintah Arab Saudi Oman, meminta Ali Abdullah Saleh untuk melihat situasi 

dalam negeri Yaman, seperti: 

“….I asked Ali Abdullah Saleh to listen to the aspirations of the 

Yemeni people, and to approve suggestions from the results of 

the May 2011 GCC meeting in Riyadh….To my brother Ali 

Abdullah Saleh, the people of Yemen and Saudi Arabia are 

brothers, I am on behalf of the government of Saudi Arabia and 

King Abdullah asks you to approve our advice and the 

GCC..”125. 

 Seperti yang di ucapkan Pangeran Salman saat itu, ia meminta kepada Ali 

Abdullah Saleh untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Yaman atas 

                                                           
124 Ibid 
125 SCTH KSA, 2011, الرياض والعمران في ذاكرة الملك سلمان بن عبدالعزيز, 

https://www.youtube.com/watch?v=wRhJv-vzQfM, pada  

https://www.youtube.com/watch?v=wRhJv-vzQfM
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kepemimpinannya126. Serta untuk menyetujui hasil pertemuan GCC pada tahun 2011 

untuk mengadakan transisi kekuasaan. Terutama setelah serangan pada Juni 2011 

yang mengenai Ali Abdullah Saleh, sehingga membuat Ali Abdullah Saleh untuk 

mendapatkan perawatan medis di Arab Saudi.  

 Intervensi politik juga terjadi ketika Sana’a berada dibawah kekuasaan Houthi 

dan mengkudeta Presiden Abdurrabu Mansyur Hadi pada tanggal 23 Januari 2018. 

Pada saat itu, Abdurrabu Mansyur Hadi beserta sejumlah menterinya menyatakan 

mundur dari pemerintahan Yaman dan terbang menuju Arab Saudi untuk 

mendapatkan perlindungan setelah kudeta.127 Tetapi satu bulan kemudian tepanya 

pada tanggal 24 Februari 2018, dengan dukungan Arab Saudi Abdurrabu Mansyur 

Hadi, kembali menuju Yaman dan mendirikan pusat pemerintahan yang baru di 

Aden. 128  

 Pada pemerintahan Raja Salman, Arab Saudi berusaha untuk menemukan 

pendekatan politis yang tepat guna menyelesaikan konflik Yaman. Hal ini dikuatkan 

dengan adanya dukugan Arab Saudi dalam menangani konflik Yaman. Dikuatkan 

oleh ucapan Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi Adel Al-Jubeir tahun 2015 

pada salah satu pertemuan di PBB: “Saudi Arabia is committed to finding a political 

solution to the situation in Yemen, based on the Gulf Initiative, the outputs of the 

                                                           
126Mengingat sejak 2010, Raja Abdullah memiliki kesehatan yang kurang baik. Dalam beberapa 

kesempatan Pangeran Salman menjadi pengganti Raja Abdullah dalam pengambilan keputusan, 

tentunya dengan restu dan sepengetahuan Raja Abdullah.  
127 “Yemen crisis: Houthi rebels announce takeover”, pada https://www.bbc.com/news/world-middle-

east-31169773, diakses pada 10 Oktober 2018.  
128 Ibid 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-31169773
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-31169773
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Yemeni national dialogue….”129 Menurutnya dengan dialog nasional yang didukung 

oleh negara teluk akan membuahkan hasil yang baik bagi perpolitikan Yaman. 

 Pemerintahan Yaman dalam menjalankan pemerintahannya juga mendapatkan 

dukungan dari Arab Saudi, seperti penanganan restorasi setelah konflik. Basis utama 

politik luar negeri Arab Saudi dalam intervensi politik di Yaman yaitu berdasarkan 

kepada tiga hal : Persaudaraan Arab, Identitas agama dan membendung pengaruh Iran 

dalam perpolitikan Yaman. 

 Arab Saudi menyadari akar konflik Yaman merupakan konflik politik, maka 

untuk mengakhiri konflik ini juga membutuhkan solusi politik. Tetapi situasi Yaman 

saat ini tidak memungkinkan adanya transisi kekuasaan mengingat tingkat konflik 

yang masih besar. Kekuatan Houthi yang membahayakan dan masih menguasai ibu 

kota Sana’a tentu akan berdampak fatal jika transisi kekuasaan dilakukan ketika 

Houthi masih menguasai ibu kota Sana’a. Sebelum adanya solusi politik untuk 

membuat Yaman menjadi damai, tentu situasi Yaman harus kondusif dan semua 

pihak yang terlibat mampu dan setuju untuk menyelenggarakan dialog nasional untuk 

mencapai perdamaian di Yaman.  

 Setidaknya solusi politik ini bisa menjadi jalan keluar ketika semua pihak 

mampu untuk menurunkan serangannya, seperti Houthi yang jelas tidak bisa 

                                                           
129Speech foreign minister of Saudi Arabia,  “Saudi Arabia committed to political solution in Yemen”, 

diakses pada https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabia-committed-to-political-solution-in-

yemen-1.2284087, pada 18 November 2018.  

https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabia-committed-to-political-solution-in-yemen-1.2284087
https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabia-committed-to-political-solution-in-yemen-1.2284087
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memenuhi ambisinya untuk menguasai seluruh Yaman. Hingga akhir 2017, Houthi 

hanya mampu menguasai kurang dari 15% wilayah Yaman meliputi dua kota besar 

seperti Sana’a dan Sa’ada.130 Pemerintah Yaman juga tidak memiliki legitimasi yang 

baik dalam masyarakat Yaman. Solusi transisi politik akan berhasil jika semua pihak 

menyadari akan hal itu. Negara atau badan yang mampu untuk mengatasi transisi 

politik adalah Arab Saudi beserta GCC. Mengingat dengan bantuan intervensi Arab 

Saudi dan GCC, wilayah Yaman sebanyak 85% telah kembali dibawah kekuasaan 

pemerintah Yaman. Serta intervensi politik yang pernah Arab Saudi lakukan pada 

masa Ali Abdullah Saleh yang berhasil melakukan transisi politik.131 

 UNSC mengeluarkan resolusi untuk konflik Yaman, berupa Security Council 

resolution 2216. Isi dari Security Council resolution 2216 adalah pembekuan 

sejumlah aset yang dimiliki oleh Abdul Malik Al-Houti (pemimpin Houthi), Ahmad 

Ali Abdullah Saleh (Anak dari Ali Abdullah Saleh serta mantan komandan tentara 

nasional Yaman), Abdullah Yahya Al-Hakim selaku ketua oposisi Yaman, serta 

Abdul Khaliq Al-Houthi selaku petinggi Houthi.132 Mereka di dakwah atas perbuatan 

yang menimbulkan ketidakstbalilan, ketidakamanan, serta kerusuhan di Yaman.  

Serta melarang menyuplaian senjata ataupun alutsista militer kepada nama maupun 

golongan yang telah disebutka diatas.  

                                                           
130 Hani Mohammad, Loc.Cit 
131 Ibid 
132Official website of Foreign Ministry of Republic Yemen, “United Nations Security Council 

Resolution 2216”, pada https://www.mofa-ye.org/Pages/united-nations-security-council-resolution-

2216/, diakses pada 18 Desember 2018.  

https://www.mofa-ye.org/Pages/united-nations-security-council-resolution-2216/
https://www.mofa-ye.org/Pages/united-nations-security-council-resolution-2216/
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 Semua pihak diminta untuk bekerja sama dan mengimplementasikan 

perdamaian di Yaman. Pada resolusi ini juga dicantumkan kepada negara tetangga 

untuk terlibat dalam perdamaian di Yaman serta menginspeksi perairan Yaman untuk 

meminimalisir masuknya senjata dan alutsista Houthi.133 Pada pasal ini juga 

disebutkan kepada Houthi untuk memberhentikan serangan kepada pemerintah 

Yaman serta negara tetangga serta untuk menyerahkan kekuasaan Sana’a kepada 

pemerintah Yaman.134 

3.4 Alternatif Bantuan Dana 

 Bantuan dana atau keuangan sangat penting untuk pemerintah dan masyarakat 

Yaman. Bantuan dana bisa muncul dalam alternatif pengambilan keputusan 

peyelesaian konflik Yaman. Pada tahun 2014, Pangeran Salman dalam mewakili Raja 

Abdullah yang sakit dalam rapat tahunan GCC di Kuwait menyatakan:“…Saudi 

Arabia is committed to providing the financial support necessary to rebuild Yemen 

and improve the quality of life for all Yemenis...”.135 Sesuai dengan pemaparan 

Pangeran Salman, Arab Saudi berkomitmen untuk memberikan bantuan keuangan 

kepada pemerintah Yaman sebagai salah satu bentuk dukungannya. Terutama kondisi 

                                                           
133 ibid 
134 Ibid 
135Prince Salman Speech in 25th Arab League Meeting,  اااا ااا ااا اااااااا

 اا 25ااا ااااااا ااااا اا اااا اا ااااااااا اا ااااا اااااا

  .pada https://www.youtube.com/watch?v=fNW6MwzCcSQ, diakses 18 Desember 2018 ,اااااا

https://www.youtube.com/watch?v=fNW6MwzCcSQ
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Yaman setelah konflik membutuhkan biaya yang besar untuk membangun negara 

serta kehidupan masyarakat Yaman.136  

 Pada masa Raja Abdullah, konflik Yaman juga telah terjadi sejak tahun 2011-

2015. 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 setelah krisis 2011.137  

 Pada masa Raja Salman meskipun memilih opsi intervensi militer tetapi juga 

memberikan bantuan dana agar pemerintahan Abdurrabu Mansyur Hadi bisa berjalan 

dengan baik. Banyak bantuan dana berupa program yang telah dilakukan oleh Arab 

Saudi di Yaman, seperti: bantuan kemanusiaan, bantuan logistik, bantuan pembetulan 

jaringan telekonunikasi, bantuan atas ketahanan pangan, bantuan terhadap 

rekonstruksi rumah/tempat tinggal, bantuan program air dan sanitasi, bantuan 

kesehatan. Total terdapat 124 rencana, dengan 81 partner dengan biaya total US$ 

597.598.580,-. 138 

                                                           
136 Official Speeches of the Custodian of the Two Holy Mosque King Salman bin Abdul Aziz Al Saud”, 

pada 

https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/LeadershipStatements/KingOfficialSp

eeches/Pages/Default.aspx, diakses pada 22 Desember 2018 
137 Toby Matthiesen, Loc.cit 
138 Saudi White Paper 2017, Loc.Cit 

https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/LeadershipStatements/KingOfficialSpeeches/Pages/Default.aspx
https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/LeadershipStatements/KingOfficialSpeeches/Pages/Default.aspx


95 

 

 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. 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$ 1.130.186.557.139 

Untuk mempermudah pemahaman penjelasan diatas, bisa melihat tabel dibawah: 

Tabel 3.1 Alokasi bantuan dana Arab Saudi di 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: dikelola oleh penulsi dari Saudi White Paper 2017.140 

 Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, 

Maroko, Sudan. Juga memberikan bantuan dana yang dialokasikan untuk 

memberikan bantuan pangan untuk 10-12 juta masyasrakat Yaman. Total bantuan 

dana sebesar negara koalisi berjumlah US$ 18 milyar selama tahun 2015-2018. Arab 

Saudi beserta Uni Emirat Arab juga menyetujui bantuan dana sebesar US$500 juta, 

                                                           
139 Ibid 
140 Ibid 
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dengan presentase 50:50, atau US$ 250 juta Arab Saudi dan US$ 250 juta Uni Emirat 

Arab.141  

 Bantuan dana lainnya juga berbentuk bantuan kemanusiaan, dimana tercatat 

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah mengirimkan 65 kapal pengangkut bantuan 

kemanusiaan menuju Yaman. Selain itu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah 

megirimkan sebanyak 124 konvoi bantuan kemanusiaan melalui darat.142 Bantuan 

dana juga diperlukan untuk membantu pemerintah Yaman menjaga kestabilan mata 

uang Yaman terkait dollat Amerika Serikat, seperti dalam pidato Raja Salman pada 

salah satu rapat perdana dengan dewan Shura pada Februari tahun 2015: 

“…This directive is in continuation of Saudi Arabia's 

consistent approach to support the Yemeni people and the 

Yemeni government, and based on the interest in stabilizing 

the Yemeni economy and enhancing the value of the Yemeni 

currency forth sustainability of Yemen…”143 

 Sesuai pemaparan diatas Raja Salman tetap melanjutkan pemberian bantuan 

dana kepada pemerintah Yaman. Bantuan dana digunkan untuk mendukung 

pemerintah dan masyarakat Yaman. Bantuan dana diharapkan bisa membantu 

pemerintah Yaman untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mata uang Yaman yang 

nantinya diharapkan bisa membuat kestabilan di dalam negeri Yaman.  

                                                           
141The New Arab, 2018,“Saudi UAE, Announce $500 milion in aid to Yemen”, pada 

https://www.alarabiy.co.uk/English/amp/news/2017/11/20/Saudi-uae-announce-500-milion-in-aid-to-

yemen, diakses pada 20 Desember 2018.  
142 Ibid 
143 Official Speeches of the Custodian of the Two Holy Mosque King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, 

Loc. Cit 
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 Bantuan dana memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah Yaman dan 

masyarakat Yaman untuk bertahan hidup. Alternatif ini menjadi alternatif yang cukup 

rasional dan membantu kedua belah pihak untuk mendapatkan kepentingan. Seperti 

Arab Saudi memiliki kepentingan agar Yaman menjadi damai, serta pemerintah 

Yaman bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik dengan bantuan dana 

tersebut.Tetapi dengan rentan konflik yang lama, pengawasan pemerintah menjadi 

buruk. Tingkat korupsi juga tinggi, tercatat pada saat ini Yaman menempati urutan 

131 dari 179 negara di dunia. Korupsi sangat massif terjadi di Yaman.144 

 Selain itu dengan tingkat kesukuan yang tinggi, maka susah untuk 

membendung nepotisme suku yang ada. Suku yang lebih besar umumnya akan 

mendapatkan bantuan dana yang lebih besar. Mantan Presiden Ali Abdullah Saleh 

dinyatakan telah melakukan korupsi sebesar US$ 60 juta selama ia menjabat sebagai 

presiden Yaman.145 Sehingga tidak ada yang menjamin bahwa dengan bantuan dana, 

konflik Yaman akan semakin membaik. Bantuan dana juga bisa menimbulkan 

permasalahan yang baru seperti korupsi, kolusi dan nepostisme. Bantuan dana 

mungkin bisa membantu masyarakat Yaman untuk bertahan hidup. Untuk pemerintah 

Yaman, bantuan dana bisa digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan Yaman 

seperti belanja negara. Bantuan dana Arab Saudi telah menaruh deposito di Bank 

                                                           
144Global Security “Yemen – Corruption”, pada 

https://www.globalsecurity.org/military/world/yemen/corruption.htm, diakses pada 19 November 

2018.  
145“UN says ex-Yemen president Saleh stole up to $60bn”, diakses pada 

https://www.aljazeera.com/ampnews/2015/02/yemen-president-saleh-stole-60bn-

150225180029123.html,  

https://www.globalsecurity.org/military/world/yemen/corruption.htm
https://www.aljazeera.com/ampnews/2015/02/yemen-president-saleh-stole-60bn-150225180029123.html
https://www.aljazeera.com/ampnews/2015/02/yemen-president-saleh-stole-60bn-150225180029123.html
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sentral Yaman sebesar US$ 1.000.000.000,- ini bisa digunakan untuk membantu 

Yaman untuk menahan laju devaluasi riyal Yaman atas dollar Amerika Serikat.146 

3.5 Alternatif Mediasi 

 Pada alternatif pilihan mediasi Raja Salman dihadapkan dengan banyaknya 

faktor yang terlibat dalam konflik Yaman. Pangeran Salman juga pernah menyatakan 

kesungguhan pemerintah Arab Saudi untuk penyelesaian konflik Yaman, seperti pada 

pidatonya pada rapat tahunan Liga Arab yang ke 25 di Kuwait pada 25 Maret 2014, 

menyatakan: “…Saudi Arabia remains committed to a peaceful, diplomatic and 

multilateral solution to the crisis in Yemen…”.147  Arab Saudi berusaha untuk 

mencari jalan keluar dalam konflik Yaman. Dalam pandangan Pangeran Salman 

untuk mengatasi krisis di Yaman membutuhkan jalan keluar damai. Seperti mediasi 

serta bantuan hubungan diplomatik atau multilateral untuk membantu mencari solusi 

krisis Yaman. Seperti yang Pangeran Salman katakana pada rapat tahunan Liga Arab 

yang ke 25 di Kuwait pada 25 Maret 2014, menyatakan:  

“….for all those involved in these conflict to reduce the 

tension of attacks on the legitimate government, and I asked 

to the Yemeni government to hold a national dialogue. Saudi 

ready to become a mediator for achieving peace in 

Yemen…”148 

 Pangeran Salman berpendapat bahwa semua yang terlibat dalam konflik 

Yaman harus menurunkan tensinya agar perdamaian bisa tercapai. Serta untuk tidak 

                                                           
146 Saudi White Paper 2017, Loc.cit 
147Prince Salman Speech in 25th Arab League Meeting, Loc. Cit   
148 Ibid 
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menyerang pemerintahan yang sah atas pilihan umum tahun 2012. Pangeran Salman 

juga menyatakan Arab Saudi siap menjadi mediator untuk mencapai perdamaian 

dalam konflik Yaman. Pada tahun 2015 pada saat rapat pertama antara Raja Salman 

dengan majelis Shura, Raja Salman menyatakan sikapnya terhadap konflik Yaman: 

“….we tried to issue mediation solution to avoid the war, and 

we opened a line of communication at that time, until now they 

didn’t come to Riyadh or Aden, it will be hard to discuss 

mediation in future…all the lines are open to discuss with Ali 

Abdullah Saleh or others players…”149 

 Pada rapat pertama dengan majelis Shura, Raja Salman menyatakan terbuka 

untuk menjadi mediasi dengan aktor yang terlibat dalam konflik Yaman. Tetapi 

ajakan mediasi itu tidak diterima oleh Houthi maupun Ali Abdullah Saleh. Langkah 

yang diambil oleh Houthi maupun Ali Abdullah Saleh membuat langkah mediasi 

akan terasa susah kedepannya.  

 Banyaknya aktor yang terlibat seperti: Houthi, AQAP, STC, Loyalis Ali 

Abdullah Saleh, pemerintah Yaman serta Arab Saudi dan negara aliansi Arab 

Saudi.150 Semua aktor tersebut memiliki tujuan yang berbeda, Houthi menginginkan 

negara tanpa campur tangan Arab Saudi, STC menginginkan untuk pisah dari 

Republik Yaman dan mendirikan negara sendiri di wilayah selatan. AQAP meskipun 

saat ini tidak memiliki satupun tempat di Yaman setelah operasi militer pembebasan 

                                                           
149 King Salman First Meeting with Majeliss Shura, 2015, Al-Arabiya  اااا ااااا ااااا اا

 pada https://www.youtube.com/watch?v=d4QKFH6IOjI&t=20s, pada 18 , ااا اااااا

Desember 2018.  

 
150 Negara anggota GCC Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman. 

https://www.youtube.com/watch?v=d4QKFH6IOjI&t=20s
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Mukalla, simpatisan AQAP masih banyak di temukan di wilayah selatan. Mereka 

menginginkan negara yang berdasarkan ajaran Islam. Pemerintah Yaman juga 

menginginkan negara Yaman kembali damai tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak 

yang menginginkan kehancuran Yaman.  

 Konflik yang terjadi sejak tahun 2011 hingga penulisan ini ditulis, tercatat ada 

beberapa mediasi yang pernah dilakukan antara pemerintah Yaman dengan aktor 

lainnya. Mediatornya pun berbeda-beda. Seperti pada April 2011sebanyak 3 kali 

mediasi pernah di ajukan oleh Arab Saudi dan negara anggota GCC.151 Mediasi pada 

saat itu bertujuan untuk menemukan jalan terbaik antara pemerintahan Ali Abdullah 

Saleh dengan kelompok oposisi yang menginginkan berakhirnya kekuasaan Ali 

Abdullah Saleh. Demonstrasi terus meluas ke beberapa tempat di Yaman seperti 

Sa’ada, Aden, Mukalla, Taiz, Hudaidah. Maka pada tanggal 22 Mei 2011, Arab Saudi 

dan GCC menyatakan memberikan solusi transisi kekuasaan di Yaman. Pada 23 

November 2011, bertempat di Riyadh dan Arab Saudi sebagai mediator, Ali Abdullah 

Saleh selaku presiden Yaman menyetujui hasil mediasi dengan kelompok oposisi. 

Berupa transisi kekuasaan dan adanya pemilihan umum. Mediasi tersebut tergolong 

berhasil, Yaman mengadakan pemilihan umum presiden dengan hasil Abdurrabu 

Mansyur Hadi menjadi presiden Yaman selanjutnya.152 

                                                           
151“GCC: A mediator in regional conflicts?”, pada 

https://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2011/05/201158123220169666.html, diakses pada 

19 November 2018. 
152Ibid 

https://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2011/05/201158123220169666.html


101 

 

 Pada tahun 2011, Bahrain juga pernah melakukan mediasi antara 

pemerintahan Ali Abdullah Saleh dengan kelompok oposisi. Pada mediasi Bahrain, 

upaya untuk menyelesaikan konflik dengan transisi politik. Mediasi ini meminta Ali 

Abdullah Saleh untuk turun dari jabatannya dan memberikan kekuasaannya kepada 

Abdurrabu Mansyur Hadi yang pada saat itu menjadi wakil presiden Yaman. Pada 

perjanjian ini juga Ali Abdullah Saleh akan di berikan hak imunitas atas kasus 

korupsi, kolusi dan nepotisme yang ia lakukan selama penjabat sebagai presiden 

Yaman. Mediasi ini tidak bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Yaman atas hak 

imunitas yang akan diberikan kepada Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh juga 

menolak usulan Bahrain untuk memberikan kekuasaannya kepada wakilnya 

Abdrurrabu Mansyur Hadi, ia tetap berjanji akan mengadakan pemilihan umum pada 

2013 dan ia juga akan berjanji tidak akan mencalonkan diri.153 

 Pada tahun 2015, Oman sebagai negara tetangga Yaman juga mencoba pilihan 

mediasi atas konflik di Yaman. Oman memanfaatkan statusnya yang tidak memihak, 

mengingat Oman tidak masuk dalam aliansi militer Arab Saudi dalam menyerang 

Houthi dan AQAP di Yaman, tetapi juga tidak memihak kepada Houthi, AQAP 

ataupun Iran. Dalam mediasi ini, Oman memberikan tujuh (7) saran untuk 

menyelesaikan konflik Yaman.154 Pertama, penarikan Houthi dari seluruh wilayah 

                                                           
153Patrick Wintour, “UN envoy confirms first Yemen peace talks in two years”,diakses pada 

https://www.theguardian.com/world/2018/aug/02/un-envoy-yemen-peace-talks-civil-war-Houthis, 

pada 20 November 2018. 
154“Oman offers seven-point peace plan for Yemen”, pada 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/4/24/oman-offers-seven-point-peace-plan-for-yemen, 

diakses pada 19 Novemver 2018.  

https://www.theguardian.com/world/2018/aug/02/un-envoy-yemen-peace-talks-civil-war-houthis
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/4/24/oman-offers-seven-point-peace-plan-for-yemen
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dan kota di Yaman, Houthi tidak diperbolehkan untuk menguasai kota ataupun 

wilayah pemerintah Yaman. Seluruh wilayah yang telah dikuasai oleh Houthi harus 

di kembalikan kepada pemerintah Yaman. Kedua, adanya perbaikan hubungan antara 

pemerintah Ali Abdullah Saleh dengan Aidarus Zubaidi selaku pemimpin STC. 

Perbaikan hubungan ini diharapkan bisa menciptakan situasi yang baik di wilayah 

selatan yang memiliki basis masa STC. Ketiga, perlu adanya pemilihan presiden dan 

parlemen baru yang bisa mewakili semua pihak. 155 

 Keempat, Houthi dikonversi menjadi partai politik dan bisa mengikuti 

pemilihan presiden dan parlemen. Kelima, Yaman menjadi anggota GCC. Ketujuh, 

perjanjian ini harus disepakati dan disetujui oleh semua pihak yang ada.156 Mediasi 

ini sebenarnya telah menyalurkan seluruh aspirasi aktor di Yaman. Tetapi ada satu hal 

yang tidak disebutkan, yaitu berupa tidak adanya poin yang menjelaskan 

pemberhentian invasi militer Arab Saudi beserta koalisi di Yaman sejak Maret 2015. 

Houthi tidak menyetujui usulan mediasi yang diupayakan Oman, karena tidak adanya 

poin yang menyatakan pemberhentian invasi militer Arab Saudi di Yaman. Sehingga 

Houthi enggan untuk menyetujui mediasi Oman tersebut. 

 PBB sebagai suatu organisasi internasioanl dimana Yaman juga menjadi 

anggotanya juga berusaha untuk menciptakan perdamaian di Yaman. PBB menyadari 

konflik di Yaman sangat kompleks, dari sisi aktor maupun jangka waktu yang telah 

                                                           
155 Ibid 
156 ibid 
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lama berlangsung. Konflik Yaman tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi 

juga oleh semua pihak regional dan internasional. PBB melalui utusan khusus terkait 

konflik Yaman Ismail Oud Sheikh Ahmed, menyatakan akan memerlukan beberapa 

langkah untuk mendapatkan perdamaian di Yaman.157 Hal ini dikuatkan oleh ucapan 

utusan PBB untuk konflik Yaman, Ismail Oud Sheikh Ahmed: 

“The peace initiatives of regional actors should take precedence 

in Yemen and be supported by the international community. The 

United Nations remains indispensable in this regard as it 

reinforces the authority of regional mediators. Directive 

mediation strategies and a sequenced conflict resolution process 

– starting with an inter-elite track-one mediation process, 

followed by an inclusive national dialogue, and accompanied by 

local and/or traditional mediation processes – appear the best 

way to deal with the complexity of the Yemen civil war and 

resolve the conflict.”158 

 Seperti yang dikatakan Ismail Oud Sheikh Ahmed, dalam konflik Yaman 

perlu adanya mediasi yang di inisiasi oleh aktor regional serta mendapatkan 

dukungan dari dunia Internasional. Dalam tingkat dalam negeri Yaman, 

membutuhkan mediasi antara elit di Yaman baik dari pemerintah Yaman maupun 

oposisi Yaman. Konflik Yaman harus adanya dialog nasional yang diharapkan bisa 

mewakili aspirasi masyarakat Yaman. Ketiga adanya mediasi tingkat nasional atau 

                                                           
157 Ismail Oud Shikh Ahmed adalah utusan resmi PBB untuk konflik Yaman.  
158Ismail Ould Sheikh Ahmed, “Mediation in the Yemen Conflict: Strengthening Regional Actors”, 

diakses pada https://www.giga-hamburg.de/en/publication/mediation-in-the-yemen-conflict-

strengthening-regional-actors, pada 20 November 2018.  

https://www.giga-hamburg.de/en/publication/mediation-in-the-yemen-conflict-strengthening-regional-actors,%20pada%2020%20November%202018
https://www.giga-hamburg.de/en/publication/mediation-in-the-yemen-conflict-strengthening-regional-actors,%20pada%2020%20November%202018
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pendekatan tradisional. Mediasi antar suku atau kelompok lainnya juga akan 

membantu percepatan perdamaian di Yaman. 159 

 PBB juga meminta kepada Arab Saudi beserta aliansi untuk membuka 

embargo Yaman khususnya di Hudaidah agar bantuan internasional bisa masuk di 

wilayah Yaman utara. PBB juga meminta kepada semua pihak agar menurunkan tensi 

serangan agar perdamaian bisa tercapai. Hingga penulisan ini dilaksanakan PBB 

masih mencari jalan terbaik untuk Yaman keluar dari konflik ini. Pada 18 Desember 

2018 di Swedia, PBB mengadakan mediasi antara pemerintah Yaman dengan Houthi.  

3.6 Alternatif Intervensi Militer 

 Pilihan intervensi militer muncul setelah Houthi menguasai Sana’a pada 

Februari 2015 dan melakukan kudeta kepada pemerintahan Abdurrabu Mansyur 

Hadi. Sebelumnya Houthi juga menyerang wilayah Arab Saudi di Najran dan Jizan. 

Arab Saudi menuding Houthi didukung oleh Iran dan berusaha untuk menguasai 

Yaman dan membuat konflik di wilayah regional timur tengah. Arab Saudi yang 

merasa terancam dengan pergerakan Houthi mulai memilih opsi untuk terlibat secara 

langsung dalam konflik Yaman. 

 Tentu sebelum memilih opsi intervensi militer, Raja Salman telah melihat dan 

menyadari kemampuan yang dimiliki oleh militernya untuk melawan Houthi. Pada 

tahun 2011 Arab Saudi mengeluarkan US$ 69,4 milyar untuk memperbarui alat 

                                                           
159 Ismail Oud Sheikh Ahmed, Op.Cit  
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utama sistem senjata (alutsista) dengan angka yang besar tersebut membawa Arab 

Saudi pada lima besar negara di dunia dengan belanja militer terbanyak, seperti: 

Amerika Serikat, China, Rusia, India dan Arab Saudi. 160  

 Selain itu, kesanggupan tentara Arab Saudi juga pun diperhitungkan, maka 

untuk mengambil pilihan intervensi militer terhadap Yaman, Arab Saudi juga 

membentuk aliansi bersama dengan beberapa negara seperti: Uni Emirat Arab, 

Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, Maroko, Sudan. Seperti yang dikatakan pada 

pertemuan antara Mesir dan Arab Saudi pada tahun 2016: “ I believe that armed 

forces of Saudi Arabia and alliances made a great achievement in Yemen...They 

made a huge achievement in a shorter period of time”161 Menurut Raja Salman 

seperti pernyataan diatas, pasukan militer Arab Saudi dan aliansi memiliki banyak 

kemajuan dalam waktu yang singkat. 

 Dalam penyelesaian konflik di Yaman sejumlah negara koalisi turut serta 

dalam membantu pemerintah Yaman. Mesir menurunkan angkatan laut berupa kapal 

perang, 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.162 Bantuan militer negara dikawasan Arab juga bisa dilihat dalam tabel berikut: 

                                                           
160“Saudi Arabia spends 25% of its budget on its military, Loc. Cit  
161 King Salman Speech on bilateral meeting between Saudi Arabia and Egypt, 2016,  اااا

 ااا اااااا ااااااااا اا ااااا اااااا اااااا ااااااااا

 dalam ,ااااا ااااا ااا اااااااا اااا

https://www.youtube.com/watch?v=bbHtJILWlt4, diakses 19 Desember 2018.  
162 Dina El-Shiheeb, Loc. Cit  

https://www.youtube.com/watch?v=bbHtJILWlt4
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Tabel 3.2 bantuan militer negara dikawasan Timur Tengah 

Negara Kontribusi 

Mesir Kapal perang 

Sudan 15 jet 

Kuwait 15 jet 

Bahrain 15 jet 

Yordania 15 jet 

Qatar 10 jet 

UAE 30 jet 

50.000 pasukan darat 

Arab Saudi 100 jet 

150.000 pasukan darat 

Sumber : diperoleh dan dikelola dari berbagai sumber163 

 Data diatas merupakan salah satu dukungan bagi pemerintahan Raja Salman, 

bahwa kebijakan yang ia ambil adalah salah satu kebijakan yang benar. Seperti dalam 

penjelasan Alex Mintz, dalam penerapan kebijakan luar negeri juga memerlukan 

suara serta dukungan dari koalisi.164 Sisi lain dari intervensi militer ini adalah Arab 

Saudi harus mengeluarkan sejumlah uang lebih untuk pengeluaran biaya perang. 

Invasi militer merupakan salah satu kebijakan Arab Saudi dalam politik luar negeri 

Arab Saudi. Arab Saudi atas kesatuan militer GCC pernah melakukan intervensi 

militer pada konflik Bahrain tahun 2011 dan berhasil menyelamatkan posisi Raja 

                                                           
163 Ibid 
164 Alex Mintz, Loc. Cit 
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Bahrain dari serangan oposisi Bahrain. Keberhasilan ini tentu Arab Saudi bertambah 

kepercayaannya untuk melakukan intervensi militer di Yaman. Muhammad bin 

Salman selaku menteri pertahanan Arab Saudi juga menyanggupi intervensi militer 

Arab Saudi untuk terlibat di dalam konflik Yaman.  

 Selain itu dalam perspektif Raja Salman melindungi rakyat Yaman adalah 

salah satu tugasnya. Seperti dalam pidatonya dalam rapat dengan majelis Shura bulan 

Mei 2015, Raja Salman menyebutkan “…Our standing by Yemen was not an option 

but a duty to support the Yemeni people in confronting the aggression of Iranian-

backed militias…these militias posed a threat to international laws also to neighbors 

of Yemen too”. Raja Salman menegaskan bahwa Arab Saudi akan bersama dengan 

rakyat dan pemerintah Yaman untuk membendung agresi yang ditimbulkan oleh 

Houthi dan Iran di Yaman selama ini.165  Seolah telah menjadi tugas Arab Saudi 

untuk melindungi Yaman dari serangan Iran dan Houthi.   

 

 

 

 

                                                           
165king Salman Speech in Shoura Council Meeting,  خطاب الملك سلمان بن عبد العزيز كاملا, dalam Al-Arabiya 

https://www.youtube.com/watch?v=d4QKFH6IOjI, diakses pada 18 Desember 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=d4QKFH6IOjI

