
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Reunifikasi tahun 1990, Yaman terbagi menjadi dua bagian

yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Pada 1918 Yaman Utara lepas dari

Turki Utsmani dan berdiri Kerajaan Yaman. Kerajaan Yaman dalam

perjalanannya dikudeta militer pada tahun 1962, sekaligus mengakhiri era

Kerajaan Yaman & lahir Republik Arab Yaman. Sedangkan, Yaman Selatan

merdeka dari jajahan Inggris pada tahun 1967, dan mendirikan negara

Republik Demokratik Rakyat Yaman. Negara Yaman selatan adalah negara

Arab yang terpangaruh paham Sosialis. Seiring jatuhnya Soviet, Yaman

Selatan akhirnya sepakat untuk reunifikasi secara damai dengan Yaman

Utara pada 1990. Adalah Ali Abdullah Saleh yang menjadi ketua dewan

Presiden Yaman, dan selanjutnya ia menjadi Presiden Yaman. (Zulifan,

2015)

Pada tahun 1994, konflik perang saudara menerpa Yaman, antara

pemerintah Yaman dengan pengikut partai sosialis di wilayah selatan

Yaman. Konflik ini dipicu keinginan untuk melepaskan diri dan membentuk

kembali negara Yaman Selatan. Perang yang dikenal dengan sebutan

“Perang Musim Panas 94” ini pun berakhir setelah Pemerintah Yaman

berhasil menguasai keadaan. (Kholidi I. , 2014)



Setelah Yaman bagian selatan reda, Yaman kembali digoyang

pemberontakan di wilayah utara, di provinsi Sa'adah. Provinsi Sa'adah

berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Pemberontakan ini dipimpin oleh

kelompok Al-Houthi. Kelompok Al Houthi ini sebenarnya ada sejak tahun

1994. Nama Al Houthi di nisbatkan pada pemimpin mereka yang tewas

dibunuh tentara Yaman, bernama Hussein Badreddin Al-Houthi pada tahun

2004. Awalnya kelompok ini menamakan diri sebagai As-Shabab Al-

Mukminin kelompok oposisi yang menentang invasi Arab Saudi di Iraq dan

campur tangan Arab Saudi di Yaman. Setelah pemimpin gerakan ini Hussein

Badreddin Al Houthi terbunuh, saudaranya yg bernama Abdul Malik Houthi

menggantikan posisinya.

Ia mempopulerkan nama Al Houthi sebagai nama gerakannya dan

mengalami kemajuan perjuangan yang signifikan. Gerilyawan Al Houthi

mayoritas hal ini dianggap ancaman serius bagi Yaman dan Arab Saudi.

(Kholidi I. , 2014)

Kelompok Al Houthi mulai melakukan perlawanan total sejak

pemimpin mereka terbunuh tahun Agustus 2004. Konflik ini berlangsung di

wilayah Utara Yaman di wilayah Sa’ada, yang letak geografisnya

berbatasan langsung dengan wilayah Selatan Arab Saudi. Konflik

ditingkatkan pada Agustus 2009 ketika tentara Yaman melancarkan Operasi

Bumi Hangus dalam upaya untuk menghancurkan para pejuang di provinsi

utara Sa'adah. Kerusuhan ini kembali ke tahun 2004, ketika Hussein Al-

Houthi memulai pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Yaman.



Hussein Al-Houthi adalah perwakilan dari partai Al-Haq di parlemen

Yaman 1993-1997. Al-Houthi menuduh pemerintah Yaman melakukan

pelanggaran hak-hak sipil mereka, politik, ekonomi, dan marginalisasi

agama serta skala besar korupsi. Para pemberontak Al-Houthi menuntut

untuk pembebaskan semua tahanan, membangun kembali provinsi Saada,

dan memungkinkan mereka untuk mendirikan partai politik. (Maulana,

2015)

Korban jiwa berjatuhan sampai lebih dari 2.000 jiwa. Akhirnya

Presiden Ali Abdullah Saleh pun mundur dari jabatannya. 24 Februari 2012

Setahun setelah permulaan konflik, akhirnya Presiden baru ditunjuk oleh

pihak oposisi Yaman. Presiden baru tak lain adalah wakil presiden

sebelumnya yaitu Abd Rabbo Mansour Hadi. Namun tetap saja Mansour

Hadi tak mendapat banyak dukungan dari masyarakat dan kembali

memancing percikan-percikan konflik. Ketidaktsabilan politik dan sosial ini

dimanfaatkan oleh kelompok beraliran kiri Houthi untuk merebut

kekuasaan pemerintah. Selama puluhan tahun, kelompok Houthi yang

beraliran mazhab Iran memang sudah terlibat lama konflik dengan

pemerintah Yaman yang berlaliran mazhab Saudi. Akhirnya keadaan

Yaman makin tak kondusif karena pemberontak Hothi semakin kuat.

(Asmardika, 2015)

Setelah Istana Presiden Yaman berhasil diduduki oleh Houthi,

Presiden Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi pun menyatakan mundur dari

jabatannya. Setelah itu, Pasukan pemberontak Houthi membentuk



pemerintahan baru namun tak mendapat dukungan dari masyarakat Yaman.

Pada Tanggal 22 Februari 2015 Presiden Hadi berhasil melarikan diri dari

kepungan Pemberontak Houthi di ibukota Sanna atas bantuan Dewan

Keamanan PBB. Dua hari pasca melarikan diri dari Sanaa, Presiden Hadi

menyatakan menarik kembali pengunduran dirinya sebagai Presiden dan

menetapkan Kota Aden sebagai Ibukota Yaman sementara. Presiden Hadi

secara terbuka meminta pertolongan kepada negara-negara Jaziran Arab

dipimpin oleh Kerajaan Arab Saudi untuk melawan pemberontak Al Houthi

sebulan berikutnya (Asmardika, 2015)

Pada tanggal 25 Maret 2015 Presiden Yaman Abdur Mansur Hadi

secera resmi mengirim surat kepada pimpinan-pimpinan negara Jazira Arab.

Antara lain kepada yang mulia khadimul haramain asy-syarifain Raja

Salman bin Abdul Aziz Alu Su’uud raja Saudi Arabia, Kepada yang mulia

Syekh Khalifah bin Zayid Alu Nahyan, Kepala Negara UEA, Kepada yang

mulia Raja Hamd bin Isa Alu Khalifah Raja Bahrain, Kepada yang mulia

Sulthan Qabus bin Said Sultan Oman, Kepada yang mulia Syekh Shabah al-

Ahmad al-Jabir as-Shabah Negara Kuwait, Kepada yang mulia Syekh

Tamim bin Hamd Alu Tsani Amir Negara Qatar. Dalam surat tersebut

beliau menceritakan kondisi Yaman yang sudah kacau akibat serangan dari

kelompok Al Houthi yang terus menerus menyerbu warga sipil Yaman.

Presiden juga menceritakan bahwa Al Houthi sudah bergerak ke arah

selatan yaitu bagian kota Lahj da Aden.



Berikut kutipan isi surat resmi yang ditujukan kepada negara negara

Jazira Arab dalam hal permintaan bantuan Presiden Yaman :

Berdasarkan hal di atas, saya mengharapkan kepada Anda semua
wahai saudara-saudaraku, mengharapkan bantuan dari Negara-
negara Anda semua untuk berada di pihak rakyat Yaman dalam
rangka menjaga Negara Yaman. Saya meminta kepada Anda semua
dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip mempertahankan diri yang
tertuang dalam pasal 51 dari Piagam PBB, berdasarkan pada dasar
Piagam Liga Arab dan Perjanjian pertahanan wilayah Arab secara
bersama-sama, untuk segera memberikan bantuan dan dukungan
dengan segala hal-hal yang diperlukan, termasuk intervensi militer
untuk melindungi Yaman dan rakyatnya dari agresi yang terus
menerus dilakukan oleh kelompok pemberontak Houthi dan
mencegah terjadinya serangan yang mungkin saja terjadi di setiap
waktunya di kota Aden dan wilayah-wilayah selatan. Dan kami
meminta juga meminta bantuan dalam menghadapi al-Qaeda dan
Islamic State. (Yasin, 2015)

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang yang ada maka dapat ditarik rumusan

masalah sebagai berikut : “Mengapa Presiden Yaman meminta bantuan

militer kepada Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik dengan pihak Al

Houthi ?”

C. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam sebuah karya ilmiah berperan sangat penting

sebagai landasan berpikir yang jelas untuk membahas persoalan dan

memarik sebuah kesimpulan pada persoalan tersebut. Pada kesempatan ini

penulis akan menggunakan satu teori dari William D. Coplin untuk

menganalisa isu yang ada pada karya ilmiah ini.



Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Teori pengambilan keputusan luar negerei yang dikemukakan oleh

Graham T Allison dapat menjadi rujukan sebagai dasar kerangka berpikir

dalam menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam kasus ini

penulis akan menggunakan untuk menganalisa kebijakan Presiden Yaman

dalam mengambil kebijakan luar negerinya.

Kebijakan luar negeri dalam pengertian luas terdiri atas pola-pola

yang diwujudkan oleh suatu negara dalam memperjuangkan dan

mewujudkan kepentingan nasional, dalam hubungannya dengan negara

lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri

dapat berarti sebagai tindakan rasional suatu negara dalam usaha

memenuhi kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional, dapat

juga berarti hanya sebagai pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para

pemimpin atau penguasa suatu negara terhadap masyarakat internasional,

dapat pula sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri suatu negara

atau bangsa. (Warsito, 1998)

Graham T. Allison yang mengajukan tiga model untuk

mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ada

tiga model yang diajukan oleh Graham T. Allison yaitu Model Aktor

Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik. Untuk

dapat menjelaskan dan menerangkan permasalahan di atas, penulis

menggunakan model yang pertama, yaitu Model Aktor Rasional. Dalam

proses pembuatan tulisan ini penulis menggunakan Aktor Rasional



untuk dapat mempermudah mendeskripsikan mengenai proses

pembuatan keputusan luar negeri serta mengenai fenomena perubahan

politik luar negeri sebuah negara. (Warsito, 1998)

Model Aktor Rasional

Aktor Rasional

(Proses Intelektual)

Politik

Luar Negei



Mohtar Mas’oed dalam bukunya, “Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan

Metodologi”:

“......politik luar negeri  dipandang  sebagai akibat dari tindakan-
tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang
dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan
keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses
intelektual.   Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku
individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu
itu melalui  serangkaian tahap- tahap intelektual, dengan menerapkan
penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas
alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan
keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah.
Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan
perhatian pada  penelaahan  kepentingan  nasional  dan tujuan dari
suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bias
diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas
masing- masing alternatif itu..” (Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional
Disiplin dan Metodologi , 1990)

Negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak

berdasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan kepentingan paling

mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional.

Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan

alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Tabel 1 .  1 Untung Rugi

Opsi Keuntungan Kerugian

1. Alternatif A Ada Ada

2. Alternatif B Ada Ada

Sumber : Graham T. Alison, “The Essence Of Decision”, dikutip dari
diktat perkuliahan Teori Hubungan Internasional, Nur Azizah,

Fisipol-UMY, 2005.

D. Hipotesa



Dari uraian diatas maka dapat ditarik hipotesa bahwa alasan

Presiden Yaman bantuan kepada Arab Saudi dalam konflik di Yaman

dikarenakan :

1. Yaman memiliki keuntungan ekonomi dengan mendapatkan

bantuan dari Arab Saudi

2. Yaman mendapatkan keuntungan militer dari bantuan Arab

Saudi dan koalisinya.

E. Lingkup Penelitian

Sesuai tema yang akan dibahas , penulis akan membatasi ruang

lingkup sampai dengan alasan Presiden Yaman meminta bantuan pada Arab

Saudi untuk menyelesaikan konflik di Yaman . Penulis akan mengamati

data dari tahun 2012 sampai dengan sekarang untuk menganalisis Campur

tangan Arab Sudi menerapkan kebijakan luar negeri . Sebab pada tahun

tersebut Presiden Yaman meminta bantuan pada Arab Saudi

F. Metodologi

1. Metodologi Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisa kuantitatif, dimana

penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan alasan Pemerintahan

meminta bantuan kepada Arab Saudi di konflik Yaman, memuat website

yang terpecaya.



2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data

sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal,

dokumen, dan bahan dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah telaah pustaka (library research) yaitu dengan mengumpulkan data

dan informasi dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

Selain itu, juga mengunjungi beberapa situs di internet untuk melengkapi

data yang penulis kumpulkan.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskrpitif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para

pelaku yang diamati.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini direncanakan akan disajikan dalam beberapa bab setiap

pembahasanya. Pembahasan menurut pembagian bab-bab sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku

penulisan ilmiah yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok

permasalahan,  kerangka pemikiran, hipotesa, dan, sistematika penulisan.



BAB II, merupakan bab yang berisi tentang politik luar negeri Yaman

dan hubungan antara Yaman dan Arab Saudi sebelum konflik.

BAB III, merupakan bab yang berisikan tentang  awal mula

pemberontakan di Yaman serta profil dari pemberontak dan permohonan

bantuan Yaman terhadap Arab Saudi.

BAB IV, merupakan bab yang menjelaskan konsideran alasan presiden

Yaman meminta bantuan terhadap Arab Saudi untuk menyelesaikan

persoalan konflik yang ada di Yaman.

BAB V, merupakan bab penutup dan berisi tentang kesimpulan yang

ditarik dari keseluruhan paparan atau dekripsi fakta-fakta dan sepatah saran.


