
BAB III

DINAMIKA PEMBERONTAKAN AL HOUTHI DAN PERMINTAANN

BANTUAN YAMAN

Dalam bab 3 ini akan dijelaskan mengenai penjelasan dari pemberontak

Al Houthi berupa deskripsi tentang kelompok tersebut, awal mula pemberontakan,

latar belakang munculnya peeberontakkan dan tujuan pemberontakan tersebut.

A. Deskripsi Kelompok Al Houthi

Yaman kembali digoyang setelah Yaman bagian selatan reda, yaitu

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. (Kholidi I. , 2014)

Al Houthi merupakan ancaman serius setelah pemberontakan bagian

selatan dapat ditanggulangi. Kelompok tersebut merupakan kelompok yang



beraliran Islam Syiah. Kelompok tersebut memulai pemberontakan dikarenakan

sikap pemerintah yang mereka nilai belum menyeluruh dalam mensejahterakkan

rakyatnya. Sama seperti pemberontakan sebelumnya, Al Houthi juga

menginginkan pemisahan diri dari pemerintahan Yaman dan membentuk

pemerintahan sendiri. (Sirjani, 2014)

Kisah Houthi bermula di provinsi Sa’ada , titik konsentrasi Syiah Zaidiyah

di Yaman. Pada tahun 1986, dibentuklah Lembaga Persatuan Pemuda (Ittihad

Asy   Syabab). Lembaga   ini bertujuan untuk mengajarkan paham Zaidi bagi

para pemeluknya. Badruddin Al Hautsi –salah satu ulama besar Zaidiyah saat itu-

termasuk salah satu pengajar di lembaga ini. Pada tahun 1990, tercapai persatuan

Yaman dan kesepakatan munculnya multi partai terbuka lebar. Untuk itu, Persatuan

Pemuda menjelma menjadi Partai Kebenaran (Hizbul Haqq) yang mewakili

kelompok Zaidiyah di Yaman, dan Husein Badruddin Al  Hautsi –anak Badruddin

Al  Hautsi- muncul  sebagai salah satu pemimpin yang menonjol dalam partai

ini, dan masuk ke dalam Majlis Perwakilan pada tahun 1993 dan 1997. (Sirjani,

2014)

Seiring dengan peistiwa ini, terjadilah perselisihan besar antara Badruddin

Al  Hautsi  dengan ulama Zaidiyah lain  di  Yaman seputar fatwa sejarah yang

disepakati ulama Zaidi Yaman, khususnya ulama yang jadi rujukan bagi kalangan

Zaidiyah, Majduddin Al Mu’ayyidi, yang memutuskan syarat nasab Hasyim untuk

menjadi pemimpin sudah tidak lagi diterima saat ini. Syarat ini hanya berlaku

pada situasi-situasi sejarah saat ini. Rakyat bisa memilih siapa yang layak untuk

berkuasa tanpa syarat harus berasal dari keturunan Al Hasan atau Al  husein.



Badruddin Al Hautsi menentang keras fatwa ini, terlebih ia berasal dari kelompok

Jarudiyah, salah satu kelompok Zaidiyah yang relatif memiliki kesamaan dengan

Syiah Itsna Asy’ariyah dalam pemikiran-pemikirannya. Permasalahan kian

berkembang yang tidak hanya sebatas persoalan Badruddin Al Hautsi semata,

karena secara terang-terangan mulai membela paham Itsna Asy’ariyah. Bahkan, ia

menulis sebuah buku berjudul Az Zaidiyah fil Yaman. Dalam buku ini, ia

memaparkan sisi kesamaan antara Zaidiyah dengan Itsna Asy’ariyah. Karena

adanya protes hebat terhadap pemikirannya yang menyimpang tentang Zaidiyah,

Al Hautsi terpaksa pindah ke Teheran dan menghabiskan waktu selama beberapa

tahun disana. (Sirjani, 2014)

Meskipun Badruddin Al Hautsi meninggalkan Yaman, hanya saja

pemikiran-pemikiran Itsna Asy’ariyahnya mulai menyebar, khususnya di kawasan

Sa’ada dan kawasan-kawasan sekitarnya. Ini berawal pada awal 90an, tepatnya

pada tahun 1997. Pada saat yang sama Husein Badruddin Al Hautsi,

mengundurkan diri dari Partai Kebenaran dan membentuk kelompok sendiri. Pada

mulanya hanya berupa kelompok ilmu pengetahuan agama dan pemikiran, bahkan

kelompok ini menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk melawan kekuatan

Islam Sunni yang diwakili oleh Partai Persatuan dan Reformasi Yaman. Namun

tidak lama kelompok ini berbalik menentang pemerintah dimulai dari tahun 2002.

Disela itu,sejumlah ulama Yaman melobi presiden Ali Abdullah Saleh untuk

memulangkan Badruddin Al Hautsi ke Yaman. Presiden menyetujui permintaan

ini. Akhirnya, Badruddin Al Hautsi kembali ke   Yaman untuk kembali

mengajarkan pemikiran-pemikirannya pada para murid-muridnya. Jelas bahwa



pemerintah Yaman tidak   terlalu   menganggap penting   kelompok   ini,   dan

pemerintah yakin tidak ada permasalahan-permasalahan berarti yang

ditimbulkan. (Sirjani, 2014)

B. Awal Mula dan Latar Belakang Pemberontak Al Houthi

Al-Houthi merupakan kelompok pejuang Syiah Zaidiyah yang beroposisi

dengan pemerintah Yaman. Al-Houthi adalah salah satu suku yang ada di Yaman

merupakan kelompok pemberontak Syiah, yang berbasis di Yaman utara. Gerakan

Al-Houthi berdasarkan atas nama keluarga yang sama yaitu Al-Houthi. Seperti

sebagian besar penduduk dataran tinggi utara, orang-orang Houthi adalah Zaidis.

Tidak seperti kebanyakan, mereka itu adalah revivalis yang percaya bahwa

identitas Zaidi terancam oleh dominasi Sunni atau bahkan Wahha.

Badr Al-Din Al-Houthi, ayah dari Husein Al-Houthi dan ulama yang

terkenal di wilayah Sa’ada memperkenalkan revivalisme sejak 1970-an dan

menerbitkan berbagai risalah yang mencela Wahhabi. Anggota-anggota keluarga

lainnya mengikuti dengan membuka lembaga pengajaran agama, menulis buku

buku, dan berdakwah. Keluarga Houthi juga seorang Hashemits yaitu keturunan

Nabi Muhammad dari keluarga Hasyim, yang berarti bahwa  mereka tidak

menerima legitimasi mereka dari afiliasi suku-suku tertentu. (Kurnia, 2011)

Hashemits dipercaya atau dikatakan tiba di Yaman setelah kedatangan

Islam, bermediasi dengan suku-suku lokal sebagai pendatang yang relatif baru.

Klaim mereka yang mempunyai identitas Yaman asli tidak diragukan lagi. Zaidi

Hahemits memerintah sebagian atau seluruh Yaman lebih dari seribu tahun lebih



sampai  September  1962  yang  merupakan  kematian  dari  imam  Yaman  Utara.

Negara ini kemudian mulai didominasi oleh individu-individu dan kelompok-

kelompok dari suku-suku asli. Banyak diantaranya dari wilayah-wilayah Zaidi.

Sebagian Hashemits itu beradaptasi menjadi rezim baru. (Kurnia, 2011)

Banyak dukungan langsung untuknya dan menerima kemunduran politis

dari mereka. Banyak mereka yang menjadi minoritas yang jauh dari negaranya

seperti di Arab Saudi dan Inggris dengan penyatuan Yaman Utara dan Selatan tahun

1990 dan munculnya sistem multipartai, kebangkitan Zaidi menemukan arti baru

dalam mengekspresikan politik mereka. Dibentuknya partai Al-Haq dan Al- Syabab

Al-Mukmin, merupakan cabang Al-Haq yang dibentuk pada pertengahan 1990-an

yang merefleksikan dinamisme baru Zaidi. (Patten, 2009)

Selama pemilu multipartai di Yaman pada tahun 1993, Husein Al-Houthi

dan Abdullah Ar-Razami, seorang kepala suku yang berasal dari pemerintahan

Sa’ada dipilih sebagai anggota parlemen dari partai Al-Haq selama empat tahun

Dari 1997, Husein Al-Houthi memfokuskan aktifitasnya ke Al-Syabab Al- Mukmin

di wilayah Sa’ada. Pada saat itu dia menikmati kepercayaan bahkan dukungan

pemerintah Yaman yang bertujuan untuk melawan penyebaran secara luas Salafi

yang berhubungan dengan kelompok Salafi yang ada di Arab Saudi. (Patten, 2009)

Pergerakan kelompok Houthi dimulai pada 1990-an dengan nama Ansar

Allah, sebuah gerakan teologis yang memberitakan tentang toleransi dan

perdamaian. "Kelompok ini dimulai sebagai pertemuan yang disebut Believing

Youth Forum di awal tahun sembilan puluhan," kata Ahmed Addaghashi, seorang



profesor di Sanaa University.Kepada kantor berita Al Jazeera, Addaghashi

mengatakan, gerakan Houthi awalnya diadakan dalam rangka visi pendidikan dan

kebudayaan berwawasan luas. Addaghashi mengatakan, ketegangan antara pasukan

keamanan Yaman dan Houthi pertama meletus ketika para pendukung kelompok

protes di masjid-masjid di Sanaa saat pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh.

Houthi berperan penting dalam penggulingan presiden Saleh kala itu. (Probo, 2015)

Awal mula pemberontakan Al Houthi muncul ketika kesenjangan sosial

terjadi anatar wilayah utara Yaman dan selatan Yaman terjadi. Tingkat

pembangunan wilayah selatan jauh pesat dibandingkan dengan perkembangan

kesejahteraan di wilayah utara, hal inilah yang menyebabkan pemberontakan terjadi

pada pemerintahan Yaman. Kelompok Al Houthi sebagai inisiator dalam hal ini

menuntut pemerintahan Yaman di berbagai Aspek. Dalam hal ini aspek tersebut

dapat dijadikan latar belakang pemberontakan Al Houthi, aspekk tersebut adalah :

1. Aspek Ideologi

Kelompok Houthi adalah kelompok yang berideologikan Syiah dan

tepatnya adalah kelompok yang  berafiliasi ke Syiah Zaidiyah seperti disebut

diatas. Syiah adalah para pembela Ali bin Abi Thalib terkait perselisihan dengan

Muawiyah bin Abi Sufyan, walaupun sebenarnya para ahli sejarah memeliki

pendapat yang bebeda-beda terkait awal mula Syiah sebenarnya.

Sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa awal mula syiah terjadi

pasca gugurnya Al Husein sebagai syahid. Pendapat ini kuat sekali. Di masa

khilafah Yazid bin Muawiyah, Al Husein pergi menuju Irak setelah



sekelompok penduduk setempat memintanya datang ke sana dan mereka berjanji

memeberikan pembelaan kepadanya. Namun pada detik- detik terakhir, mereka

lepas tangan terhadap Al Husein, hingga pada akhirnya Al Husein gugur sebagai

syahid di Karbala.  Kelompok yang meminta Al husein datang meyesal, mereka

memutuskan untuk menebus dosa-dosa mereka dengan memberontak terhadap

Daulah Umawiyah. Pemberontakan ini benar-benar terjadi. Sebagian besar

diantara mereka tewas dan mereka ini dikenal sebagai Syiah. Pendapat ini

menjelaskan kepada kita syiah sangat erat terkait dengan Al Husein bin Ali, lebih

dari keterkaitan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib sendiri. Seperti yang kita

saksikan, mereka selalu mengadakan acara peringatan kematian Al Husein;

hal serupa yang tidak mereka lakukan untuk memperingati kematian Ali bin

Abi thalib. (Sirjani, 2014)

Menurut Anung Al Hamat, para ulama pakar perbandingan aliran Islam

mencatat bahwa Syiah itu ada tiga jenis golongan. Pertama, Syiah Ghaliyah atau

Ghulat yang  berpandangan ekstrim  seputar Ali  bin  Abi Thalib, sampai pada

taraf menuhankan Ali atau menganggapnya nabi. Kelompok   ini   sangat   jelas

kesesatan   dan   kekfirannya. Kedua, Syiah Rafidhah yang mengklaim adanya

nash / teks  wasiat penunjukkan Ali sebagai khalifah dan mencaci dan

mengkafirkan para sahabat nabi. Kelompok ini telah meneguhkan dirinya ke dalam

sekte Imamiyah Itsna Asy’ariyah dan Ismailiyah.  Golongan ini  disepakati

kesesatannya oleh para ulama, tapi secara umum tidak mengkafirkan mereka.

Ketiga Syiah Zaidiyah yaitu pengikut Zaid bin Ali Zainal Abidin yang



mengutamakan Ali atas sahabat lain dan menghormati serta loyal kepada Abu

Bakar dan Umar  sebagai khalifah yang sah. (Muttaqin, 2013)

Zaid Bin Ali cucu dari Husein anaknya Ali, terbunuh ketika memimpin

pemberontakan melawan Umayah pada tahun 740 M. Sebaliknya, kaum Syiah

menghormati saudaranya, Muhammad Al-Bakir sebagai imam ke 5, tapi beberapa

menganggap Zaid itulah yang menjadi imam ke 5, dikenal dengan imam ke 5 atau

Zaidis. Zaidisme adalah sebuah doktrin yang menekankan filsafat dan rasionalisme

ketimbang literatur tekstual. (Kurnia, 2011)

Dalam prakteknya, belakangan imam-imam Zaidi sangat mentolerir

madzhab Syafi’i yang merupakan ajaran dominan kaum Sunni di Yaman yang

populasinya lebih dari setengah penduduk. Sejarah politik Zaidi di Yaman terjadi

pada tahun 1962. Negara Zaidi pertama kali dibangun di Yaman 893 M oleh

Yahya bin Al-Husein yang pada mulanya telah diundang ke Yaman untuk

memediasi antara suku-suku yang bertikai. Zaidisme mempunyai theology kita

yang bernama Al-Hadi Ila Al-Haq. Inilah dasar dari madzhab Zaidi di utara

Yaman. (Wedeen, 2008)

Pemimpin spiritual mereka diberi gelar sayyid, sebuah gelar keturunan nabi

dari garis keturunan Nabi Muhammad dan Fathimah. Pemimpin spiritual dikenal

sebagai seorang imam yang harus menjadi pemimpin sebuah negara khususnya

perannya dalam memediasi dan memfasilitasi menyatunya agama dan budaya

antara Hadawi dan suku-suku di dataran tinggi. Sistem keimaman Zaidi ini terus

berlangsung sampai pada tahun 1962, dan penyatuan ini berlangsung sampai



sekarang. Ajaran agama Zaidi berbeda dengan cabang-cabang ajaran Syiah lainnya

terutama tentang siapa yang cocok untuk menjadi imam dan bagaimana keimaman

itu terbentuk. (Wijaya, 2015)

Orang-orang Zaidi menerima kesepakatan kaum Syiah bahwa Ali, Hasan,

dan  Husein  adalah  tiga  orang pertama  yang  berhak menjadi  imam. Sebagian

besar kaum Zaidi ini berbeda dengan kaum Syiah lainnya. Mereka tidak terlalu

mempermasalahkan kekhalifahan sebagaimana kepercayaan kaum Sunni yang

dimulai dengan kekhalifafan Abu Bakar mempercayai bahwa mereka yang

menolak Ali sama sekali tidak berdosa. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa

mereka lebih toleran dalam menginterpretasikan Islam. (Kurnia, 2011)

Konflik Houthi dan rezim pemerintah mendorong ketegangan terhadap

masalah ini. Ghadir Day pernah dilarang untuk dirayakan antara tahun 2004

sampai  2008, Ghadir  Day dilarang  secara  hukum dirayakan  di  wilayah Houthi

dan pada tahun 2008 kembali dilegalkan. Hal ini menyebabkan ruang bagi Houthi

untuk melakukan mobilisasi. Selain  itu  beberapa  dekade  sebelumnya, Zaidi

kembali membangkitkan festival-festival yang telah ditinggalkan setelah revolusi

begitu juga dengan ritual-ritual untuk merayakan tokoh-tokoh agama. Kebiasaan

ini sangat menguntungkan Houthi karena dengan ini Houthi dapat mengumpulkan

dan memobilisasi massanya sendiri. (Sabili, 2016)

2. Aspek Geografi

Sebelum bersatu menjadi satu Negara pada tahun 1990, wilayah utara dan

wilayah selatan memiliki sistem yang berbeda. Setelah datangnya penjajah



inggris terbentuklah pemerintahan yang sosialis yang disebut sebagai Republik

Demokratik Yaman di wilayah selatan yang membentuk Negara berbasis militer

birokrasi dan ekonomi yang terencana. Perubahan sistem di sektor pertanian secara

luas dilakukan dari syaikh ke tuan rumah dan di bawah peraturan pemerintah. Ini

mengikis arti penting dari suku-suku yang   dahulunya mempunyai hubungan

yang   tidak terhubung sama sekali dengan negara. (Patria, 2015)

Di wilayah utara terbentuk Republik Arab Yaman Utara yang kemudian

menghapuskan sistem imam yang menyebabkan adanya rezim kuat di sana.

Kesulitan geografi,  instabilitas di Sana’a  dan pemilihan kepala suku di Republik

Arab Yaman Utara mempunyai arti sebuah akses dari pery-phery membuat

masyarakatnya termarjinalkan. Sementara syaikh-syaikh itu mendapatkan

perlindungan dari Sana’a, dataran tinggi utara mengembangakan peraturan

sendiri dari control pemerintah pusat. Dengan demikian pertanian skala kecil

dengan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh rumah tangga-rumah tangga yang

berarti secara politik, ekonomi dan geografi sudah terbentuk sense of economy.

(Patria, 2015)

Unifikasi Yaman Utara dan Yaman Selatan tidak mengahasilkan integrasi

yang penuh diantara kedua wilayah yang menyebabkan sulitnya membangun

persatuan. Penduduk menumpuk di utara, sedangkan presiden Ali  Abdullah Saleh

memepercayakan  posisi-posisi  strategis  di  utara kepada anggota keluarganya.

Ditambah lagi kesenjangan politik dan penemuan ladang-ladang minyak

membawa kearah perang sipil pada mei 1994 dan sebagian besar pertempuran di

wilayah selatan. Perang ini menimbulkan kesan buruk bagi orang-orang di wilayah



selatan yang menganggap orang-orang bagian utara melakukan invasi yang

mengarah kepada kolonialisme. Kesan ini terus berlanjut sampai sekarang

sebagaimana keluarga presiden Ali Abdullah Saleh yang berasal dari konfederasi

suku Hashidi yang mendominasi kepemerintahan wilayah selatan. (Patria, 2015)

Markas yang berada di antara wilayah utara dan selatan yang juga

merupakan antara tengah dan utara. Beberapa dekade wilayah-wilayah dataran

tinggi tidak terurus dan suku-suku di sana tidak terhubung dengan rezim Saleh

sebagaimana kepentingan Arab Saudi selanjutnya yang ingin melanggengkan

pemisahan ini. Lebih jauh keadaan geografis dan tantangan tanah lapang

menyebabkan kesulitan bagi pemerintah untuk mengakses wilayah-wilayah bagian

utara yang merupakan wilayah-wilayah yang tidak berkembang di negara.

Propinsi Sa’ada adalah contoh keadaan geografis, sosial ekonomi, dan

politik pery-phery yang menghasilkan lebih dari satu dampak. Propinsi Sa’ada

sangat menderita karena lokasinya dan keberagaman suku-suku yang bukan

Hashidi. Suku-suku Sa’ada berasal dari Bakil dan Khawlan Bin Amr yang tidak

mempunyai kontribusi sama sekali terhadap politik di Sana’a. Pemerintah pusat

juga gagal dalam memperkuat politik dan perkembangan secara efektif. Sebagai

contoh, dengan 22 gubernur sejak 1962, Sa’ada merupakan wilayah yang

gubernurnya paling banyak di Yaman. Bersamaan dengan pembagian utara dan

selatan dan wilayah utara dan pusat, wilayah Sa’ada juga merupakan contoh

kesenjangan yang lebih luas antara wilayah  kota  dan  wilayah  pedesaan  di

Yaman.  Pada  tahun  1979,  penduduk wilayah utara diperkirakan 90% adalah

orang wilayah pedesaan. Bersamaan dengan unifikasi, suku-suku   utara   dan



timur   pedesaan   yang   lebih   luas mengeluhkan bahwa dunia mereka telah

dipaksa berubah menjadi   kota dengan sistem dan struktur perkotaan. Masih di

akhir abad 20, penduduk Yaman masih 70% nya orang pedesaan menyadarkan

ketidakcocokan antara pedesaan dan perkotaan menyebabkan kesenjangan

geografis itu sendiri. (Patria, 2015)

Perbedaan letak geografis bersamaan dengan timbulnya kesenjangan

sosial. Kesenjangan sosial ini berhubungan dengan suku-suku yang

teimplementasikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Antara sebuah suku di

utara dan sebuah kelompok bukan suku di selatan, antara konfederasi suku

Hashidi yang dominan secara poltik dengan suku-suku yang lainnya, dan antara

suku-suku dengan orang-orang bukan suku yang berada di wilayah utara itu

sendiri. (Foundation, 2017)

Setelah berdirinya People’s Democratic of Yemen, berkurangnya suku-

suku dibarengi dengan anggapan negatif bahwa kesukuan itu sendiri sebagai

sebuah perlawanan sosial. Dengan didukung oleh rezim pemerintah, intelektual-

intelektual modern menganggap kesukuan sebuah kemunduran peradaban.

Dalam waktu yang sama, wilayah Sana’a yang berbasis elit-elit Republik Yaman

juga menggambarkan suku-suku wilayah utara sebagai kaum  yang bodoh dan

penuh kekerasan, mengagung-agungkan sistem patrimonialisme baik rezim-rezim

yang mewarisi ide-ide suku-suku utara pada era setelah 1990 maupun

mutakhallif. Mutakhallifa dalah sebutan orang-orang terbelakang yang digunakan

oleh orang-orang kota atau orang-orang Yaman Selatan untuk mengutuk suku



Zaidi di bagian utara. Menganggap protes atau keluhan yang dilakukan oleh orang-

orang di bagian utara sebagai hal yang tidak dapat disahkan. (Kurnia, 2011)

Wilayah selatan itu sendiri, bagaimanapun tidak semuanya merupakan

suku. Tingkatan non kesukuan termasuk Sayyids, yang secara turun temurun dari

elit Zaidi yang memberikan perlindungan suku. Sebaliknya, kaum Yahudi

dilindungi karena status mereka secara sosial sangat lemah. Muslim-muslim yang

lain yang tidak dianggap yang merupakan bukan kelompok suku, seperti tukang

daging, pedagang, pekerja kafe, penyanyi, dan lain sebagainya. Mereka dianggap

secara sosial lemah, walaupun demikian mereka tetap dilindungi sebagai peran

mereka dalam bidang ekonomi. Dalam level yang lebih kecil, pembagian-

pembagian sosial ini tetap berlanjut dalam kesukuan itu. Sementara suku-suku

dataran tinggi di wilayah utara Yaman membagi budaya-budaya politik, mereka

merubah ukuran-ukuran mereka, identitas, dan struktur secara regional dan sub

regional. Lebih jauh lagi, perlindungan pemerintah dapat dilakukan untuk

mengasingkan syaikh-syaikh dari suku-suku mereka. (Kurnia, 2011)

3. Aspek Ekonomi

Keadaan geografi dan cuaca wilayah Sa’ada menciptakan lingkungan yang

keras yang mendorong penduduk untuk melakukan kemandirian dan otonomi

ekonomi yang membutuhkan kerjasama insentif dalam bisnis dan perdagangan.

Tapi satu yang juga harus dipertimbangkan yaitu nilai-nilai sosial dan tujuan-

tujuan ekonomi.



Komoditas-komoditas pertanian tertentu di dalam suatu daerah

memberikan signifikansi terhadap kehidupan   sosial.   Dan dengan

pengembangan   dan   investasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, bertani

merupakan mata pencaharian utama dari sebagian masyarakat Sa’ada. Sebagai

tambahan, lahan-lahan kering sering digunakan untuk meningkatkan pendapatan

yang dapat digunakan sebagian profesi oleh sebagian orang, misalnya berdagang.

Sa’ada juga terkenal sebagai tempat perdagangan senjata di Yaman. (Patria, 2015)

Komoditas pertanian di provinsi Sa’ada mengubah baik nilai-nilai

ekonomi dan sosial dan juga konsumsi sumber daya air mereka. Sorghum (sejenis

tanaman yang  menyerupai jagung)  merupakan  tanaman yang tahan pada tanah

kering dijadikan sebagai bahan untuk membuat roti dan meningkatkan

pendapatan mereka. 90% petani menanamnya, dan mengalokasikan tanah

mereka lebih dari 30% untuk menanamnya. Mereka mengimpor tepung dan buah-

buahan sejak tahun 1984, petani-petani di wilayah Sa’ada meningkatkan hasil dari

pertanian mereka dengan produksi panen yang sangat tinggi, termasuk jeruk, apel,

delima begitu juga dengan anggur dan qat yaitu sejenis narkotika. Pemerintah

sangat menyadari tanah ini sangat subur di tahun 2004, yang merupakan 35% dari

total tanah subur di Yaman. Barang-barang ini dijual ke pasar dalam provinsi dan

di Sana’a juga, bahkan dijual juga atau diselundupkan ke Arab Saudi. (Patria,

2015)

Komoditas-komoditas ini diproduksi dalam konteks sosial politik. Sebelum

dikatakan, tanah-tanah yang subur ini terbatas di wilayah lokal dekat sungai-sungai

dan bertingkat-tingkat (terasering). Lahan-lahan subur diperluas melalui metode



irigasi dengan memanfaatkan sistem tersering atau memakai air-air tanah yang

sangat terbatas, termasuk menggunakan teknologi yang maju di area itu. Teknologi

ini sangat terbatas dan hanya sedikit elit yang memilikinya. Meskipun penduduk

sudah mandiri, ijin perlindungan dari luar meningkatkan irigasi dan kekayaan

semakin besar. (Patria, 2015)

Tipe-tipe berbeda dari rute perdagangan di provinsi Sa’ada berhubungan

dengan areal konflik-konflik Houthi. Pembangunan jalan- jalan yang rata di

provinsi Sa’ada menyebabkan perpindahan barang- barang mejadi lebih efisien

sehingga di sekitar wilayah Sa’ada itu terhubung dengan satu sama lain. Di bagian

barat Sa’ada, Razih sebagai contoh, tersedia transportasi dan jalan-jalan antara

Sana’a dan Sa’ada yang diselesaikan tahun 1979, membuat buah-buahan dari

Sa’ada  dijual di pasar-pasar Sana’a untuk memperoleh keuntungan. Contoh ini

menggambarkan bagaimana transportasi sungguh meningkatkan hubungan antara

penduduk Sa’ada, begitu juga antara  provinsi Sa’ada  dengan provinsi lainnya.

Jalan-jalan itu sangat pentng bagi ekonomi lokal dan oleh karena itu maka jalan-

jalan tersebut dijaga dan dimonitor oleh suku-suku lokal. Rute transportasi lai

termasuk jalan-jalan yang kurang bagus seperti jalan yang rusak dan berlumpur.

Jalan yang rusak itu lebih sulit bagi mobil dan truk-truk pengangkut untuk

melewatinya yang mengangkut barang- barang baik dari dalam atau luar provinsi.

Jalan-jalan ini malah justru dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat lokal

karena mobil-mobil ini harus mendapatkan ijin untuk melintas sehingga

dimanfaatkan untuk menarik pungutan atau bisa dikatakan pajak. (Patria, 2015)



Kemudian kerjasama dan pertukaran eksport dan import menyebabkan ijin

lokal dan internasional baik dalam masa tenang dan masa kritis. Telah

disebutkan sebelumnya bahwa hal tersebut menyebabakan penduduk jauh dari

spesialisasi ekonomi. Sungguh, spesialisasi barang-barang tertentu tanpa

kompensasi atau penyimapanan barang-barang dalam kurun waktu instabilitas

politik dapat menyebabkan penduduk tidak bisa melanjutkan kehidupan mereka,

maka mereka harus melakukan pertukaran barang. Baik konteks geografis dan

alam dari pertukaran ini sangat tidak mungkin bagi penguasa untuk mengaturnya.

Barang-barang pertukaran tersebut yang melalui sebuah jaringan pasar

dalam rentang waktu wilayah Sa’ada. Komoditas-komoditas itu dijual dan

ditukarkan bersala dari daerah-daerah luar sementara jala-jalan yang terbatas di

provinsi menggambarkan rute perdagangan yang sangat spesifik yang diketahui

oleh orang-orang sekitar. Barang-barang itu juga diperkirakan dijual ke Arab Saudi

melalui perbatasan. Sebagian jalur perdagangan ini dilarang  oleh hokum.

(Patria, 2015)

Walaupun transportasi yang ditingkatkan menciptakan hubungan antar

penduduk Sa’ada dan penduduk provinsi lain, mereka rawan terhadap

kelangkaan komoditas. Lebih jauh kementerian ekonomi berbanding terbalik

dengan kepercayaan lokal terhadap otonomi terhadap kelompok, melanggengkan

perpecahan terahadap orang luar. Kelangkaan sumber   daya tersebut meneruskan

ketidak percayaan dari barang komoditas tersebut atau jasa-jasa. Jasa-jasa

seperti mengebor sumur untuk membangun sebuah dam dapat mengganti skala



kekuatan dan prestasi dari aktor-aktor tertentu seperti Negara, membiarkan

penduduk lokal bersandar kepada penyedia jasa-jasa ini. (Patria, 2015)

Akhirnya, ketergantungan dari rute perdagangan ini secara signifikan dapat

memeberikan dampak bagi kehiduapan penduduk Sa’ada, dapat memperburuk

prestasi dan kekayaan individu-individu dan kelompok di sana.Kondisi ini

dapat membawa komunitas-komunitas itu secara terus menerus menegaskan

kembali otonomi-otonomi dengan mengandalkan produksi lokal yang berpotensi

menciptakan hubungan- hubungan baru solidaritas dengan yang lainnya sebagai

dampak kerusakan dari rute-rute ini. masalah territorial sangat lekat dengan

interpretasi lokal dari nilai-nilai kesukuan dan kewajiban-kewajiban antar

inidividu. (Patria, 2015)

C. Tujuan Pemberontakan

Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Houthi memiliki tujuan

tertentu sebagaimana pemberontakan dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu

di tempat-tempat tertentu. Namun pada dasarnya, pemberontakan terjadi karena

kesenjangan sosial yang mendorong kaum yang tertinggal atau yang tidak

diuntungkan untuk meminta kesamarataan hak sebagaimana kaum yang lebih

diuntungkan. Ketika permintaan tidak dipenuhi maka jalan pemberontakanlah

yang diambil. Seperti diketahui, wilayah Timur  Tengah memiliki potensi

kekayaan dan kemakmuran. Kita semua melilhat dengan mata kepala sendiri

bagaimana kekayaan dan kemakmuran yang dimiliki oleh Negara-negara di Timur



Tangah. Potensi minyak yang  mereka miliki benar-benar telah memberikan

kepada mereka kekayaan   dan   kemakmuran yang luar biasa.

Kelompok Houthi adalah penduduk Yaman yang mayoritas tinggal di

wilayah  Yaman  Utara atau  lebih  tepatnya di  provinsi Sa’ada. Wilayah  ini

termasuk wilayah yang tertinggal dan tidak tertata dengan rapi, perbedaan jauh

terjadi dengan wilyah lain seperti provinsi Sana’a sbegaimana dijelaskan di atas

tentang  sebab kemunculan  gerakan  ini.  Ditambah  dengan sikap  pemerintah

Yaman yang kurang mengakomodir tuntutan Houthi dan lebih bersikap represif

dalam  menghadapi  mereka,  menjadikan  penggulingan  pemerintahan sebagai

tujuan pemberontakan agar mereka mendapatkan hak-hak  mereka. Pemerintah

Yaman menurunkan kekuatan militernya untuk menghadapi pergerakan kelompok

Houthi, pmerintah menggugnakan conventional military dengan berbagai

persenjataan beratnya melawan musuh yang unconventional. (Patria, 2015)

Selain itu, mereka menganggap presiden Ali Abdullah Saleh melakukan

tindak korupsi yang menyensarakan banyak rakyat. Menurut laporan Panel Ahli

badan Dunia, presiden Ali Abdullah Saleh telah melakukan korupsi sejak tahun

1978 sampai tahun 2012. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga

menuding Presiden Ali Abdullah Saleh mecuri uang negaranya sebesaar US$ 60

miliar atau setara dengan Rp 771 trilun semasa 33 tahun memegang kekuasaan

dan asetnya disimpan di sekitar 20 negara dalam sidang  mereka tanggal 25

februari 201. Ditambah dengan tudingan kelompok Houthi bahwa Abd Rabbuh

Mansur wakil presiden Ali  Abdullah  saleh sekaligus penggantinya ketika Ali

Abdullah Saleh meletakkan jabatannya telah menutup-nutupi tindak pidana



kosrupsi yang banyak dilakukan oleh pemerintah. Sehingga mereka ingin

mengambil alih pemerintahan agar dapat bersih dari korupsi. (Patria, 2015)

Menurut para analis politik dari Amerika, sebenarnya Houthi hanya

menuntut bagian yang lebih besar dalam kekuasaan di pemerintah federal.

Namun, sikap ngotot Presiden Mansour Hadi ikut andil dalam konflik sektarian di

negara tersebut. Dengan adanya intervensi Arab Saudi, Hadi meminta Kaum Houthi

untuk menyerahkan senjata dan penyerahan diri pemimpin kelompok militan

tersebut. (Probo, 2015)

Gambar 3.2 Peta kekuasaan Al Houthi

Sumber : wikipedia.com di akses pada 25 Februari 2017



Daerah yang berasir merah adalah daerah yang sudah berhasil dikuasai oleh

pemberontak Al Houti. Dari peta diatas menjelaskan bahkan hampir seluruh

wilayah yaman bagian utara sudah diduduki oleh Al Houthi. Wilayah utara Yaman

memang tempat mereka dibentuk dan mereka mulai menebar ancaman bagi

pemerintahan Yaman.

Tujuan yang paling utama dari pemberontakan yang dilakukan oleh

kelompok ini adalah untuk mengambil alih pemerintahan dan kemudian

menjalankannya dengan ideologi mereka yaitu Syiah. Dengan kata lain, kelompok

Houthi ingin mendirikan Negara Syiah di wilayah Yaman terutama di wilayah

Yaman utara. Hal tersebut diperkuat dengan pendudukan Jabal dukhan di wilayah

selatan Arab Saudi oleh Kelompok ini. (Muslim, 2015)

D. Permintaan Bantuan Yaman Terhadap Arab Saudi

Semenjak kemunduran presiden Ali Bin Abdil Shaleh dan digantikan oleh

Presiden Abr Mansour Hadi kondisi yaman semakin kritis.  Kelompok Al houthi

sempat menguasi ibukota Sana. Banyaknya korban warga sipil tewas akibat

penembakan brutal dan sniper pemberontak Syiah Houthi dan sekutunya yang tidak

membedakan antara warga sipil dan militer. Tercatat lebih dari empat ribu rumah,

sekolah, gedung-gedung pemerintah, masjid dan fasilitas vital umum lainnya



sengaja dihancurkan pemberontak Syiah Houthi saat berperang melawan tentara

nasional Yaman bersama Aliansi Militer Islam pimpinan Arab Saudi.

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)

Gambar 3.3 Peta Konflik Yaman

Sumber : Escalating Conflict on Yemen’s Western Coast Yemen Flash Update # 2
, diakses 25  February 2017

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.



Setelah mendapatkan surat permohonan bantuan dari Presiden Abdur

Mansour Hadi Arab Saudi langsung membalas dengan aksi operasi bumi hangus.

Arab Saudi mengambil inisisatif untuk menggerakan negara-negara teluk untukk

bersama-sama membantu Yaman. Serangan pertama dilakukan pada bulan agustus

2015 dengan membumi hanguskan wilayah Yaman yang diduduki oleh Al Houthi.

Arab saudi menginisiasi koalisi milter yang melibatkan negara-negara teluk Arab.




