
BAB IV

KEUNTUNGAN PERMINTAAN BANTUAN PEMERINTAH YAMAN

TERHADAP ARAB SAUDI

Dalam bab IV ini akan dibahas mengenai keuntungan dari pemerintahan Yaman

meminta bantuan kepada arab Saudi.  Keuntugan dilihat daei segi ekonomi dan

militer, dimana ekonomi Yaman mendapatkan bantuan dari pemerintahan Arab

Saudi. Selain mendapatkan keuntungan ekonomi, Yaman juga

mendapatkankeuntungan militer dari bantuan Arab Saudi dan koalisi yang

bergabung di dalamnya.

A. Keuntungan Ekonomi Yaman

1. Kondisi Ekonomi Yaman

Saat Yaman mengali konflik berkepajangan, menurut Bank Sentral Yaman,

Groos National Product Yaman mengalami penurunan dari tahun tehanun ketahun.

Dari studi kasusu tahun 2011 akibat krisi nasional di daerah darat laut dan berbagai

blokade yang ada Yaman mengalai penurunan sebanyak 22 %. Hal ini dikarenakan

adanya blokade di sektr darat laut maupun yang mengahmabta kegiatan ekonomi

Yaman. Dapat dilihat penurunan drastis pada tahun 2015 hingga di titik -21% yang

mengakibatkann ekonomi yaman sangat lemah. Tabel berikut menjelaskan tentang

kondisi GNP Yaman pada tahun 2011-2015 (Development, 2015).

Gambar. 4.1 Grafik GDP Yaman 2011-2015
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Dari data diatas bahwa pada tahun 2012 pada saat ekalasi konflik di Yaman

melanda ekonomi Yaman masih cukup stabil, namun muali Tahun 2013 ekonomi

di Yaman mulai melemah di angka 3,93 %. Pada tahun 2014 ekonomi di Yaman

diambang keterpurukan, di Yaman mulai mencapai minu. Pada tahun 2015 dimana

Presiden Abdur Mansour Hadi mengirim surat permohonan bantuan ekonomi

Yaman benar-benar kritis.Data diatas diambil dari Bank Sentral Yaman.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jelas secara kondisi ekonomi

Yaman sangat terpuruk. Sesuai data diatas jelas Yaman tidak dapat memenuhi

kebutuhan dalam negerinya. Dengan angka minus yang tertera dalam tahun 2015

sangat mempengaruhi Presdien dalam mengambil keputusan yang diambil. Jika

berdasar pada data diatas wajar adanya jika sebuah negara, terlebih negara dunia

ketiga sangat membutuhkan bantuan dari negara lain.



Tabel 4.1 Data Gros Domestic Broto Yaman 2011-2015
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Dari data yang terlihat bahwa banyak penurunan yang sangat drastis pada

tahun-tahun pada 2011-2015. Mulai dari tahun 2014-2015 banyak terjadi

penurunan, dan angka sudah mencapai minus. Mulai dari tahun 2014 pertumbuhan

GDP sudah sangat buruk, dan terlebih pada tahun 2015 dimana Al Houthi sedang

masa puncak dalam mengusai Yaman.

Dilihat dari kondisi ekonomi Yaman yang sudah porak poranda akibat

konflik yang bekepanjangan. Kemiskinan ada dimana-mana akibat perang saudara

yang terjadi di Yaman. Anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan malah

berjibaku menyelamatkan diri dari konflik yang ada. Kondisi ekonomi Yaman

ketika transisi Pemerintahan dari Ali Bin Abdil Shaleh ke Presiden Abdur Mansur

Hadi sangatlah buruk dan sangat memprihatinkan.

Bank Dunia memperingatkan bahwa perang pemberontakan kelompok

Syiah Houthi dan sekutunya telah mengakibatkan melonjaknya angka kemiskinan

menjadi lebih dari 85% dari total penduduk Yaman yang berjumlah 26 juta orang.

Dalam laporan terbaru yang diterbitkan World Bank akhir pekan kemarin



menjelaskan bahwa perang berkelanjutan disertai penurunan harga minyak yang

merupakan sumber utama pendapatan negara menjadi penyebab bertambahnya

penduduk miskin di negara ini. World Bank memprediksi bahwa akan ada 90%

lebih warga miskin di Yaman pada akhir tahun 2016 mendatang, jika perang

pemberontakan Syiah Houthi dan sekutunya erus berlanjut. Senada dengan World

Bank, Bank Sentral Yaman menyebut intervensi pemberontak Syiah Houthi Yaman

dalam kebijakan moneter yang dikeluakan dan penurunan cadangan kas menjadi 2

sebab utama kenapa turunnya nilai mata uang negara dan meningkatnya laju inflasi

selama 1 tahun terakhir. Data dari Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa di

tahun 2015 kemarin perang telah menyebabkan negara harus mengimpor 90%

kebutuhan masyarakat dari luar negeri, khususnya bahan pangan. (Zahid, 2016)

Bank Dunia menilai, meningkatnya kemiskinan di Yaman akibat kebijakan

pemerintah mengurangi dana bantuan, menghentikan program investasi publik,

serta dan bantuan tunai kepada warga miskin. Penurunan gaji pekerja di negara itu,

dan minimnya anggaran pelayanan sosial yang penting seperti pendidikan,

kesehatan, air bersih serta listrik, saat yang sama turut menambah angka kemiskinan

di negara yang kini dilanda perang itu. Yaman menghadapi krisis kemanusiaan

yang tragis, akibat perang dan anjloknya harga minyak sebagai sumber pendapatan

utama negara Yaman. (Mimbar, 2016)

Lembaga kemanusiaan internasional memperingatkan krisis kemanusiaan

di Yaman dan mengumumkan bahwa setengah dari rakyat negara itu terancam

kelaparan. Televisi al-Alam melaporkan, rata-rata kemiskinan dan pengangguran di

Yaman meningkat tajam dan sekitar 10 juta penduduk negara itu terancam



kelaparan. Data menunjukkan bahwa rata-rata pengangguran telah melampaui

angka 50 persen. Hal itu menunjukkan bahwa dana miliaran dolar telah masuk ke

kantong Ali Abdullah Saleh, mantan diktator Yaman dan kroni-kroninya. Para

pakar meyakini bahwa korupsi yang dilakukan Saleh dan kroninya sebagai

penyebab memburuknya kondisi ekonomi di negara itu. Mustafa Nasr, Ketua Pusat

Studi dan Informasi Ekonomi Yaman kepada televisi al-Alam mengatakan, kondisi

ekonomi dan kemanusiaan Yaman sangat buruk, dan rata-rata kemiskinan

meningkat drastis. Bahkan pendapatan perhari sekitar 50 persen rakyat Yaman di

bawah dua dolar. (Annis, 2015)

2. Keuntungan Ekonomi Yaman Dari Bantuan Arab Saudi

Arab Saudi melalui King Salman Center for Relief and Humanitarian

Aid memberikan bantuan 30 ribu paket makanan untuk wilayah administratif

Hodeidah di Yaman. Paket tersebut akan didistribusikan ke lebih dari 180 ribu

orang di wilayah tersebut. Kepala KSRelief, Abdullah Al-Rabeeah, mengatakan,

Arab Saudi banyak membuat proyek bantuan dengan PBB dan World Food

Program. Proyek itu khusus mendistribusikan bantuan darurat pangan ke 16 daerah

di Yaman, termasuk Al- Mahwiet, Omran, Albaidaa, Jouf, Aal Daleh, Marib, Abb,

Taiz, Hija, Rima, Ibnu, Sanaa, Thamaar, dan Lahj. Dilansir dari Arab News, secara

keseluruhan, proyek ini akan mendistribusikan 134 paket makanan untuk 938 ribu

warga Yaman. Sebanyak 1.064 tenda untuk pengungsi juga didistribusikan di Jouf,

Mareb, dan Hadrmout. Selain bantuan materi, KSRelief juga memberikan bantuan

non-materi, seperti pendidikan dan pelatihan guru. Program e-teaching juga sedang

dipersiapkan untuk segera dioperasikan sehingga guru-guru bisa mengajar jarak



jauh. Al-Rabeeah juga mengatakan, organisasi kemanusiaan yang dipimpinnya

tengah membuat program pemberdayaan anak yatim di Yaman. KSRelief

bekerjasama dengan UNFPA untuk melindungi hak anak-anak dan perempuan.

(Nursyabani, 2016)

Arab Saudi menjanjikan bantuan sebesar $ 3,25 miliar kepada Yaman pada hari

Rabu, upaya terbaru oleh negara-negara Teluk dan barat untuk mendukung

pemerintahan baru Presiden Abdurrahabi Hade saat dia memerangi al-Qaeda dan

kelompok Islam lainnya.Pemerintah Saudi mengumumkan sumbangan tersebut

pada pertemuan Friends of Yaman di Riyadh, yang ditandai sebagai bagian dari

upaya reformasi penting di negara paling miskin di Arab itu setelah sebuah

pemberontakan yang hampir di sepanjang tahun memaksa Ali Abdullah Saleh,

mantan pemimpin, dari jabatannya. Pertemuan tersebut terjadi di tengah peringatan

kemungkinan kelaparan di Yaman dan terjadi dua hari setelah lebih dari 90 tentara

tewas dalam sebuah pemboman bunuh diri, memicu serangan pemerintah baru

terhadap kelompok Islam di kubu mereka di provinsi selatan Abyan. (Peel, 2012)

Yaman adalah penerima bantuan langsung kedua terbesar, dengan SR14,3

miliar ($ 3,8 miliar) dialokasikan, namun hanya SR4,4 miliar ($ 1,2 miliar) yang

dikirim karena perkembangan politik di negara tersebut. Bantuan langsung Saudi

mewakili hampir 8,4 persen dari PDB Yaman.  Arab Saudi telah memberi bantuan

langsung kepada negara-negara Arab sebesar SR85 miliar ($ 22,7 miliar) lebih dari

40 bulan, media setempat melaporkan, mengutip sebuah laporan yang dikeluarkan

oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Mesir menguasai porsi terbesar di SR24,4

miliar ($ 6,5 miliar), dengan SR22,3 miliar ($ 5,9 miliar) dikirim langsung ke



negara tersebut. Bantuan langsung Saudi mewakili hampir 2,3 persen produk

domestik bruto Mesir (PDB). Jordan adalah penerima utama ketiga, dengan SR11,2

miliar ($ 3 miliar) dialokasikan namun SR7,2 miliar ($ 1,9 miliar) dikirim. Ini

mewakili hampir 8,1 persen dari PDB Yordania, kata laporan tersebut. Bahrain

berada di urutan keempat, dengan pemerintah Saudi mengalokasikan SR10,7 miliar

($ 2,8 miliar), yang mewakili hampir 8,4 persen dari PDB-nya. Oman berada di

posisi kelima dengan nilai SR9.4 miliar ($ 2,5 miliar), mewakili hampir 3,1 persen

dari PDB, kata laporan tersebut. (News A. , 2015)

B. Keuntungan Militer Yaman

1. Kondisi Militer Yaman

Bagian yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah kemampuan

militernya. Kemampuan militer sebuah negera adalah cermin bagaimana kekuatan

negara tersebut. William D Coplin menyebutkan bahwa salah satu faktor penentuan

kebijakan luar negeri suatu negara adalah bagaimana kondisi militer dalam

negerinya.

Belanja pertahanan Yaman secara historis salah satu dari tiga pengeluaran

terbesar pemerintah dan diperkirakan akan tetap tinggi sebagai akibat dari

pemulihan dari wajib militer dan ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh konflik

Yaman. Anggaran pertahanan meningkat dari US $ 540 juta pada tahun 2001

menjadi sekitar US $ 2 miliar-US $ 2,1 miliar pada tahun 2006. Menurut pemerintah

AS, anggaran tahun 2006 mewakili sekitar 6 persen dari produk domestik bruto.

(Front, 2017)



Menurut data pada tahun 2015 jumlah militer Yaman mencapai 175.000

personel, ini termasuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara serta pasukan

yang terdiri dari para simpatisan pendukung atau komite penyelamatan populer.

Secara data memang Yaman termasuk negara pada kelas menengah kebawah untuk

jumlah personel militer yang dimiliki. Hal ini berpengaruh pada stabilitas negara

tersebut. Namun hal ini yang mempengaruhi salah satunya pada keputusan presiden

untuk membuat suatu kebijakan luar negerinya. Salah satu penyebab mengapa pada

tahun 2015 presiden membuat keputusan meminta bantuan terhadap Arab Saudi

adalah pasukan militer mereka yang lemah. Pada surat yang dilayangkan pada Raja

Salman menyebutkan bahwa sudah mengusai Sanaa. Pangkalan militer Yaman

bagian selatan pun sudah siap diserang dan dikuasai oleh Al Houthi. Dalam hal ini

presiden meminta bantuan militer pada Arab Saudi untuk merebut kembali

pangkalan-pangkalan militer yang jatuh ke tangan Al Houthi. (Maulana, 2015)

Salah satu penyebab yang sering menyerang pangkalan militer Yaman dan

koalisainya adalah serangan bom bunuh diri. Sebuah berita menyatakan bahwa

sebiah pangkalan militer di Aden ibu kota sementara Yaman tak luput dari serangan

bom bunuh diri. Dari data yang terkumpul menyebutkan bahwa ada pihak lain

selain Al Houthi yang melakukan penyerangan tersebut. Secara keseluruhan

kekuatan militer Yaman banyak mendapat dukungan dari negara-negara Arab

disekitarnya.

Dalam konteks ini Yaman terlibat dengan negara lain yaitu Arab Saudi.

Secara tebuka Arab Saudi langsung menerima surat permohonan bantuan militer

yang dilayangkan oleh Presiden Abdur Mansour Hadi kepada pemerintahanya.



Namun dalam operasinya Arab Saudi tidak mau bergerak sendiri. Arab Saudi

membuat keputusan untuk mengumpulkan negara-negara tekuk dalam operasinya

di Yaman.

2. Kentungan Militer Yaman Bantuan Arab Saudi

Setelah Presiden Yaman melayangkan surat tersebut banyak pasukan

bantuan dari Arab Saudi yang mendukung Pemerintahan Yaman mereka banyak

membangun pangkalan militer yang berada di Yaman. 8 negara ikut dalam operasi

militer pertama sejak Yaman melayngkan surat permohonan  bantuan. Menurut

laporan Al Arabiya, angkatan bersenjata kerajaan Arab Saudi telah mengerahkan

100 pesawat tempur dalam penyerbuan yang dinamakan operasi “Storm of

Resolve”. Sementara itu pesawat tempur lain yang dikirimkan oleh negara-negara

sekutu Arab Saudi yaitu Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Yordania,

Maroko, dan Sudan, juga ikut dalam operasi tersebut. Mesir juga ikut daalam bagian

opeasi tersebut dengan mengerahkan armada angkatan laut dan angkatan udaranya.

(Setiawan, 2015)

Gambar 4.3 Peta kekuatan militer Koalisi pimpinan Arab Saudi



Sumber : http://www.suara.com/news/2015/03/26/210720/ini-8-negara-yang-

bantu-arab-saudi-gempur-yaman, di akses, 23 Februari 2017

a. Uni Emirat Arab

Arab Saudi sebagai pemimpim dalam Operasi Militer menumpas Al

Houthi telah mengirim 150.000 tentara dan 100 pesawat tempur ke

Yaman dan Uni Emirat Arab mengirim 30 pesawat tempur. (Ramadhan,

2015)

b. Bahrain dan Kuwait

Bahrain ikut dalam koslisi pimpinanArab Saudi dalam operasi militer di

Yaman dan Bahrain dan Kuwait masing-masing mengirimkan pesawat

tempur beserta awaknya sebanyak 15 pesawat. (Ramadhan, 2015)

c. Qatar

Bantuan sama muncul dari Qatar yaitu mengirimkan 10 pesawat tempur

beserta awaknya dan tak kurang dari 1.000 pasukan yang disokong

kendaraan lapis baja dan skuadron helikopter tempur menuju Provinsi

Marib, Yaman. (BBC, 2015)

d. Yordania

Dalam operasi militer ini Yordania juga mengirimkan bantuan

militernya dengan mengirim 6 pesawat tempur beserta awaknya. Yaman



ikut dalam operasi militer dibawah pimpinan Arab saudi dan menjadi

salah satu pengusul revolusi Yaman. (Ramadhan, 2015)

e. Maroko

Maroko mengirim 1.500 tentara dari pasukan elit militernya untuk

bergabung dengan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi dalam operasi

militer  di Yaman. Selain mengirimkan pasukan elitnya, Maroko juga

mengirimkan pasukan terjun payung dan mengirimkan 6 buah pesawat

tempur beserta awaknya. (News P. , 2016)

f. Sudan

Pemerintah Sudan Juga ikut dalam koalisi dibawah Pimpinan Arab

Saudi. Sudan telah mengirimkan pasukan ke Yaman. Pengiriman

pasukan ini dimaksudkan untuk mendukung serangan udara yang

dilancarkan oleh koalisi Teluk pimpinan Arab Saudi. Sudan telah

mengirimkan setidaknya 300 pasukan yang sudah menjejakan kaki

mereka di kota Aden. Selain mengirimkan pasukan, Sudan juga ikut

dalam operasi udara dengan mengirimkan 3 pesawat tempur beserta

awaknya. (Victor, 2015)

g. Pakistan

Pakistan juga tergabung dalam pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi

dengan mengirimkan 750-800 tentara di Saudi. Di dalam negeri sendiri,

masyarakat Pakistan terbelah antara yang mendukung dan menolak

intervensi. Pasukan Pakistan yang dipimpin langsung oleh Menteri

Pertahanan Khawaja Asif dan kepala kebijakan luar negeri Sartaj Aziz



rencananya akan tiba di Arab Saudi pada Senin, namun pengiriman

ditunda atas permintaan pemerintah Riyadh.

Selain mengadakan operasi militer kolasi regional Arab pada bulan yang telah

menyiapkan 8 unit Apache untuk mendukung operasi pembebasan salah satu

provinsi di Yaman yaitu Provinsi Marib Yaman. Hal ini dilakukan Arab Saudi

untuk mengamankan daerah tersebut dari seranagn Al Houthi. Tindakan arab saudi

ini sekaligus menjawab surat yang dilyangkan dalam meminta bantuan khusunya

bantuan militer untuk menanggulangi kondisi internal Yaman, selain itu untuk

menanggulangi konflik yang disebabkan oleh pemberontak Al Houthi.




