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KESIMPULAN

Yaman merupakan sebuah negara yang terletak di jazirah arab dengan

segala sumberdayanya yang melimpah. Namun hal itu tidak dapat membuat Yaman

menjadi negara maju, bahkan melah menjadikan hal tersebut sebagai suatu salah

satu pemicu konflik. Sebelum Yaman Unifikasi mereka terbelah menjadi dua

bagian yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Utara dengan segala suku

etnis dan sumber daya yang kurang dan Yaman Selatan yang mempunyai kota lebih

maju dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sejak awal Yaman sudah

ditimpa dengan berbagai pemberontakan di dalam negerinya, yang menuntut

kebebasan dari setiap daerah. Dimulai dengan yaman selatan yang meminta untu

memisahkan diri namun dapat diatasi. Setelah yaman selatan kemudian muncul dari

daerah utara yaitu dari kelompok al Houthi. Awal mula mereka menuntut hal yang

sama dengan pemberontakan sebelumnya, namun lama kelamaan mereka ingin

menguasai yaman seutuhnya.

Dengan adanya Unifikasi Yaman Utara dan Yaman Selatan tahun 1990

terbentuklah Negara Yaman dengan Ali Bin Abdil Shalih sebagi presiden.Ali bin

Abdil Shalelh diharapkan mampu mengangkat derajat Yaman namun justru

berbalik pada faktanya. Setelah sekian lama Ali bin Abdil Shaleh meminpin Yaman

dan berkuasa akhirnya goyah juga. Setelah berkuasa selama 33 tahun memimpin

dan tidak adanya pergantian pemimpin menjadi faktor mulai protes di kalangan



rakyat. Gelombang Arab spring pun tak luput menerpa Yaman. Ketika rakyat

Yaman menilai kepemimpinan Ali Bin Abdil Shaleh sudah tak mumpuni lagi

protespun pecah. Yaman yang terkenal mempunyai banyak suku dan etnis agama

terutama islampun tidak luput memprotes pemerintahan Ali Bin Bdil Shaleh.

Rakyat menuntut untuk pergantian pemerintahan karena tidak puasanya rakyat pada

pemerintahanya. Ekonomi yang tak kunjung maju dan perlakuan antara Yaman

bagian Utara dan Selatan yang tidak adil lebih memicu protes dikalangan

masyarakat. Ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang muncul. Dengan

hal ini pemberontakan dari Al Houthi semakin kuat. Terlebih letika pempimpin

mereka berhasil dibunuh oleh pemerintahan Yaman. Sejak saat itu ekskalasi konflik

mulai melanda Yaman.

Pecahnya Arab spring tahun 2011 memunculkan banyak babak baru

dikalangan Negara Arab itu sendiri. Bersamaan pecahnya Arab Spring munculah

gerakan-gerakan domestik untuk melawan pemerintahanya. Al Houthi muncul

bersamaan dengan protes rakyat atas rezim Ali bin Abdil Shaleh. Al Houthi

mempunyai protes yangsama terhadap Pemerintahan Yaman yaitu meminta adanya

pergantian penguasa atau pemerintahan. Selain itu menuntut adanya pemerataan

ekonomi di wilayah utara Yaman. Namun Al houthi yang belairan syiah yang

berlawanan dengan mayoritas penduduk Yaman yang sunni juga ingin memperluas

daerah teritorial ideologinya yaitu syiah. Al Houthi yang sejak lama sudah lama

namun baru aktif memberontak Pemerintahan Yaman ketika salah satu pimpinan

mereka terbunuh akibat operasi yang dilakukan oleh pemerintah Yaman dalam

menanggulangi aksi protes rakyat. Sejak saat itu konflik saudara mulai pecah di



Yaman dan memkasa Presiden Ali Bin Abdil Shaleh untuk mundur dan digantikan

oleh wakilnya yaitu Presiden Abdur Bin Mansour Hadi.

Dalam masa transisi pemerintahan eskalasi konflik justru terjadi akibat Al

Houthi  yang terus menerus menyerang Pemerintahan dan ingin membentuk

pemerintahan yang dipegang dan dikuasai oleh Al Houthi. Banyak korban

berjatuhan dalam eksalasi konflik tersebut, warga sipil yang tidak berdosa pun ikut

terlibat di dalamnya. Mulai dari anak- anak hingga orang dewasa, mulai dari anak-

anak hingga wanita ikut menjadi korban. Selama tahun 20115 hingga kini sudah

ribuan korban jatuh akibat konflik tersebut. Akibat konflik tersebut stabilitas

Yaman pun goyah, termasuk dalam hal ekonomi pun juga ikut turu drastis bahkan

mengkhawatirkan. Dalam masa transisi inilah gerakan Al Houthi menemui titik

puncaknya hingga sempat menduduki beberapa kota penting di Yaman dan

membentuk pemerintahan. Tidak hanya sampai disitu akibat ulah yang disebabkan

pemebrontakan Al houthi Presiden Abdur Mansour Hadi sempat mengundurkan

diri. Namun hal itu tidak berjalan lama, beberapa setelah pengunduran dirinya, dia

mencaut dan menyatakan kembali menjadi Presiden Yaman.

Melihat stabilitas negaranya yang sudah diambang batas aman, banyak

korban berjatuhan dimana mana, kekuatan ekonomi yang sudah kritis serta militer

yang tidak kuat lagi  Presiden Abdur Mansour Hadi akhirnya memutuskan

mengirimkan surat permohoanan bantuan terhadap negara-negara Arab. Selain itu

Presiden mempunyai dukungan dari Komite Perlawanan populer untuk menumpas

konflik di negaranya dan mendukung segala keputusan yang diajukan oleh Presiden

sendiri. Arab saudi sebagai negara yang cukup kuat pengaruhnya langsung



memberikan jawaban terkait surat yang dilayangkan oleh Presidden Abdur

Mansour Hadi. Arab Saudi segera menggerakan negara-negara teluk untuk sama-

sama menggerkan kekuatan negaranya masing-masing dalam membantu Yaman.

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisa ini adalah alasan mengapa

Yaman meminta bantuan militer kepada Arab Saudi adalah Pemerintahan Yaman

mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi dan militer.




