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BAB. I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Syaikh Yusuf Qardhawi adalah salah seorang pembaharu Islam yang 

dikenal sebagai salah satu ulama islam di dunia yang mengulas tentang jihad dan 

mekanismenya. Qardhawi dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis. 

Pandangannya sangat luas dan tajam. Karena itu, banyak pihak yang merasa tidak 

nyaman dengan berbagai pemikirannya yang seringkali dianggap menyudutkan 

pihak tertentu, termasuk pemerintah Mesir. Akibat pandangan-pandangan nya itu 

pula, tak jarang Qardhawi harus mendekam dibalik jeruji besi. Namun demikian, 

ia tak pernah berhenti menyuarakan dan menyampaikan pandangannya, dalam 

membuka cakrawala umat. (Fikri, 2009)  

Di Dunia Islam saat ini banyak sekali bentuk kerjasama dan konflik yang 

terjalin antar satu negara dengan negara lainnya. Beberapa melakukan politik 

dengan fair, namun juga tidak sedikit yang mempunyai maksud dan tujuan 

tertentu di setiap kebijakan suatu negara. Intervensi militer Arab Saudi ke Yaman 

adalah salah satu contoh peristiwa dimana terjadi kebijakan yang dirasa tidak fair 

dan menguntungkan satu pihak. Sesungguhnya intervensi tersebut mengutamakan 

prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional serta menggunakan alasan 

kemanusiaan yang di baliknya banyak kepentingan yang menyebabkan hubungan 

antar negara tidak harmonis dan terasa tidak adil bagi negara lemah. Sebaliknya 
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Al Quran atau dalam hal ini Islam tidak mendasarkan hubungan antar negara ini 

pada kekuasaan dan kepentingan nasional belaka.(Ahmad, 2013) 

Yaman adalah salah satu  negara muslim yang ada di dunia. Sebagai 

negara muslim sudah sewajarnya harus menegakkan syiar-syiar Islam. Namun 

pada kenyataannya Yaman terus berkonflik sesama saudara muslimnya. Konflik 

Yaman bermula sejak gelombang protes mencapai Yaman pada tahun 2011. 

Warga menuntut turunnya Presiden Yaman saat itu, Ali Abdullah Saleh. Akhirnya 

pada 24 Februari 2012, Presiden Ali Abdullah Saleh resmi mundur dari jabatan 

Presiden Yaman. Pihak oposisi kemudian menunjuk Wakil Presiden Abd Rabbo 

Mansour Hadi untuk menggantikannya. Ketidakstabilan politik di Yaman yang 

terjadi selama upaya penggulingan Ali Abdullah Saleh menjadi celah bagi 

kelompok pemberontak Houthi yang beraliran Syiah untuk coba merebut 

kekuasaan dari pemerintah. Pada 17 September 2014, pertempuran antara pasukan 

Pemerintah Yaman dengan Kelompok Houthi berlangsung di tepi ibu kota Sanaa. 

Pasukan pemberontak menghujani Sanaa dengan serangan mortir. Kemudian awal 

2015 Kelompok Houthi menyerang Istana PM Yaman setelah sehari sebelumnya 

menyerang istana kepresidenan. Serangan ini diakhiri dengan gencatan senajata 

oleh kedua belah pihak.  

Pada 23 Januari 2015, Abd Rabbo Mansour Hadi menyatakan mundur dari 

jabatan Presiden Yaman. Mundurnya Hadi membuat kekuasaan di Yaman 

mengalami kekosongan. Pemerintahan bentukan Kelompok Houthi tidak 

mendapat dukungan dari warga Yaman. Keadaan Yaman yang semakin 

memburuk mengakibatkan beberapa negara menutup kedutaan mereka di Yaman. 
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Tepat pada Februari 2015, Presiden Hadi berhasil melarikan diri ibu kota Sanaa 

dengan bantuan Dewan Keamanan PBB. Presiden Hadi menarik pengunduran 

dirinya. Dia kemudian mengumumkan Aden sebagai ibu kota sementara Yaman 

pada 24 Februari 2015. Sebulan berikutnya, Presiden Hadi mengumumkan Aden 

sebagai ibu kota sementara Yaman, sekaligus meminta bantuan dari Arab Saudi 

dan negara-negara Teluk untuk memulihkan kekuasaannya. Pada 26 Maret 2015, 

Arab Saudi menyanggupi permintaan Presiden Hadi dan memulai serangan udara 

ke Yaman.(Asmardika, 2015) 

Konflik internal di Yaman yang berlarut-larut hingga 2015 mengakibatkan 

kondisi politik, militer, sosial, ekonomi Yaman sangat tidak stabil yang kemudian 

mendasari Yaman meminta bantuan kepada negara lain. Negara yang dimintai 

bantuan oleh Yaman adalah saudara sesama muslimnya yaitu Arab Saudi. Arab 

Saudi membantu Yaman dengan cara melakukan intervensi militer melalui 

serangan udara. Istilah Intervensi mempunyai batasan sebagai suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh suatu negara, kelompok dalam suatu negara, atau suatu organisasi 

internasional yang mencampuri secara paksa urusan dalam negeri negara 

lain.(Baylis, 1999)  

Sistem pemerintahan Arab Saudi didasarkan pada syariah islam dan Al-

Quran. Sedangkan politik luar negerinya berdasarkan atas Hubungan Kerajaan 

Saudi dengan aktor lain yang didasarkan oleh nilai Islam dan Arab serta adanya 

kontribusi dalam hal keamanan dan kesejahteraan. Arab saudi yakin bahwa 

mereka adalah wakil dari keturunan Arab asli yang sedang berusaha untuk 

menjalin hubungan dengan dunia luar. Namun pada kenyataannya cara yang 
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dilakukan Arab Saudi dalam membantu Yaman tidak berdasarkan atas hukum 

Islam. Inilah yang  melatarbelakangi penulis ingin menganalisis lebih jauh 

mengenai pandangan Islam menurut Yusuf Al Qardhawi sebagai salah satu 

mujadid terkenal terhadap intervensi Arab Saudi Dalam konflik di Yaman. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas maka penulis 

ingin menganalisis tentang “Bagaimana pandangan Yusuf Al Qardhawi terhadap 

intervensi Arab Saudi ke Yaman?” 

 

C. KerangkaTeori 

Konsep Perang Oleh Yusuf Al-Qardhawi 

a. Definisi dan Syarat Perang 

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, jihad merupakan bagian dari fiqh 

muamalah. jihad dengan makna peperangan dan persiapan militer masuk kedalam 

cakupan Umat dan Negara, karena tujuan dari jihad adalah menjaga eksistensi 

materi dan rohani ummat serta menjaga dunia dan agama. Jihad dalah berusaha 

sekuat tenaga di jalan Allah yang tidak selalu menjelaskan berperang atau 

mengobarkan pertempuran karena berjuang dijalan Allah tidak hanya dengan 

kekerasan saja. (Al-Qardhawi Y. , 2011, p. 10) 

Qardhawi bercerita bahwasanya jihad mempunyai cakupan yang tidak 

terbatas hanya kepada jihad yang berarti peperangan secara militer saja. Kadang-

kadang jihad itu menggunakan pena dan lisan sebagaimana juga menggunakan 
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pedang dan tombak. Kadang-kadang jihad berbentuk pemikiran, pendidikan, 

sosial, ekonomi atau politik sebagaimana kadang berupa militer. Nampaknya al-

Qardhawi setuju melawan “ägresi” liberalisme, sekularisme, pluralisme agama, 

dan semacamnya yang mengancam aqidah dan syariah adalah jihad. 

Sesungguhnya berbagai macam bentuk jihad dan aktivitas keislaman 

diatas walaupun tidak termasuk makna jihad dalam nash maka wajib 

memasukkannya ke dalam makna jihad dengan cara qiyas, karena keduanya 

adalah amalan yang bertujuan untuk menolong din Allah, membelanya dan 

melawan musuh – musuhnya serta menegakkan kalimatullah di muka bumi.  

Qardhawi juga berpendapat bahwa, 

Aturan Islam bukan hanya membahas tentang shalat, puasa, dzikir, tasbih, 

zakat, haji dan doa siang malam semata. Selama masih ada kemungkaran, 

ketidakadilan, kebenaran dikalahkan oleh kebatilan, bahkan kerusakan maka 

Islam menganjurkan umatnya untuk tidak hanya berdiam diri di rumah, menutup 

pintu dan berdoa hanya untuk dirinya. Islam mewajibkan setiap umatnya untuk 

mengambil peran dalam usaha melawan kemungkaran, mengerahkan segala daya, 

kekuatan, kemampuan, harta dan jiwa. Itulah yang dimaksudkan dengan berjihad 

di jalan Allah. (Al-Qardhawi Y. , 2011, pp. 40-41) 

 

Seperti dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut 
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“Hai orang-orang yang beriman, ruku‟lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Rabbmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat 

kemenangan. (QS. 22:77) Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang 

sebenar-benarnya. Dia telah memilihmu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan 

untukmu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu, Ibrahim. 

Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan 

(begitu Pula) dalam (al-Qur‟an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu 

dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah 

shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah 

Pelindungmu, maka Dia-lah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. 

(QS. 22:78)” (al-Hajj: 77-78) 

 

Menurut Qardhawi, 

Allah menginginkan umat Muhammad ini dalam perjalanan hidupnya 

selalu berada dalam hukum-hukum Allah yang normal. Dimana terkadang mereka 

akan merasakan cobaan, sakit, bersabar, berkorban, berhijrah, berpeluh dan 

berjihad. Dimana tidak selalu menang karena kekalahan juga ada baiknya 

sehingga semua hal menjadi ujian penuh hikmah yang diberikan Allah kepada 

umatnya. Berdasarkan hasil ujian tersebut, Allah akan menetapkan pahala, siksa, 

surga dan neraka. (Al-Qardhawi Y. , 2011, p. 43) 

 

“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum 

(kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa 

(kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka 

mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman 

(dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) 

syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan agar Allah 

membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan 

orang-orang yang kafir.  Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, 

padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum 

nyata orang-orang yang sabar.”  (Ali Imran: 140-142) 

 

Jihad dalam pengertian perang fisik merupakan kebijakan yang berkaitan 

erat dengan umat dan negara. Hal ini dikarenakan tujuan terpenting dari jihad 

adalah melindungi umat, ajaran, kepercayaan, nilai maupun kepentingan duniawi 

mereka dari pihak musuh yang sewaktu-waktu bisa bertindak dan berkuasa 

seenaknya. Jadi pada dasarnya jihad lebih terkait dengan fikih kolektif, fikih 

publik dan bukan fikih individu dan personal. Namun jihad dapat berubah menjadi 

persoalan individu apabila musuh telah memasuki tanah milik umat muslim dan 
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tidak ada seorang pun penguasa yang membela dan melindunginya, maka akan 

menjadi wajib hukumnya bagi setiap individu untuk menyusun kekuatan dan 

membentuk gerakan perjuangan yang dapat menggantikan fungsi penguasa dan 

pemerintah. Karena hanya dengan perjuangan umat, musuh dapat diusir dan tanah 

dapat dibebaskan. (Al-Qardhawi Y. , 2011, pp. 44-45) 

“ma la yatimmu Al-wajib illa bih fahuwa wajib” 

Artinya 

Usaha yang menjadi syarat tercapainya sebuah kewajiban, hukum 

paksaannya menjadi wajib pula. 

Peperangan atau jihad fisik sesama negara Islam atau antara pemerintah 

wilayah Islam yang satu dengan yang lain pada dasarnya semua ditolak dalam 

Islam. Jika peperangan benar-benar terjadi, maka terjadilah kemungkaran yang 

dilarang sementara tidak dapat dikatakan bahwa pada salah satu pihak ada 

pemimpin yang adil, yang dizalimi karena masing-masing saling mengklaim.  

Dalam kutipan ayat dalam buku Qardhawi yang berjudul Fikih Jihad 

dikatakan dalam surat Al-Hujurat:9 

 

Artinya  
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“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar 

perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 

perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku 

adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” 

Berdasarkan surat ini perang antar sesama muslim diyariatkan karena dua 

hal. Pertama, dilanggarnya kesepakatan yang telah dibuat antarabdua belah pihak 

oleh salah satu diantaranya. Kedua, salah satu pihak menolak adanya perdamaian 

seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sikap tersebut adalah 

pembangkangan dan kesombongan.  

Menurut Yusuf Al-Qardhawi agresi militer pada dasarnya apabila 

dilakukan sangat tidak mendukung dan relevan. Agresi militer seharusnya telah 

menjadi bagian dari sejarah. Terdapat syarat agar agresi militer seperti yang 

dilakukan oleh Arab Saudi diperbolehkan yaitu memenuhi faktor-faktor sebagai 

berikut.  

Pertama, agresi tersebut demi melindungi dan menjaga kebebasan 

berdakwah, mencegah terjadinya fitnah dalam agama, melawan orang-orang yang 

menghalangi dakwah Islam dengan kekerasan bahkan membunuh para juru 

dakwah, sebagaimana banyak dilakukan oleh kekaisaran Romawi. Kedua, 

melindungi keselamatan pemerintah Islam dan mengamankan batas-batas wilayah 

kekuasaannya ketika terancam oleh musuh-musuh  yang senantiasa mengintai dan 

mempersiapkan pasukan untuk menguasai. Ketiga, menyelamatkan umat Islam 

yang lemah dan menjadi tawanan perang atau mereka yang menjadi minoritas 

dalam suatu wilayah kekuasaan yang mengalami intimidasi, penindasan, dan 

penyiksaan dari pemerintah yang berkuasa dan bersikap sombong di muka bumi. 

Keempat, mensterilkan Jazirah Arab dari paganisme yang antagonis dan bersikap 

angkuh di muka bumi, mematahkan taring-taring sang pemangsa, dan menjadikan 

Jazirah Arab wilayah khusus Islam dan pemeluknya. (pp. 176-178) 

 



9 
 

 

b. Aturan Perang 

Pada dasarnya menurut Qardhawi, umat muslim tidak mengharap perang, 

umat muslim justru selalu berharap akan sebuah kedamaian dan keselamatan. 

Namun ketika perang memang diwajibkan di jalan Alah, maka umat muslim akan 

masuk dengan kekuatan dan kesabaran serta yakin akan mendapatkan satu dari 

dua kebajikan yaitu menang atau mati syahid. Allah berfirman 

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang 

kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. 

Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui” (Al-Baqarah: 216) 

Dalam berperang pun tentu ada ketentuannya, salah satunya menurut 

Qardhawi yaitu ketika kaum muslimin terpaksa berperang mereka diperintahkan 

untuk meminimalisir kerugian nyawa dan materi sebisa mungkin apalagi perang 

sesama negara muslim yang dibenci oleh Allah. Perang dalam tata aturan Islam 

hanya diperbolehkan membunuh terhadap mereka yang ikut berperang atau 

menyerang. Sebaliknya, meskipun mereka itu sehat, masih muda dan kuat terlebih 

lagi jika mereka orang yang sakit, tua renta, buta dan terlantar maka tidak boleh 

dibunuh sepanjang mereka tidak ikut berperang. Allah tidak memperbolehkan 

memerangi selain orang yang memerangi, tidak boleh membunuh wanita, anak 

kecil, orang tua, rahib di biara, petani dan pedagang, tidak boleh menebang 

pohon, meruntuhkan bangunan, membuat onar dan kerusakan, tidak boleh 

melakukan tindakan apapun selain yang diperlukan dalam perang dan kondisi 
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darurat pun ada hukumnya tersendiri, yaitu sekedarnya saja. Al-Quran membatasi 

kondisi darurat tidak boleh melampaui batas, Allah berfirman. 

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Baqarah: 173) 

Meskipun begitu kaum muslimin tetap harus lebih mengedepankan seruan 

damai meski setelah perang. Seruan damai tidak boleh ditolak meski adanya 

kemungkinan musuh melakukan tipu daya dan langkah ini bisa dilakukan dengan 

serangkaian persyaratan dan kaidah-kaidah syari‟i. Hal itulah yang dipraktikkan 

oleh Rasulullah ketika kaum Quraisy condong berdamai dalam peristiwa 

Hudaibiyah. Langkah yang diambil Rasulullah bukan karena kelemahan ataupun 

sikap para sahabat yang malas karena mereka telah berjanji setia untuk mati. 

Namun beliau tetap condong pada perdamaian ketika merasakan pihak musuh 

meiliki kecondongan kearah sana. Di balik perjanjian damai inilah tidak sedikit 

dari kalangan Quraisy yang masuk agama Allah yaitu Islam. (Al-Qardhawi, 2011) 

 

c. Tujuan-Tujuan Perang 

Pihak-pihak yang berperang hendaknya mempunyai tujuan yang sesuai 

dengan ajaran agama. Menurut Qardhawi ada 6 tujuan-tujuan perang dalam Islam 

yaitu. 

1. Mencegah perlakuan semena-mena 

Tujuan yang pertama dalam Islam yaitu mecegah dan menolak tindakan 

semena-mena, baik tindakan tersebut ditujukan pada agama ataupun keseluruhan 
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negeri. Tindakan semena-mena terhadap agama misalnya kaum muslimin ditindas 

karena keyakinan yang mereka peluk, dakwah islam dihadang dan dilarang, para 

dai disiksa bahkan hingga dibunuh. 

2. Mencegah fitnah atau menjamin kebebasan dakwah 

Mencegah fitnah adalah salah satu tujuan perang yang dinyatakan secara 

tegas dalam Al-Quran sebagai berikut 

َ بَِما يَعْ  ِ ۚ فَإِِن اْوتَهَْىا فَإِنَّ َّللاَّ يُه ُكلُّهُ ّلِِلَّ ًٰ ََل تَُكىَن فِْتىَةٌ َويَُكىَن الذِّ  َملُىَن بَِصيزٌ َوقَاتِلُىهُْم َحتَّ

Artinya  

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-

mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya 

Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.” 

Hal ini dikarenakan fitnah lebih berat dan lebih besar dosanya dari 

pembunuhan karena pembunuhan adalah tindak pidana terhadap jasmani dan 

kehidupan manusia. Sementara fitnah merupakan tindak pidanan terhadap nurani, 

ruhani dan pemikiran manusia. 

3. Menyelamatkan orang-orang lemah 

Salah satu tujuan perang dalam Islam yaitu menyelamatkan orang-orang 

lemah tak berdaya dari keburukan dan kezhaliman penguasa serta menundukkan 

orang-orang yang berlaku sombong di muka bumi secara tidak benar yang 

merendahkan harga diri dan kehormatan orang-orang lemah tidak berdaya, 

menyiksa, dan menginjak-injak kemanusiaan. Kaum muslimmin wajib 

memberikan pertolongan untuk membebaskan mereka yang diperbudak, tidak 

berdaya dan tidak mampu berbuat apapun, yang mereka punya hanya kekuatan 
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doa kepada Allah agar diselamatkan dari pihak musuh dan diberi seseorang yang 

bisa menolong dan meraih tangan mereka. Allah berfirman, 

“Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia 

dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang 

di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami 

berikan kepadanya pahala yang besar. Mengapa kamu tidak mau berperang di 

jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita 

maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami 

dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari 

sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". (An Nissa: 74-75) 

 

4. Pelajaran bagi mereka yang melanggar perjanjian 

Pemberian pelajaran bagi mereka yang tidak menghormati dan menjaga 

perjanjian adalah salah satu tujuan perang dalam Islam. bagi orang-orang seperti 

ini mereka hanya akan menjaga dan memelihara perjanjian ketika perjanjian 

tersebut sesuai dengan kepentingan mereka. Namun ketika hal itu menjadi tidak 

sesuai mereka akan menginjak-injak dan tidak memperhatikan kesucian perjanjian 

tersebut. Orang-orang seperti ini tidak bisa dibiarkan berbuat kerusakan dan onar 

di bumi, melakukan kezaliman dan kejahatan tanpa dimintai pertanggung jawaban 

ataupun diberi sanksi atas kejahatan yang dilakukan. Karena itulah Islam 

mensyariatkan agar orang-orang seperti ini diperangi sebagai bentuk pelajaran 

bagi mereka dan sebagai hukuman atas perilaku yang diperbuat. Allah berfirman, 

“Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk 

dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. 

(yaitu) orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali 

berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut (kepada Allah). 

Maka jika engkau (Muhammad) mengungguli mereka dalam peperangan, maka 

cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) 

mereka, agar mereka mengambil pelajaran.” (Al Anfaal: 55-57) 
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Kemudian ada beberapa pula tujuan-tujuan yang tertolak dalam sebuah 

perang yaitu. 

1. Melenyapkan kekafian dari dunia 

Al-Quran mengakui adanya perbedaan agama dan keyakinan manusia, Al-

Quran juga mengakui manusia terbagi menjadi golongan mukmin dan golongan 

kafir, golongan ahli tauhid dan golongan paganis, golongan yang percaya pada 

para Rasul dan golongan yang mendustakan Rasul. Allah memang menciptakan 

manusia berbeda-beda, seperti Allah sampaikan, 

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang 

ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia 

supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Yunus: 99) 

“Dialah yang menciptakan kamu maka diantara kamu ada yang kafir dan 

diantaramu ada yang mukmin. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan.”(At-Taghabun: 2) 

Berdasarkan nash-nash diatas, usaha apapun untuk melenyapkan 

perbedaan agama dan memaksa seluruh manusia memeluk agama yang sama, 

bersebrangan dengan kehendak Allah.  

 

2. Memaksa manusia memeluk islam 

Bagi yang memahami nash-nash Al-Quran dan Sunnah yang jelas dan 

tegas pasti tahu bahwa paham untuk memaksa manusia memeluk Islam adalah 

tertolak. Al-Quran menolak prinsip pemaksaan beragama. Allah berfirman, 
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“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang 

ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia 

supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Yunus: 99) 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (Al-Baqarah: 256) 

 

3. Islam Menolak Jihad dengan Tujuan Ekonomi 

Islam melarang mujadid baik secara individu atau berjamaah menyelipkan 

niat mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi di balik jihad, baik yang 

bersifat materi seperti harta ataupun yang bersifat non materi seperti wibawa, 

reputasi dan pujian. Saat ada niat seperti itu masuk ke dalam sebuah jihad 

seseorang, maka jihad batal dan pahalanya lenyap. 

Bukhari dan Muslim meriwayatkab dalam kitab shahih masing-masing 

dari Abu Musa Al-Asyári, seorang badui mendatangi nabi lalu bertanya, 

“Wahai Rasulullah, seseorang berperang demi harta rampasan, yang lain 

berperang karena reputasi dan yang lain berperang agar kedudukannya diketahui, 

siapa diantara mereka yang berada di jalan Allah?” 

Nabi menjawab, 

“Barangsiapa berperang agar kalimat Allah jua yang luhur, dia berada di 

jalan Allah.” 

Dari Abu Hurairah, seseorang bertanya, 

“Wahai Rasulullah, seseorang ingin berjihad namun ia menginginkan 

sebagian (harta) gunia?” 
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Rasulullah menjawab, 

“Tidak ada pahala baginya” 

Hal ini menjelaskan bahwa niat dominan dalam jihad Islam adalah 

menjunjung tinggi kalimat Allah di muka bumi dan meneguhkan kebenaran serta 

meruntuhkan kebatilan. 

 

Intervensi yang dilakukan Arab Saudi ke Yaman adalah benar apabila 

dikategorikan sebagai jihad dalam arti perang, dimana tujuan Arab Saudi yaitu 

menjaga eksistensi materi dan rohani ummat serta menjaga dunia dan agama 

dengan cara membantu menstabilkan Yaman dari berbagai macam konflik internal 

yang pada intinya adalah perseteruan antara Houthi yang menginginkan jabatan 

dalam pemerintahan, Saleh yang ingin kembali berkuasa dan Hadi yang ingin 

meminggirkan kelompok Houthi serta Saleh. Konflik internal Yaman yang 

semakin memanas mengakibatkan jatuhnya banyak korban baik tentara Yaman 

maupun penduduk sipil. Arab Saudi kemudian dimintai bantuan oleh Presiden 

Hadi untuk membantu meredakan konflik yang kemudian difokuskan kepada 

kelompok Houthi yang terus melakukan penyerangan di berbagai gedung 

pemerintahan. Awal mula dari serangan Houthi yaitu disebabkan karena Hadi 

mengingkari perjanjian yang ditulis dalam sebuah pernyataan resmi. Hadi 

mengatakan Houthi memiliki hak untuk menduduki jabatan di seluruh badan 

pemerintah, dan rancangan UUD yang menjadi sumber pertikaian anata 

pemerintah dan Houthi kini bisa diamandemen. (Abdullah, 2015)  



16 
 

Intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi ke Yaman diawali dengan 

upaya damai dengan kelompok Houthi. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia 

Mustafa Ibrahim Al-Mubarak mengatakan bahwa pihak Arab Saudi sudah 

mengupayakan untuk mencapai solusi secara damai, namun segala usaha tersebut 

telah mendapatkan penolakan keras dari kelompok Houthi. Bahkan kelompok 

Houthi terus menerus  melakukan permusuhan dengan menaklukan sisa wilayah 

lainnya, khususnya wilayah Selatan dan menjadikannya berada dibawah 

pengendalian mereka. (Riyadi, 2015) Kemudian intervensi berujung menjadi 

intervensi militer karena gagalnya perundingan damai diantara kedua belah pihak. 

Dalam pelaksanaannya intervensi militer yang dilancarkan Arab Saudi meleset. 

Banyak korban non-militer baik anak-anak, wanita, dan orang tua tidak bersalah 

yang turut menjadi korban.  

Arab Saudi adalah negara muslim begitu pula dengan Yaman. Berdasarkan 

pendapat Qardhawi jihad dalam arti perang seperti yang terjadi di Yaman adalah 

sesuatu yang paling dilarang dan ditolak dalam Islam. Apabila dikategorikan ke 

dalan jenis perang, jihad ini termasuk kedalam perang internal. Islam sudah 

menjelaskan bahwa memerangi seorang muslim oleh muslim lain termasuk dosa 

besar bahkan bisa membawa kepada kekufuran. Al-Quran dan Sunnah Nabi 

melarang keras perbuatan ini. Peperangan antar kaum muslimin adalah jenis 

kekufuran atau membawa kepada kekufuran, atau mirip dengan perbuatan orang 

kafir jahiliah. Dalam Islam kedudukan jiwa manusia adalah suci. Islam melarang 

penumpahan darah kecuali karena darurat dan tuntutan kemashlahatan, dalam 

rangka mencegah kemudaratan dan kejahatan seperti qishash, membunuh 
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penyerang agar menghentikan permusuhannya atau mencegah pembangkang 

sampai kembali. Intervensi yang dilakukan Arab Saudi bertentangan dengan hal 

ini karena adanya tujuan tersembunyi dalam jihadnya yang mana tujuan tersebut 

tertolak dalam Islam. Akibatnya banyak darah kaum muslimin yang tidak bersalah 

ikut ditumpahkan. 

Dalam Islam sudah jelas bahwa kejahatan membunuh secara sengaja 

termasuk kejahatan yang paling berat yang dapat menggoyahkan stabilitas 

keamanan. Perbuatan ini termasuk perbuatan terkutuk yang akan mendapat 

peradilan dari Allah di hari kiamat.  

Rasulullah bersabda : 

 

 رواهالبخارىىمسلمىالىسائىىبىماجهىالتزمذي)اواولمايحكمبيىالعبادفىالذماء 

 

“Kasus yang pertama diadili di hadapan Allah pada hari kiamat ialah 

masalah darah (pembunuhan)” (Hadits riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu 

Majah dan Turmudzi). (Azmi, 2012) 

Aturan perang dalam Islam menurut Qardhawi salah satunya adalah 

meminimalisir jatuhnya korban apalagi korban yang tidak bersalah atau penduduk 

sipil. Namun pada kenyataannya, serangan-serangan Arab Saudi di Yaman 

mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian besar pada penduduk setempat.. 

Selain pasar tradisional, masjid pun juga terkena serangan Arab Saudi. Jelas sekali 

ini telah melanggar atika perang yaitu larangan untuk tidak mengusik orang-

orang Ahli Kitab yang sedang beribadah. Apabila masjid pun dihancurkan maka 
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umat muslim tidak akan bisa beribadah. Masjid yang biasanya digunakan sebagai 

tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan oleh penduduk al-Fara‟ kini sepi 

ditinggal penduduk setempat, masjid tersebut tidak lagi berdiri kokoh atau 

sebagian bangunannya telah hancur, atapnya hancur tak berbentuk, dan reruntuhan 

memenuhi ruangan masjid. Tempat lain diantaranya  pasar Atfein yang juga telah 

hancur lebur akibat dibombardir pesawat tempur Saudi. Di daerah Yaman lainnya, 

tepatnya di bani al-Qamad,  Khairan. Jet tempur Saudi melancarkan 

pembomannya ke sebuah  gudang sembako milik penduduk Yaman, 

mengakibatkan gudang tersebut hancur dan terbakar, tidak ada yang tersisa sedikit 

pun dari bahan-bahan makanan di gudang tersebut. Pesawat tempur terus 

melancarkan serangan bom di berbagai tempat, diantara di Taiz, pesawat 

menargetkan kamp militer Yaman di Jabal Jarrah dan juga sebuah stadion 

olahraga serta beberapa rumah yang ada disekitarnya juga turut hancur. Di Hajjah 

pesawat tempur Saudi melancarkan puluhan serangan udara, tepatnya di daerah 

Jabal „Ahim dan Hird. sedangkan di Ma‟rib, Jufainah dan beberapa tempat lainya 

juga tidak luput dari serangan udara Saudi. Di Amran, pesawat Saudi membom 

pusat pemancar telekomunikasi tepatnya di Jabal al-Aswad. Sebagaimana, dilansir 

oleh kantor berita Yaman al-Youm. Konflik sejauh ini telah menewaskan 4.500 

orang dan ribuan lainnya luka-luka, kata PBB. Namun sumber lokal Yaman, 

mengatakan angka kematian itu jauh lebih tinggi. (Arrahmahnews.com, 2015) ini 

menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam etika berperang yang 

digunakan Arab Saudi yang bahkan dinilai tidak „islami‟.  
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Arab Saudi ingin membantu mengembalikan Yaman menjadi negara yang 

stabil dan aman. Namun penyerangan yang dilakukan oleh Arab Saudi justru 

diarahkan ke wilayah Yaman bagian selatan dimana fraksi-fraksi Houthi 

jumlahnya sangat sedikit di wilayah tersebut. Sasaran serangan seharusnya di 

arahkan ke wilayah Yaman bagian utara apabila sasaran utamanya adalah Houthi. 

Karena di wilayah utara merupakan basis dari kekuatan Houthi. (Shakdam, 2015) 

Selain itu, Seorang pejabat AS mengatakan bahwa operasi Riyadh merupakan 

bentuk respon panik atas cepatnya situasi memburuk di Yaman yang ditakutkan 

Saudi akan merembet ke perbatasan mereka. Koalisi negara Teluk Arab bergerak 

terlalu cepat sehingga keefektifan agresi militer diragukan. Menurut AS, Arab 

Saudi dilaporkan menyimpan beberapa rincian soal aksi militer mereka di Yaman 

dari Washington sampai saat-saat terakhir dilakukannya agresi militer pada Maret 

2015. 

Meskipun Arab Saudi berbicara dengan para pejabat tinggi AS soal serangan 

udara untuk mendukung pemerintahan Presiden Hadi yang diperangi oleh al-

Houthi, pejabat AS mengakui terdapat gap terkait informasi yang mereka punya 

soal serangan, termasuk tujuan Saudi untuk melakukan serangan itu. 

Jenderal Lloyd Austin, kepada Komando Sentral militer AS, mengatakan pada 

Senat AS bahwa ia telah berbicara dengan kepala pertahanan Arab Saudi tepat 

sebelum mereka melancarkan serangan ke Yaman bahwa serangan ini tidak bisa 

diperkirakan kemungkinan keberhasilannya karena tidak tahu apa maksud dan 

tujuannya secara spesifik. (Agestu, 2015) Namun pada Maret 2015 serangan udara 

dilancarkan ke Yaman dengan alasan milisi Houthi yang telah mencapai benteng 
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pertahanan akhir dari Presiden Hadi. Ada sebuah makna tersirat bahwa serangan 

Arab Saudi mempunyai sebuah maksud dan tujuan tersembunyi dari intervensinya 

yang dilancarkan ke Yaman. 

Yaman adalah wilayah yang kecil namun memiliki kekayaan alam yang 

luar biasa. Yaman memiliki 50 kilang minyak produktif dengan kualitas minyak 

bumi dengan standar dunia, belum lagi ditambah potensi dari cadangan gas alam 

nya  yang mencapai 18 trilyun kaki kubik. Tidak hanya minyak bumi dan gas 

alam,  Yaman pun dikaruniai tambang emas yang cukup besar. Yaman sendiri 

tercatat sebagai negara Arab produsen Emas ke 6  di Dunia,   termasuk barang 

tambang langka yang berharga mahal di dunia. (Jakartaforum, 2015) Meski relatif 

miskin, secara geopolitik Yaman memiliki posisi strategis. Ia berbatasan dengan 

Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab, dan terletak antara Oman dan Saudi. 

Setiap hari sekitar 5 juta barrel minyak dibawa oleh kapal-kapal tanker, yang lalu 

lalang melalui Teluk Aden, sehingga pihak yang menguasai Yaman berpotensi 

memotong jalur laku lintas minyak yang strategis tersebut. Dengan potensinya 

tersebut tampaknya wajar bila negara asing seperti Arab Saudi serta sejumlah 

negara lain ikut bersaing untuk menguasai Yaman dengan menggunakan alasan 

penyelesaian konflik Yaman yang justru tidak berakhir hingga hari ini. Tujuan 

ekonomi bisa saja menjadi salah satu alasan Arab Saudi bersikeras untuk tidak 

menghentikan serangannnya di Yaman hingga hari ini. 
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D. Hipotesis  

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap intervensi Arab Saudi di Yaman 

yaitu  

1. Tindakan Arab Saudi memenuhi syarat-syarat untuk melakukan jihad 

dalam arti fisik (agresi militer) di Yaman 

2. Arab Saudi melakukan penyimpangan dalam aturan perang  

3. Tindakan Arab Saudi ke Yaman mempunyai tujuan tertolak berupa 

tujuan ekonomi.  

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. 

Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Selain itu, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini 

meliputi tiga tipe, yaitu observasi, interview, dan dokumen yang masing-masing 

mempunyai fungsi dan keterbatasan. 

Berdasarkan tipe-tipe diatas maka penulis memilih untuk menggunakan 

data-data yang bersifat sekunder yang bisa didapatkan dari buku, jurnal, maupun 

karya ilmiah yang lain dan berita online. Dengan data sekunder ini dapat me 

mbantu penulis untuk menganalisis dan memaparkan pandangan Yusuf Al 

Qardhawi terhadap intervensi arab saudi dalam konflik yaman 

 

F. Tujuan Penulisan 
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Adapun tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis intervensi yang dilakukan Arab Saudi ke Yaman 

sebagai sesama negara muslim 

2. Untuk mengetahui pandangan Yusuf Al Qardhawi atas intervensi 

Arab Saudi di Yaman 

 

G. Jangkauan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan batasan jangkauan dalam 

penelitian. Ini sebagai pengingat bagi penulis dalam melakukan penelitian agar 

tetap disiplin dan juga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. 

Penulis membatasi jangkauan penelitian bermula pada tahun 2011 yaitu awal 

mula pecahnya konflik Yaman hingga Desember 2015 yaitu batas akhir penulis 

melakukan penelitian terhadap penulisan skripsi. Kemudian fokusnya hanya 

kepada Arab Saudi serta Yaman. Analisis dilakukan dengan menggunakan 

perspektif Islam dalam pandangan Yusuf Al Qardhawi yang diambil dari buku 

Qardhawi ataupun buku pendukung lain yang mengulas pemikiran Yusuuf Al 

Qardhawi.  

Oleh karena melihat hal-hal tersebut di atas yang membuat penulis ingin 

mencari tahu dan tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi pandangan Yusuf Al 

Qardhawi terhadap intervensi Arab Saudi di Yaman. 
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H. Sistematika Penulisan 

Bab I terdiri dari pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat 

latarbelakang yang merupakan sumber masalah dari penelitian ini. Kemudian 

rumusan masalah sebagai fokus pembatas kajian penelitian ini. Kemudian untuk 

menganalisis masalah secara ilmiah maka peneliti menggunakan landasan teori 

yang ada di Bab I ini. Selanjutnya adalah metode penelitian sebagai langkah 

operasional penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Fikih Jihad Yusuf Al Qardhawi secara umum. Akan dipaparkan 

pula  pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran tentang perang atau jihad 

menurut Yusuf Al Qardhawi. 

Bab III menjelaskan awal mula intervensi Arab Saudi di Yaman kemudian 

akan dijelaskan pula hubungan yang seharusnya dilakukan antar sesama negara 

muslim. Selain itu, didalamnya akan berisi gambaran intervensi Arab Saudi di 

Yaman yang menjurus kepada peperangan antara sesama umat muslim kemudian 

akibat dari perang tersebut. 

Bab IV menjelaskan tentang Analisis Yusuf Al Qardhawi yang berkaitan 

dengan intervensi Arab Saudi di Yaman. Dan akan dipaparkan pula tindakan yang 

seharusnya dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Yaman. 

Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya serta adanya saran yang penulis berikan terhadap penulisan skripsi 

ini. 

 


