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BAB III 

INTERVENSI ARAB SAUDI DI YAMAN 

 

 

Pada tahun 1994, muncul pemberontakan di Yaman Selatan dari pengikut 

partai sosialis. Konflik ini dipicu keinginan untuk membentuk kembali negara 

Yaman Selatan. Di tahun yang sama, di wilayah Utara, tepatnya Provinsi Sa’adah 

yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi terjadi pemberontakan. 

Pemberontakan ini dipimpin oleh kelompok Houthi. Hingga 2004, Syiah 

Houthi  mulai melakukan perlawanan total. Akhirnya pada September 2014 

mereka berhasil menguasai Ibu Kota Yaman,  San’a. Nama Houthi diambil dari 

nama pemimpin mereka Hussein Badreddin Al-Hautsi yang pada tahun 

2004  tewas oleh  tentara Yaman.  Nama lain gerakan ini adalah Ansarallah yang 

berarti “penolong  Allah” dalam bahasa Arab. 

Arab Saudi yang berbatasan langsung dengan mengkhawatirkan 

pemberontakan itu akan mengganggu wilayahnya. Atas ideologi Syiah Zaidiyah 

yang dianut Houthi, Pemerintah Arab Saudi menuding ada peran Iran di balik 

pemberontakan Houthi.  Arab Saudi  tak segan untuk menyuntikkan dana ke 

Yaman setiap tahun 2 Milyar USD demi  menjamin keamanan wilayah 

perbatasan. Sementara itu, AS diduga kuat terlibat membantu pemerintah Yaman 

dalam memerangi al-Hautsi.  Indikasinya banyak pesawat tempur AS yang 

mengudara di Yaman. Menguatnya bantuan Amerika Serikat ke Yaman tersebut 

menarik perhatian Al-Qaeda. Dengan demikian bertambahlah aktor konflik di 
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Yaman.  Jihadis Al-Qaeda pun segera berdatangan dan menampakkan diri di 

Yaman Selatan. Hingga pada tahun 2009 mereka bersatu membentuk AQAP (Al-

Qaedain the Arabian Peninsula). 

Melihat pemberontakan yang mengepung kekuasaanya dari berbagai 

penjuru, Presiden Ali Abdullah Saleh meminta bantuan  Arab Saudi terkait Syiah 

Hautsi di Utara. Sedangkan bantuan AS diharapkan bisa mengatasi   Al-Qaeda di 

Selatan. Namun moment Arab Spring sudah terlanjur menghampiri 

Yaman.  Setelah revolusi di Tunisia dan Mesir, kini gelombang itu akhirnya 

menerpa Yaman.  Semua meneriakkan slogan  Ash-sha`b yurid isqat an-

nizam (Rakyat ingin menumbangkan rezim ini).  Yaumul Ghadab atau Hari 

Kemarahan dihadiri 1 juta massa dengan tuntutan  lengsernya Ali Abdullah Saleh 

dari kursi Presiden yang ia duduki 30 tahun lebih. Hingga saat ini konflik Yaman 

terus memanas dan belum menunjukkan tanda tanda akan berakhir. (BBC, 2015) 

 

A. Kronologi Terjadinya Konflik Yaman 

Perang Yaman atau krisis Yaman adalah sebutan atas terjadinya perang 

saudara di Yaman. Identifikasi rentang waktu dan ruang lingkup perang ini sangat 

sulit karena banyaknya pihak yang terlibat. Seperti Al-Qaeda, kelompok separatis 

di Yaman Selatan, kubu pendukung Saleh, kubu pro-Hadi, kubu pro-Houthi dan 

negara-negara lain yang ikut terlibat seperti Arab Saudi, AS dan Iran. Konflik 

yang terjadi pada tahun 1994 hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda 

akan berakhir. 
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1. Gerakan Separatisme Yaman Selatan 

Pada Abad ke-19, kekaisaran Ottoman memperluas wilayah kekuasaannya 

ke bagian selatan Arab. Ekspansi ini dimulai dari Mekkah dan Madinah hingga 

kemudian merebut Kota Sanaa dan juga wilayah sekitarnya. Pada 1832, tentara 

Inggris menguasai wilayah Aden, yang dianggapnya sebagai jalan keluar strategis 

untuk mengatasi masalah antara Eropa dan wilayah kolonial di India. Pada 1904, 

Kaisar Ottoman menyetujui untuk membagi daerah kekuasaan. Wilayah Yaman 

terpecah menjadi dua bagian. Yaman utara dikuasai pemerintahan Ottoman, 

Inggris mendapat hak atas wilayah Yaman selatan.  

Pada akhir Perang Dunia I kekaisaran Ottoman runtuh dan wilayah Yaman 

menjadi sebuah kerajaan yang independen di bawah kepemimpinan Imam Zaidi. 

Dengan bantuan Mesir, Arab Saudi yang beraliran nasionalis menggulingkan 

kerajaan yang telah berkuasa sejak 1962 untuk membentuk negara republik. 

Namun, setelah itu meletuslah perang saudara yang dibekingi loyalis Arab Saudi 

selama hampir satu dekade. Daerah yang dilindungi Inggris ini bertahan sampai 

1967, menyusul terjadinya tekanan kekerasan dari pemberontak selama lima 

tahun.  

Setelah wilayah Yaman selatan dikuasai kelompok radikal Marxis pada 

1970, akhirnya wilayah ini menjadi People’s Democratic Republic of Yemen. 

Perubahan ini mendapat dukungan penuh dari negara- negara dan tokoh-tokoh 

komunis salah satunya Uni Soviet. Tahun 1986 dibentuklah perkumpulan untuk 

mempelajari ajaran-ajaran Syiah Zaidiyah. Perkumpulan itu disebut dengan 

Ittihad asy-Syabab (Persatuan Pemuda). Untuk memperlancar proses 
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pembelajarannya, seorang ulama Zaidiyah yang bernama Badrudin al-Houthi 

mendatangkan para pengajar dari berbagai daerah untuk menetap di wilayah 

Shadah.  

Pada 1990, kedua negara Yaman ini akhirnya bersatu menjadi Negara 

Republik Yaman. Saat itulah Ittihad asy-Syabab menjelma menjadi partai politik 

dengan nama baru Partai al- Haq (Hizbul Haq) sebagai penyambung aspirasi 

Syiah Zaidiyah di Republik Yaman. Dari partai itu juga muncul seorang kader 

bernama Husein bin Badruddin al-Houthi, anak dari Badrudin al-Houthi. Saat itu 

situasi politik Yaman dipenuhi perkelahian jarak dekat, percobaan pembunuhan, 

dan kudeta militer. Tak lama setelah penyatuan kedua wilayah Yaman, 

perselisihan terkait pembagian kekuasaan menyebabkan pemimpin dari selatan 

mendeklarasikan negara sendiri.  Tapi kampanye yang cepat dan kejam pada Mei 

1994 membatalkan niat pemisahan wilayah ini. Sebelumnya, mantan Presiden 

Yaman Ali Abdullah Saleh pernah memimpin Yaman utara sejak 1978. Selama 

bertahun-tahun dia menghabiskan waktu untuk mengonsolidasikan jabatan 

politiknya daripada menjalin kerja sama untuk membentuk negara demokrasi 

yang stabil. (Arvin, 2015)  

Seiring perkembangan pemikiran Syiah Zaidiyah di negeri Yaman, 

muncullah keretakan hubungan antara Badruddin al-Houthi dengan ulama-ulama 

Zaidiyah lainnya. Hal itu ditengarai fatwa ulama-ulama Zaidiyah yang 

menyelisihi pakem ajaran Syiah selama ini. Mereka membolehkan para pengikut 

Syiah Zaidiyah untuk memilih seorang pemimpin atau tokoh agama walaupun 

bukan dari keturunan Hasan dan Husein bin Ali bin Abi Thalib radhiallahu 
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‘anhum. Badruddin yang merupakan seorang penganut sekte Jarudiyah (salah satu 

sekte Zaidiyah yang dekat dengan Syiah Itsna Asyariyah) menolak keras fatwa 

ini. Saat itulah ia mulai cenderung kepada Syiah Itsna Asyariah lalu terang-

terangan membela pemikiran tersebut. Tidak hanya itu, ia juga mulai mengkritik 

pemikiran Syiah Zaidiyah. Karena hal ini, Badruddin pun diasingkan ke Teheran, 

ibu kota Iran. 

Meskipun Badruddin al-Houthi sudah hijrah ke Teheran, namun pengaruh 

pemikiran Syiah Itsna Asyariyahnya tetap hidup di Yaman, khususnya di wilayah 

Shadah. Hal ini dikarenakan ia adalah seorang tokoh pendiri studi Zaidiyah yang 

berjasa mengembangkan madzhab tersebut di Yaman dan tentu saja memiliki 

kesan yang mendalam bagi pengikutnya di sana. Kepergian Badruddin ke Iran 

bersamaan dengan pengunduran diri Husein bin Badruddin dari Partai al-Haq. Ia 

membentuk kelompok baru yang pada awal berdirinya hanya bergerak di bidang 

keagamaan saja. Namun kemudian, kelompok ini bergabung dengan pemerintah 

melawan Partai Persatuan Yaman yang merupakan perwakilan Ahlussunnah. Pada 

tahun 2002, kelompok ini malah berbalik menjadi oposisi pemerintah. Kelompok 

Husein al-Houthi pun kian menguat dan berhasil menekan Presiden Ali Abdullah 

Shaleh agar mengeluarkan kebijakan mengembalikan Badruddin al-Houthi ke 

tanah airnya Yaman. Karena tidak mengetahui bahaya gerakan Syiah Itsna 

Asyariyah, Presiden Ali Abdullah Shaleh pun menyetujui kepulangan Badruddin 

al-Houthi ke tanah Yaman. (Muslim, 2014) 

Gejolak separatism di Yaman terus disuarakan sejak tahun 2004 hingga 

saat ini. Mereka terus melakukan unjuk rasa yang pada intinya Yaman Selatan 
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yang beraliran Marxis ini menuntut pemisahan diri dari Yaman Utara yang 

beraliran konservatif. Ribuan warga berkumpul di kota Aden mengibarkan 

bendera lama Yaman Selatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka 

masih ada dan mereka ingin membalikkan unifikasi seperti beberapa puluh tahun 

lalu. (Yuniswan, 2014)  

Pemimpin separatis Gerakan Selatan di Yaman mengatakan bahwa 

kelompok mereka akan mengumumkan pemisahan diri dan mendeklarasikan 

kemerdekaan dalam upacara di kota Aden pada bulan Mei 2016. Saleh Yahya 

Saied, ketua Dewan Tertinggi Gerakan Damai Revolusioner untuk Pembebasan 

dan Kemerdekaan Selatan mengatakan bahwa sudah saatnya untuk 

mengumumkan memisahkan diri dari penyatuan Yaman pada saat wilayah selatan 

telah dibebaskan dan pembentukan tentara nasional selatan telah diluncurkan. Dia 

juga menambahkan bahwa dokumen kemerdekaan juga akan diresmikan di 

upacara tersebut.Kota pelabuhan Aden adalah kota terbesar kedua Yaman dan 

menjadi ibu kota independen Yaman Selatan sebelum unifikasi pada tahun 1990. 

Saied lebih lanjut mengatakan bahwa dokumen termasuk pembentukan sebuah 

dewan nasional untuk masa transisi dua setengah tahun dan pemerintah sementara 

yang akan diikuti oleh pemilihan di selatan serta pembentukan sebuah dewan 

kepresidenan. Dewan akan terdiri dari enam anggota di mana masing-masing akan 

mewakili salah satu provinsi Aden, Abyan, Lahij, Hadhramaut, Mahrah dan 

Shabwah. (Furqon, 2016) 

 

2. Gerakan Al-Qaeda 
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Setelah Yaman bagian selatan reda, Yaman kembali diterpa dengan 

pemberontakan kelompok Al-Houthi di wilayah utara, di Provinsi Sa'adah, yang 

berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Kelompok Al Houthi ini sebenarnya ada 

sejak tahun 1994, namun pada tahun 2004 mulai melakukan perlawanan 

total. Nama Al Houthi dinisbatkan pada pemimpin mereka, Hussein Badreddin 

Al-Houthi yang tewas dibunuh tentara Yaman tahun 2004. Awalnya kelompok ini 

menamakan diri "As-Shabab Al-Mukminin" kelompok oposisi yang menentang 

invasi AS di Irak serta campur tangan AS di Yaman. Setelah pemimpin gerakan 

ini Hussein Badreddin Al Houthi terbunuh, saudaranya bernama Abdul Malik 

Houthi menggantikan posisinya. Ia mempopulerkan nama Al Houthi sebagai 

nama gerakannya. Gerilyawan Al Houthi mayoritas Muslim Zaidiyah (salah satu 

aliran dalam Syiah), maka dianggap ancaman serius bagi Yaman dan Arab Saudi.  

Serangan Al Qaeda diarahkan ke instansi milik AS di Yaman. Yaman 

Selatan pun bergejolak. Yaman bersumpah memerangi Al Qaeda karena mulai 

mengacak-ngacak wilayahnya. Dana dari AS pun untuk menanggulangi Al Qaeda 

di Yaman mengalir tajam, dari sebelumnya US$ 70 juta naik menjadi US$ 150 

juta pada 2011 dalam bentuk hibah. Presiden Ali Abdullah Saleh memang 

dipusingkan mengatasi gejolak di dua front yakni Wilayah Utara (Syiah Houthi), 

Selatan (Al Qaeda). Maka untuk mengatasi Syiah Houthi, Ali Abdullah Saleh 

mendapat bantuan Arab Saudi. Sedangkan untuk menumpas Al Qaeda, Arab 

Saudi berpartner dengan AS. Meski digoyang dengan dua kekuatan berbeda, 

yakni Syiah Houthi serta Salafi Jihadi Al Qaeda, Ali Abdullah Saleh masih kokoh 

memimpin Yaman. Hingga akhirnya petaka bagi kekuasaan Ali Abdullah Saleh 
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datang di saat masa 30 tahun memimpin Yaman. Ali Abdullah Saleh akhirnya 

tumbang, bukan karena pemberontakan senjata oleh Al Qaeda atau Al Houthi tapi 

oleh Revolusi Rakyat.  

 

3. Arab Spring 

Revolusi Rakyat Arab atau Arab Spring, yang menggema di beberapa 

negara Arab menuntut lengsernya para diktator di negeri Arab, termasuk Yaman. 

Demonstrasi 1 juta massa memaksa Ali Abdullah Saleh lengser dari kursi 

Presiden. Demonstrasi dipicu ketika Ali Abdullah Saleh berusaha mengusulkan 

amandemen konstitusi yang membuatnya agar tetap langgeng berkuasa. Terlebih 

Rezim Ali Abdullah Saleh tidak mampu menyejahterakan rakyat Yaman. 

Kemiskinan yang meningkat di kalangan rakyat produktif, kurangnya kebebasan 

berpolitik, korupsi tinggi, angka pengangguran mencapai 40%. Di bawah Ali 

Abdullah Saleh, rakyat juga diresahkan oleh masalah keamanan, seperti 

pemberontakan Al Qaeda di Selatan dan Al Houthi di Utara. Rakyat kompak 

mendesak Ali Abdullah Saleh turun dari jabatan, demonstrasi digelar seantero 

Yaman. Ali Abdullah Saleh, mencoba meredam demonstran dengan menawarkan 

tidak akan maju lagi jadi presiden dan akan turun di 2013. Demonstran menolak 

tawaran Ali Abdullah Saleh, dan memintanya agar turun tahta sesegera mungkin.  

"Yaumul Ghadab" atau "Hari Kemarahan" diselenggarakan para 

demonstran untuk menggulingkan Ali Abdullah Saleh dari kursi Presiden. 

Presiden Ali Abdullah Saleh telah kehilangan legitimasinya, rakyat sudah tidak 

percaya lagi padanya. Sementara itu Arab Saudi juga meminta dia untuk mundur 
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sebelum Yaman semakin memburuk. Ali Abdullah Saleh tidak hanya kehilangan 

dukungan dari rakyatnya, sekutunya di luar negeri memintanya untuk lengser. Ali 

Abdullah Saleh mencoba mengulur-ulur waktu, beberapa kali rencana negara-

negara Teluk untuk memfasilitasi transisi kepemimpinan tidak terealisasi. Sampai 

akhirnya Ali Abdullah Saleh menjadi korban pengeboman pada awal Juni 2011. 

Nyawa Ali Abdullah Saleh tertolong, ia dilarikan ke Arab Saudi untuk menjalani 

pengobatan. Perginya Ali Abdullah Saleh ke Saudi untuk pengobatan disambut 

suka cita rakyat Yaman dan menolak Ali untuk kembali lagi ke Yaman. Setahun 

kemudian, Ali Abdullah Saleh dibawah tekanan Arab Saudi resmi menyerahkan 

jabatan Presiden ke Wapres Yaman, Abdul Mansyur Hadi. (Ervianto, 

2015) 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. Penunjukan Hadi sebagai Presiden Yaman 

langsung mendapat reaksi keras dari AQAP yang menuduhnya antek Amerika 

Serikat (AS). 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. 

Konflik antara Pemerintah Yaman dengan Kelompok Houthi sebenarnya 

berlangsung jauh sebelum gelombang Arab Spring melanda. Konflik ini 

disebabkan perbedaan perlakuan pemerintah terhadap warga Syiah Yaman. 

Keadaan Yaman makin memanas dengan memuncaknya konflik Sektarian Syiah 

yang diwakili oleh Kelompok Houthi dengan kaum Sunni yang berada di pihak 

http://news.okezone.com/read/2015/03/26/18/1124842/sekilas-tentang-kelompok-houthi
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Pemerintah Yaman. Hingga akhirnya 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. 

Perdana Menteri Yaman Salem Basindwa mengundurkan diri sebagai syarat 

pembicaraan gencatan senjata yang diajukan oleh Kelompok Houthi. PM Salem 

digantikan oleh Khaled Bahhah. Dua bulan berselang kemudian, 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 

lowong. Pemerintahan bentukan Kelompok Houthi tidak mendapat dukungan dari 

warga Yaman. Akibatnya Beberapa negara menutup kedutaan mereka di Yaman 

karena mengetahui situasi di Sanaa semakin buruk. Presiden Hadi berhasil 

melarikan diri ibu kota Sanaa dengan bantuan Dewan Keamanan PBB. Terjadi 

peristiwa aneh pada bulan berikutnya. 24 Februari 2015, Presiden Hadi menarik 

pengunduran dirinya. Dia kemudian mengumumkan Aden sebagai ibu kota 

sementara Yaman sekaligus meminta bantuan dari Arab Saudi dan negara-negara 

Teluk untuk memulihkan kekuasaannya di sana. Hingga pada 26 Maret 2015, 

Arab Saudi menyanggupi permintaan Presiden Hadi untuk membantu dan 

memulai serangan udara ke Yaman. (Asmardika, 2015) 

 

4. Intervensi Pihak Asing 
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Pada dasarnya konflik yang terjadi di Yaman tidak hanya disebabkan oleh 

faktor internal seperti separatisme dan perang saudara semata. Namun ada faktor 

eksternal seperti masuknya pihak asing itu sendiri dalam urusan dalam negeri di 

Yaman. Pihak asing tersebut diantaranya Arab Saudi beserta koalisi 10 negara 

Arab, Amerika Serikat dan Iran. 

Konflik di Yaman menjadi konflik multidimensi karena melibatkan 

banyak sekali pihak dan beragam kepentingan di dalamnya. Perang dan gejolak 

konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di antara sesama negara Arab yang 

mayoritas penduduknya Muslim, sebetulnya sudah cukup runyam. Namun, 

seolah-olah itu belum cukup, pada 26 Maret 2015 dan beberapa hari berikutnya, 

Arab Saudi mengerahkan 100 pesawat tempurnya untuk mengebom posisi milisi 

Houthi di Yaman, dan praktis telah membuka front perang baru. Saudi tidak 

sendirian, tetapi didukung oleh sejumlah negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC), 

ditambah Mesir, Jordania, Maroko, Sudan, dan Pakistan. Dalam serangan udara 

pertama, aksi militer Saudi didukung oleh Kuwait (15 pesawat), Bahrain (15 

pesawat), Uni Emirat Arab atau UEA (30 pesawat), Qatar (10 pesawat), Jordania 

(6 pesawat), dan Sudan (3 pesawat). Mesir juga melibatkan empat kapal 

perangnya, yang melewati Terusan Suez dan masuk ke Teluk Aden untuk 

mendukung intervensi militer itu.  

Ada dua alasan yang bisa disimpulkan dari tindakan koalisi Arab Saudi 

yaitu pertama, alasan resmi bagi aksi militer ini adalah pihak koalisi yang 

dipimpin Saudi ingin membela “pemerintahan yang sah” dan menghindarkan 

perang saudara. Kedua, alasan lainnya yaitu jika pihak Houthi yang dituding 
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didukung oleh Iran dibiarkan berkuasa di Yaman mengakibatkan pengaruh Iran 

yang menganut Syiah akan semakin meluas di negara-negara Timur Tengah. 

Apalagi pengaruh Iran itu sudah terlihat nyata di Suriah, Irak, dan Lebanon 

melalui kelompok Hizbullah.  

Kubu Houthi pada dasarnya juga tidak bergerak sendirian. Houthi 

menerima bantuan dari Iran, sehingga ada yang memandang bahwa perang di 

Yaman kali ini merupakan perang proxy antara dua kekuatan regional yang 

sedang bersaing dan berebut pengaruh: Arab Saudi yang Sunni dan Iran yang 

Syiah. (Arismunandar, 2015)  

Gambar 1. Skema Koalisi Arab Saudi dalam konflik Yaman (www.aljazeera.com) 

 

 

 

B. Bantuan Arab Saudi 

Sejak 26 Maret Arab Saudi memberikan bantuan militernya kepada 

Yaman. Arab Saudi bukanlah negara yang bebas intervensi. Pengaruh AS sangat 
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mempengaruhi arah kebijakan Arab Saudi. Di sisi lain, Arab Saudi dan Yaman 

adalah partner bangsa Arab yang keduanya memiliki kedekatan dengan Amerika 

Serikat. Selama Yaman memerangi Al Houthi, AS diduga kuat terlibat membantu, 

dengan bukti jet-jet tempur yang lalu lalang adalah milik AS. Menguatnya 

bantuan Amerika Serikat ke Yaman tersebut menarik perhatian Al Qaeda, karena 

Al Qaeda selalu mengincar AS. Jihadis Al Qaeda segera berdatangan ke Yaman 

Selatan, menyebabkan Yaman Selatan yang dulu dipengaruhi komunis, kini 

menjadi basis kelompok Salafi Jihadi Al Qaeda. Padahal, Al Qaeda kurang 

menyadari bahwa kelompoknya juga 'makan uang bantuan AS secara tidak 

langsung'. Hal ini setidaknya terinformasi dari pertengahan Maret 2015, The New 

York Times memberitakan, sekitar US$ 1 juta dana rahasia Central Intelligence 

Agency (CIA) yang diberikan kepada Pemerintah Afghanistan semasa 

Pemerintahan Hamid Karzai tahun 2010 mengalir ke tangan Al-

Qaeda. Pemerintah Hamid Karzai menggunakan dana tersebut untuk membayar 

tebusan bagi diplomat Afghanistan, Abdul Khaliq Farahi, yang disandera Al-

Qaeda. Dana rahasia CIA itu diperuntukkan untuk membeli pengaruh para 

panglima perang, legislator dan lain-lain, serta biaya untuk perjalanan diplomatik 

rahasia dan perumahan bagi para pejabat senior Afghanistan. (Ervianto, 2015) 

Sejak 26 Maret, koalisi militer pimpinan Saudi menyokong para loyalis 

dengan melancarkan serangan udara untuk menghentikan pergerakan 

pemberontak Huthi. Lusinan tank, kendaraan lapis baja, kendaraan pengangkut 

personel serta ratusan tentara Yaman yang dilatih di Arab Saudi, tiba di Yaman 

semalam melalui pos perbatasan Wadia di Yaman utara. Bantuan militer ini 
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datang dari wilayah Sharura, Arab Saudi, dan ditujukan bagi pemberontakan 

populer serta tentara nasional. Hal ini bertujuan untuk "mengamankan 

kota".  (Wibisono, 2015)  

Setelah delapan bulan, perang mematikan yang dilancarkan Saudi atas 

Yaman, Rezim Riyadh justru kini terjebak dalam rawa berlumpur, tanpa strategi 

yang jelas mengenai bagaimana mengakhiri konflik sekaligus “menyelamatkan 

muka” dari agresi yang telah menguras Saudi baik secara militer, politik, maupun 

strategis. Hal ini diungkap dalam sebuah laporan. Laporan yang dipublikasikan 

oleh The Washington Post pada 13 November 2015. Farea al-Muslimi, seorang 

analis Yaman di Carnegie Middle East Center yang berbasis di Beirut, 

mengatakan bahwa masalahnya kini adalah Arab Saudi terjebak di Yaman. Itu 

menggaris bawahi mengenai tantangan ekonomi dan politik yang dihadapi 

keluarga Al-Saud akibat dari perang yang dikobarkan terhadap Yaman, serta 

meningkatnya tekanan pada Riyadh dari para sekutunya sendiri akibat dari 

tingginya jumlah korban jiwa dari penduduk sipil dalam perang tersebut. Perang 

ini menguras Saudi baik secara militer, politik, maupun strategis. Menurut laporan 

tersebut, perang Saudi yang berlarut-larut itu, hingga kini telah menyebabkan 

ribuan kematian warga sipil, serta telah menarik kecaman dari berbagai badan hak 

asasi manusia internasional, sehingga menjadi sulit bagi sekutu lama Riyadh, 

termasuk AS dan Inggris, untuk bisa tetap terus memberikan dukungan mereka 

bagi rezim Saudi itu dalam kampanye militernya. Mesir dan Pakistan, menurut 

laporan tersebut, juga telah mengecewakan Arab Saudi karena menolak untuk 

mengirimkan pasukan guna membantu militer Riyadh dan milisi pro-Hadi di 
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medan pertempuran melawan tentara Yaman yang didukung oleh pejuang 

Ansarullah dan Komite Rakyat. (Arrahmannews, 2015) Hingga saat ini PBB 

memperkirakan bahwa sebanyak 2.400 warga sipil Yaman telah tewas oleh 

pemboman koalisi(sumber lain menyebut angka korban tewas telah menembus 

6.000 jiwa). Blokade laut Saudi telah menjadikan sekitar 1 juta orang menjadi 

pengungsi internal, dan sebanyak 20 juta orang dalam kondisi membutuhkan 

makanan, air, dan obat-obatan. 

Konflik yang terjadi di Yaman sudah berlangsung hampir enam tahun, 

Arab Saudi yang diminta untuk membantu justru memberikan bantuan yang salah. 

Arab Saudi tidak mau mengakui apa kesalahan yang telah diperbuatnya. Menteri 

Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan bahwa opsi militer ini adalah yang 

terakhir bagi Arab Saudi dan dilakukan melalui permintaan dari pemerintah yang 

sah serta untuk melindungi warga negara Arab Saudi dari rudal balistik. 

(Arrahmannews, 2015) Sementara itu Stephen O’Brien, koordinator Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) bidang kemanusiaan mencela berlanjutnya serangan udara 

Arab Saudi ke Yaman. O’Brien mengkritik serangan udara Arab Saudi ke Yaman 

menandaskan, serangan udara Riyadh ke pelabuhan Hodeidah, di barat negara ini 

membuat peluang penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga Yaman 

semakin terbatas. 

Koordinator PBB bidang kemanusiaan ini menekankan, berlanjutnya serangan 

Arab Saudi ke Yaman, khususnya penargetan pusat-pusat vital termasuk 

pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan sebuah aksi yang tidak dapat 

diterima. Seraya mengisyaratkan lawatan terbarunya ke Yaman dan pemandangan 



60 
 

atas penderitaan rakyat negara ini yang ia saksikan, Stephen O’Brien 

menandaskan, warga Yaman menghadapi kesulitan besar, bahkan sedikitnya 

terdapat 1,5 juta warga yang mengungsi dan lebih dari 1000 anak-anak terluka 

dan cidera. Sementara itu, Amir Abdollahian, deputi menlu Iran untuk Arab dan 

Afrika seraya mengkritik kebijakan haus perang petinggi Saudi menuntut 

perubahan kinerja dan strategi Arab Saudi untuk menyelesaikan krisis di kawasan.  

Sikap keras kepala petinggi Saudi untuk menggunakan kekerasan terkait 

isu Yaman, membuat negara miskin Arab ini semakin terjepit dan setiap hari 

tragedi kemanusiaan di negara ini kian memburuk. Arab Saudi setelah lima bulan 

dari serangan membabi butanya ke Yaman belum juga berhasil merealisasikan 

ambisi militer serta politiknya. Petinggi Arab Saudi yang membawa negara ini ke 

arah kebijakan haus perang tidak meraih hasil apa pun kecuali pembunuhan dan 

tragedi kemanusiaan di Yaman. Selain itu, kemungkinan keberhasilan agresi ini di 

masa mendatang pun nol persen. Misi politik yang dibungkus agresi militer dan 

pembantaian massal tidak akan pernah terealisasi serta hanya memperparah krisis 

dan instabilitas. Penargetan infrastruktur perumahan, industri dan pelabuhan 

Yaman mengindikasikan kekalahan misi militer Arab Saudi di negara ini. 

Petinggi Arab Saudi yang menilai kebijakan militeralisasi terhadap Yaman 

hanya terbatas beberapa hari dan hasil pastinya adalah terhapusnya Gerakan 

Ansarullah, namun kini setelah lima bulan berlalu, Riyadh malah terjebak dalam 

kubangan lumpur yang dibangunnya sendiri di Yaman. Untuk lepas dari kubangan 

lumpur tersebut, Arab Saudi malah menarget pusat-pusat bantuan kemanusiaan 

bagi warga Yaman. Bombardir pelabuhan Hodeidah di barat Yaman yang 
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memainkan peran kunci dalam penyaluran bantuan kemanusiaan internasional 

kepada warga Yaman, kian menambah lembaran baru berkas tebal kejahatan 

perang Arab Saudi di Sanaa. Mengingat keharusan menjaga undang-undang 

selama perang, serangan pemerintah Riyadh ke pelabuhan Yaman merupakan 

pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan piagam PBB. 

Poin yang patut direnungkan di pelanggaran piagam PBB selama agresi 

Arab Saudi ke Yaman adalah sikap masif PBB yang hanya menyuarakan sikapnya 

terhadap tragedi kemanusiaan di Yaman, namun dalam prakteknya menyertai 

pengobaran perang Arab Saudi. (Radio, 2015) Mohammed Ali al-Houthi, Ketua 

Komite Revolusi Yaman dalam pertemuannya dengan para komandan senior 

Ansarullah mengatakan bahwa Orang-orang Yaman akan mampu menyelesaikan 

persoalan mereka ketika negara-negara agresor tidak mengintervensi urusan 

internal Yaman. Ali al-Houthi lebih lanjut menyinggung konspirasi asing terhadap 

rakyat Yaman dan menekankan kelanjutan upaya untuk menciptakan stabilitas di 

Yaman. (Radio I. I., 2015) 

 

 

 

 


