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BAB IV 

ANALISIS YUSUF AL-QARDHAWI TERHADAP INTERVENSI ARAB 

SAUDI DI YAMAN 

 

 

Banyaknya komunitas-komunitas keislaman, aliran-aliran, organisasi 

dakwah, kajian serta bertambah jumlah da‟i secara kuantitas merupakan hal yang 

perlu disyukuri di satu sisi. Akan tetapi timbul keprihatinan di sisi lain, karena 

dengan timbulnya fenomena itu semestinya umat Islam bergerak lebih sinergis, 

tapi fakta dilapangan sering kali bertolak belakang, komunitas serta organisasi 

dakwah yang ada sering kali saling menyerang, saling menyesatkan dan bahkan 

membid‟ahkan, enggan mengucap salam satu sama lain, dan ada yang lebih 

“hebat” lagi, yaitu enggan melakukan shalat dengan umat Islam yang masih 

tergolong sunni, dikarenakan ada perbedaan pendapat dalam beberapa masalah. 

Hingga akhirnya dampak yang paling besar yang dialami umat Islam saat ini yaitu 

perbedaan pendapat tersebut telah berujung kepada perang fisik yang justru 

menyakiti sesama umat Islam. Tampaknya penyakit tafarruq yang menggerogoti 

umat ini mulai kronis. 

Tafarruq alias perpecahan, adalah salah satu penyakit klasik umat, yang 

amat diwaspadai oleh para ulama salah satunya adalah Yusuf Al Qardhawi, beliau 

adalah seorang „alim yang sadar akan bahayanya penyakit ini, hingga kita dapati 

dari beberapa karya beliau ikut berbicara dalam masalah ini. Dalam bukunya yang 

berjudul Fiqh Ikhtilaf, Qardhawi berpendapat bahwa Islam membenci perpecahan. 
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Islam sangat membenci perpecahan dan perselisihan sampai Rasulullah SAW 

memerintahkan kepada orang yang sedang membaca Al Qur‟an agar 

menghentikan bacaanya jika bacaannya itu akan mengakibatkan perpecahan. (Al-

Qardhawi Y. , Fiqh Ikhtilaf, 2001) 

"Bacalah AL Qur‟an selama bacaan itu dapat menyatukan hati kalian, 

tetapi jika kalian berselisih makan hentikanlah bacaan itu." (HR Bukhari & 

Muslim) 

Kamis, 26 Maret 2015 adalah hari dimana babak baru konflik di Yaman 

dimulai. Babak baru ini diawali dengan cerita mengenai kelompok Houthi. Warga 

Houthi adalah penganut Muslim Syiah aliran Zaidiyah. Aliran Syiah ini 

sebetulnya moderat dan dari segi hukum Islam sangat mirip dengan mazhab 

Hanafi di kalangan Muslim Sunni. Kubu Houthi, yang didukung pasukan loyalis 

Ali Abdullah Saleh, berkuasa di ibukota Sana‟a, sesudah menggulingkan Presiden 

Abd Rabbuh Mansur Hadi yang pro-Saudi. Hadi dijatuhkan karena dianggap tidak 

menepati janji tentang pembagian kekuasaan di Yaman, yang telah disepakati 

sebelumnya oleh kekuatan-kekuatan politik utama. Mansur Hadi, yang penganut 

Muslim Sunni, memang sudah tidak populer di dalam negeri. Merasa posisinya 

terdesak, ia pun meminta bantuan militer Saudi, yang masih mengakui Hadi 

sebagai “pemerintahan Yaman yang sah.” Saudi menuduh Houthi melakukan 

kudeta ilegal dan mendapat dukungan dari Iran, yang mayoritas warganya juga 

penganut Syiah. Arab Saudi adalah negara monarki yang menganut aliran Sunni 

dan sedang bersaing pengaruh dengan Iran di Timur Tengah. Arab Saudi merasa 

bahwa jika dibiarkan saja, Iran akan memiliki batu pijakan baru di Yaman berkat 
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kemenangan Houthi. Apalagi Iran dianggap sudah berpengaruh kuat di Suriah, 

Irak, dan Lebanon, antara lain lewat partai dan milisi Hizbullah. Dengan 

tambahan Yaman, Iran akan semakin kuat pengaruhnya. Penguasaan 

pemerintahan Houthi yang akrab dengan Iran atas Yaman, khususnya kota Aden, 

secara strategis bisa mengontrol jalur tanker-tanker minyak yang melewati Laut 

Merah. Hal itu jelas tidak diinginkan oleh Arab Saudi maupun sekutunya, 

Amerika Serikat. 

 

A.  Kondisi-Kondisi Terpenuhinya Syarat Untuk Melakukan Intervensi 

Sesama Negara Muslim (Yaman) oleh Arab Saudi 

Pada dasarnya peperangan internal atau peperangan antara sesama negara 

muslim atau antara pemerintah Islam dengan pemerintah lainnya seperti yang kita 

lihat dewasa ini tidak lagi mencerminkan persatuan diantara kaum muslimin. 

Namun dari beragam jenis peperangan antar sesama muslim semuanya ditolak 

oleh Islam. ada beberapa syariat dan faktor yang sifatnya mendesak sehingga 

mengharuskan terjadinya jihad fisik atau perang antara sesama kaum muslimin. 

 

1. Syariat Perang 

Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 9, perang antar sesama muslim 

diyariatkan karena dua hal. Pertama, dilanggarnya kesepakatan yang telah dibuat 

antara dua belah pihak oleh salah satu diantaranya. Yaman yang diguncang oleh 

kelompok Houthi mengakibatkan Presiden Hadi berada dalam jangkauan 

kekuasaan yang sempit. Hal ini dikarenakan berbagai wilayah strategis di Yaman 
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telah dikuasai oleh Houthi, termasuk kantor kepresidenan. Pada 20 Januari 2015, 

Presiden Hadi dan Kelompok Houthi sepakat untuk melakukan gencatan senjata 

setelah beberapa jam terlibat dalam pertarungan sengit antara pasukan pengawal 

presiden dan kelompok pemberontak Houthi. Menteri Dalam Negeri, Jalal al-

Roweishan mengatakan bahwa pemerintah dan kelompok Houthi sudah 

membentuk komite untuk mengawasi gencatan senjata. Berdasarkan kesepakatan 

dengan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi, maka Houthi akan mundur dari 

ibukota begitu pemerintahan bersatu yang baru terbentuk. (Indonesia B. , 2015) 

Namun keesokan harinya, Pemberontak Houthi Syiah di ibukota Yaman, Sanaa, 

menembaki rumah presiden sehingga menggoyahkan kesepakatan gencatan 

senjata. Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi dilaporkan berada di dalam rumah 

tetapi seorang pejabat menegaskan dia dalam keadaan aman. Serangan terhadap 

kediaman Hadi ini terjadi setelah pemberontak memasuki istana presiden di 

bagian lain kota sesudah terjadinya konflik dengan pengawal. (Indonesia B. , 

2015)Setelah mencoba berbagai macam cara untuk menghadapi kelompok 

Houthi, Hadi akhirnya meminta bantuan Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik 

dengan kelompok Houthi. 

Dalam pandangan Qardhawi, setelah kekhilafahan mengalami keruntuhan 

pada 1924 M, umat Islam kemudian terkotak-kotak menjadi beberapa negara 

kecil-kecil dan saling berselisih karena hal-hal sepele seperti kelompok Houthi 

yang menginginkan otonomi ekonomi di Yaman Utara. Berbeda halnya dengan 

Daulah Islam dahulu yang sangat luas dan memiliki imam. Namun, seperti 

keadaan dewasa ini dimana umat Islam tidak memiliki imam, maka Qardhawi 
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berpendapat bahwa pemimpin-pemimpin di negara Islam dengan bantuan Ahlul 

Ahli wal Aqdi mendirikan organisasi atau lembaga yang menangani khusus pihak 

yang berselisih secara damai, seperti mahmakah pengadilan Islam internasional 

misalnya. Tugasnya tetu menyelesaikan pertikaian diantara kaum musimin yang 

keputusannya mengikat. Dalam hal ini, Arab Saudi yang tergabung dalam OKI 

(Organisasi Konferensi Islam) mengambil peran sebagai penengah untuk 

menyeselasikan persoalan antara kelompok Houthi dan Presiden sah Yaman yaitu 

Mansour Hadi. Keputusan OKI ini mendapat dukungan dari negara anggota OKI 

antara lain Indonesia, Kuwait, Qatar dan lain sebagainya.  

Kedua, salah satu pihak menolak adanya perdamaian seperti yang telah 

diperintahkan oleh Allah SWT. Sikap tersebut adalah pembangkangan dan 

kesombongan. PBB telah berkali-kali turun tangan dalam membantu 

menyelesaikan konflik di Yaman. Berbagai perjanjian perdamaian diusulkan dan 

ditandatangani oleh pihak Pemerintah Yaman dan kelompok Houthi. Salah 

satunya pada 22 September 2014, sebuah perjanjian damai yang ditengahi PBB 

antara pemerintah Yaman dan oposisi Houthi telah ditandatangani di saat Hothi 

menguasai gedung-gedung pemerintah serta stasiun radio dan TV pemerintah di 

Ibukota, Sanaa. Perjanjian menyerukan pemerintah saat ini untuk memerintah 

dalam peran yang sementara sampai pemerintahan baru terbentuk bulan depan 

setelah berkonsultasi dengan semua partai politik. Meski kesepakatan 

ditandatangani, dilaporkan bentrokan tetap berlangsung di bagian lain negara itu, 

termasuk di Maarib, timur Ibukota.kelompok Houthi bersenjata mengambil alih 

gedung-gedung pemerintah di Ibukota, termasuk Kementerian Pertahanan, markas 
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tentara, gedung parlemen, bank sentral dan stasiun radio nasional. Sebagian besar 

diambil alih tanpa perlawanan, bahkan sejumlah tentara terlihat berubah menjadi 

berpakaian sipil untuk menghindari penangkapan oleh Houthi. (Hendrik, 2015) 

Intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi ke Yaman diawali dengan upaya 

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

IbrahimAl-MubarakmengatakanbahwapihakArabSaudisudahmengupayakan

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. Pada Agustus 2016, proposal perdamaian PBB kembali dikirim kepada 

Houthi namun juga mengalami penolakan. Hal ini menunjukan bahwa syariat 

terjadinya perang untuk memerangi kelompok Houthi terpenuhi. 

 

2. Faktor-Faktor Terjadinya Agresi Militer 

Agresi militer pada dasarnya menurut Qardhawi apabila dilakukan di era 

modern ini sangat tidak mendukung dan relevan. Agresi militer seharusnya telah 

menjadi bagian dari sejarah. Syarat-syarat dilakukannya sebuah agresi militer 

harus memenuhi faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, 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 
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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. (Al-Qardhawi Y. , 2011, pp. 

176-178) 

Pada poin pertama tentang kondisi diperbolehkannya terjadi agresi militer 

yaitu untuk melindungi dan menjaga kebebasan berdakwah, mencegah terjadinya 

fitnah dalam agama, melawan orang-orang yang menghalangi dakwah Islam 

dengan kekerasan bahkan membunuh para juru dakwah. Konflik Yaman pada 

dasarnya adalah konflik internal yaitu konflik yang terjadi antara sesama umat 

muslim. Berbeda halnya apabila terjadi di dalam kawasan kaum kafir. 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. 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 
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darah kecuali karena da rurat dan tuntutan kemashlahatan, dalam rangka 

mencegah kemudaratan dan kejahatan seperti qishash, membunuh penyerang agar 

menghentikan permusuhannya atau mencegah pembangkang sampai kembali. 

Banyak darah kaum muslimin yang tidak bersalah ikut ditumpahkan dalam 

intervensi Arab Saudi di Yaman. Sejak koalisi yang dipimpin Arab Saudi ikut 

campur dalam perang saudara di Yaman, tercatat lebih 6.000 orang tewas, 

kebanyakan korban adalah warga sipil. Perang saudara antara pemeberontak 

Houthi melawan pasukan pemerintah memicu bencana kelaparan dan wabah 

penyakit di Yaman, yang tergolong negara termiskin di kawasan semenanjung 

Arab. (Welle, Perang Yaman Menghebat Lagi, Dipicu Konflik Saudi dan Iran, 

2016)  

Houthi adalah kelompok radikal yang mengaku beraliran Syiah. Seorang 

mantan pemimpin Syiah Houthi yang berhasil melarikan diri, Bikhaiti bercerita 

bahwa kelompok Houthi mulai melakukan tindakan pembalasan yang 

membuktikan bahwa mereka hanya kelompok bersenjata tanpa moral dan tanpa 

nilai-nilai Al-Quran. Selain itu Houthi juga membunuh seorang tentara Yaman 

Brigadir Hamid al-Qushaibi yang telah  berusia tujuh puluhan. Para militan 

dilaporkan mempertontonkan mayat di depan umum. (Indonesia S. , 2015) selain 

itu di Pesantren Salafi Terkenal di Damaj, Propinsi Shaada Yaman Utara, Darul 

Hadits mengeluarkan pernyataan yang berbicara tentang kekejaman Milisi Syiah 

Houthi. Ia menceritakan bahwa orang-orang Houthi menembakkan mortar secara 

membabi-buta ke rumah-rumah para thullabul ‘ilmi (penuntut ilmu) dan warga 

sekitarnya yang mengakibatkan gugurnya dua orang, salah seorang di antara 
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keduanya adalah anak-anak. Dan karena perbuatan ini, Al-Houthi telah melakukan 

degradasi akhlak dan kezaliman yang menunjukkan bahwa mereka menikmati 

dalam menumpahkan darah orang-orang tak berdosa yaitu anak-anak. (Islam, 

2013) 

Kedua yaitu  melindungi keselamatan pemerintah Islam dan 

mengamankan batas-batas wilayah kekuasaannya ketika terancam oleh musuh-

musuh  yang senantiasa mengintai dan mempersiapkan pasukan untuk menguasai. 

Presiden Mansour Hadi adalah seorang Presiden d Yaman. Akibat adanya 

tuntutan dan serangan dari kelompok Houthi maka melatarbelakangi Hadi untuk 

mengungsi ke Riyadh. Setelah itu Hadi meminta bantuan Arab Saudi untuk 

membantu meredakan konflik. Arab Saudi berpegangan kepada hukum, perjanjian 

maupun konstitusi yang masih menyatakan bahwa Hadi adalah Presiden sah di 

Yaman. Dalam hal ini Arab Saudi sedang baerusaha untuk melindungi 

keselamatan Yaman dan juga sembari mengamankan wilayahnya yang berbatasan 

dengan Yaman. Pangeran Saud al-Faisal menyatakan bahwa negara-negara Arab 

akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga wilayah 

tersebut dari agresi kelompok Syiah Houthi yang bersekutu dengan Iran. Hal ini 

akan dilakukan jika solusi damai tak bisa dicapai atas konflik yang tengah 

melanda Yaman. (Hutapea, 2015) 

Gambar 1. Konflik Yaman yang berbatasan langsung dengan wilayah Arab Saudi 
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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. Apabila dilihat dari akibat di bidang sosial, 

umat muslim di Yaman justru ditindas oleh saudaranya sendiri.  Selain itu, 

Pergesekan kepentingan antar elit politik menyebabkan kesulitan dalam tegaknya 

stabilitas di Yaman, sementara pemerintahan Mansur Hadi juga gagal 

menunjukkan perhatian serius kepada persoalan ekonomi dan kemiskinan. 

(Muhammad, 2014)  

Berbicara mengenai salah satu partai politik di Yaman yaitu Hizbut Tahrir 

ternyata juga mendapat perlakuan yang juga buruk dari kelompok Houthi Milisi 

Houthi menculik lima aktivis Hizbut Tahrir Yaman di kawasan Sana‟a, Yaman. 

Mereka yang diculik adalah Insinyur Safik Khamees, Abdullah Al-Qaadi, 

Anggota Hizbut Tahrir dari Kantor Media Wilayah Yaman dan anaknya Ali 

Abdullah Al-Qaadi, selain Muhsin Al-Ja‟dabiy dan Abdul Kareem Asda‟i. Kantor 

Media Hizbut Tahrir Yaman menyatakan mereka diculik tanpa memiliki 
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kesalahan selain karena menyatakan kata-kata kebenaran yang mengungkap 

kejahatan Houthi kepada agama dan umat. Selain itu milisi Houthi dan sekutunya 

juga menculik politisi, kaum intelek dan wartawan di Taez, Sanaa dan Aden. 

World Bulletin melaporkan bahwa jumlah orang yang yang diculik terus 

meningkat. (Islampos, 2015) Houthi juga menculik lebih seratus ulama dan politi 

Muslim Sunni dari Partai Islah. Politisi papan atas Sunni yang diculik Houthi 

adalah Mohammad Qahtan dan Hassan al-Yaeri. Keduanya diculik dari 

rumahnya, bersama 120 anggota Partai Islah lainnya. (Setiawan, 2015) 

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. Pada 

perkembangannya dewasa kepercayaan atau praktik spiritual penyembahan 

terhadap berhala telah jauh berkurang. Bahkan sangat jarang ditemui.  

Pada kenyataanya Arab Saudi memenuhi tiga dari empat faktor-faktor 

yang melatarbelakangi agresi militer di Yaman.  

 

B. Pelanggaran Etika Perang dalam Intervensi Arab Saudi ke Yaman 

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. Dalam berperang pun tentu ada 

ketentuannya, salah satunya menurut Qardhawi yaitu ketika kaum muslimin 
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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 darurat pun ada hukumnya tersendiri, yaitu 

sekedarnya saja. (Al-Qardhawi Y. , 2011, pp. 164-175) 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) 

Intervensi Arab Saudi ke Yaman telah lebih dari satu tahun berlalu, namun 

serangan tersebut bisa dikatakan gagal dan pihak agresor gagal mencapai 

tujuannya. Satu-satunya keberhasilan kelompok koalisi adalah penyusupan 

kelompok-kelompok teroris Takfiri Daesh ke Yaman, kemiskinan, kelaparan, 

instabilitas, pelanggaran hak asasi manusia rakyat Yaman. Pembantaian warga 

sipil termasuk perempuan dan anak-anak, bombardir rumah sakit dan pusat 

pengobatan, bahkan pemboman terhadap rumah sakit yang dikelola oleh Para 
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Dokter Tanpa Batas, penggunaan senjata terlarang seperti bom kluster, 

mengancam nyawa rakyat Yaman dengan memberlakukan blokade total negara itu 

serta melarang masuknya bantuan kemanusiaan, bombardir seluruh infrastruktur 

dan sektor ekonomi Yaman, merupakan bagian dari pelanggaran nyata terhadap 

semua prinsip dan ketentuan internasional.  

Pusat HAM Yaman menyatakan sejak dimulainya agresi, hingga kini 

tercatat 8.200 warga Yaman gugur syahid termasuk di antaranya 1.519 perempuan 

dan 1.996 anak-anak kecil. Sebanyak 15.184 warga Yaman terluka di mana lebih 

dari 3.000 di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Akan tetapi Amnesti 

Internasional dalam laporan terbarunya pada 26 Februari 2016 menyatakan, 35 

ribu warga Yaman telah terbunuh dalam intervensi Arab Saudi. Lembaga itu 

menyebutkan memiliki bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Arab Saudi 

menyerang wilayah permukiman dan infrastruktur Yaman. Kurang dari satu tahun 

35 ribu warga Yaman menjadi korban dan lebih dari dua juta lainnya mengungsi 

di dalam dan ke luar negeri. 

Berdasarkan keterangan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi 

(UNHCR), 2.690.000 pengungsi Yaman di dalam dan luar negeri merasakan 

dampak tragis dari serangan Arab Saudi. Hingga kini 170.000 warga Yaman 

melarikan diri ke Djibouti, Ethiopia, Somalia dan Sudan. PBB memprediksi 

hingga akhir tahun 2016, 167.000 lainnya juga akan mengungsi. Berdasarkan 

laporan media Akhar As-Saa‟ah, setiap pekan antara 500-800 warga Yaman 

mengungsi ke Djibouti akibat agresi udara Arab Saudi. Mereka terpaksa hidup 
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dalam kondisi mengenaskan tanpa fasilitas pokok termasuk makanan, air dan 

obat-obatan, serta hidup di lingkungan terbuka tanpa atap. 

Krisis kemanusiaan tragis di Yaman telah membuat lebih dari 80 persen 

warga Yaman terancam kekurangan makanan dan lebih dari 1.8 juta anak-anak 

Yaman tidak dapat sekolah. PBB dalam laporannya menyebutkan, lima perempat 

warga Yaman atau sekitar 21.2 juta orang, saat ini sangat membutuhkan bantuan 

pangan dan kemanusiaan mendesak. Akibat perang sedikitnya 320.000 balita 

Yaman mengalami gizi buruk. Sementara itu Dana untuk Anak PBB UNICEF 

dalam sebuah laporan menyebutkan tewas dan terlukanya rata-rata enam anak 

Yaman per hari. Sejak dimulainya intervensi militer Arab Saudi ke Yaman, 

hingga kini 934 anak Yaman tewas dan 1.356 lainnya terluka. Selain itu, sekitar 

10 ribu balita meninggal dunia karena gizi buruk dan kurangnya fasilitas medis. 

Ditambahkan pula bahwa gangguan dan diskriminasi terhadap anak Yaman juga 

sedemikian meluas sehingga banyak anak yang yang terpaksa berperang. Tercatat 

848 anak berusia di bawah 10 tahun ikut berperang. 

Perempuan-perempuan Yaman dengan dada sesak penuh dengan kisah-

kisah menyedihkan dampak sosial dan ekonomi akibat perang, terpaksa 

melanjutkan perjalanan hidup mereka dengan penuh penderitaan. Tidak ada 

pilihan lain di depan mereka. Bentrokan di dalam negeri Yaman menciptakan 

kondisi kritis bagi kaum perempuan Yaman. Banyak dari perempuan Yaman yang 

berjuang untuk mendukung dan mencukupi keluarganya. Di sisi lain, tidak adanya 

akses kesehatan, pendidikan dan peluang kerja, membuat kondisi tersebut 

semakin buruk. Yang lebih menyakitkan adalah bahwa dampak dari perang itu 
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akan tetap dirasakan hingga bertahun-tahun pasca perang berakhir. Anak-anak 

yatim dan para janda harus bertahan hidup dan terpaksa bekerja keras untuk 

menghidupi keluarga mereka. Pada dasarnya perempuan dan anak-anak gadis 

adalah kelompok paling rawan yang akan merasakan dampak negatif perang, 

karena setelah para laki-laki berperang, mereka yang harus mengelola dan 

menghidupi keluarga mereka. Perempuan-perempuan tersebut sebagian besar 

tidak dapat mengakses layanan pokok dan demi menghidupi anak-anaknya 

mereka terpaksa mengungsi. Ini adalah masalah yang membuat mereka menjadi 

golongan paling rentan akibat perang. Berubahnya peran perempuan sebagai 

pemimpin keluarga, pengungsian dari satu tempat ke tempat lain secara 

berkesinambungan, tidak adanya tempat tinggal dan diskriminasi, kemiskinan 

serta ketidakamanan dari sisi makanan dan psikologi, semuanya adalah ancaman 

yang mereka hadapi. Perang yang dibawa Arab Saudi ke Yaman benar-benar 

merupakan fakta pahit bagi anak-anak dan kaum perempuan negara itu. Para 

agresor telah melanggar bahkan hak-hak asasi manusia paling mendasar. Dalam 

hal ini, kaum perempuan adalah golongan masyarakat yang paling rentan di 

hadapan dampak-dampak perang. Instabilitas akan semakin membuat mereka 

rentan di hadapan berbagai kejahatan seksual. Masalah ini akan memiliki dampak 

menyedihkan khususnya bagi kaum perempuan Yaman. Dampak negatif yang 

akan berlanjut hingga bertahun-tahun pasca perang. Kekerasan dan kejahatan 

seksual terhadap kaum perempuan Yaman saat ini sedang terjadi. Pernikahan 

paksa anak-anak perempuan, gangguan fisik dan mental serta tidak tersedianya 

fasilitas, semuanya akan menyebabkan dampak negatif serius. Berdasarkan 
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pernyataan Saba Zabwah, koordinator nasional untuk proyek hak asasi manusia di 

badan pembangunana PBB, pernikahan orang-orang tua Arab Saudi dengan anak-

anak perempuan Yaman di bawah umur telah menjadi fenomena yang biasa. 

Data dari Amnesti Internasional menyebutkan, Arab Saudi telah 

menyerang 14 bandara, 10 pelabuhan dan dermaga, 512 jembatan dan jalan, 125 

pembangkit listrik, 164 tangki air, 167 stasiun komunikasi, 325.137 rumah, 615 

masjid, 569 lembaga dan pusat pendidikan, 39 universitas, 16 kantor media, 328 

pusat kesehatan, 970 gedung pemerintah, 353 pasar dan pusat perbelanjaan, 584 

truk bahan bakar dan pangan, 328 SPBU, 546 gudang makanan, 59 situs 

bersejarah, 119 wilayah pariwisata, 190 pabrik, dan 42 gedung olahraga. Akibat 

itervensi Arab Saudi sebanyak 3.750 sekolah terpaksa diliburkan.  (Radio I. i., 

2016) 

Serangan-serangan Arab Saudi di Yaman selain mengakibatkan jatuhnya 

korban juga menimbulkan 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 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, 
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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)  

 

C. Tujuan Tertolak dalam Intervensi Arab Saudi ke Yaman 

Qardhawi berpendapat bahwa Islam menyerukan dan melakukan berbagai 

macam cara untuk menegakkan perdamaian, hanya saja Islam tidak bisa 

mencegah peperangan dari dunia secara keseluruhan. Karena itulah Islam 

mempersiapkan kekuatan yang ada untuk menghadapi musuh. Islam pada 

dasarnya tidak mendorong berperang secara resmi kecuali jika memang terpaksa, 

seperti yang disampaikan dalam firman Allah 
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"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu 

yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu me-nyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 

bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 216)  

Kaum muslimin hanya berperang ketika pembelaan memaksa harus 

perang, itulah Sunnah kauniyah dan mausia secara umum dimana dengan 

ketentuan Allah menegakkan alam ini. Selain itu, pihak-pihak yang berperang 

hendaknya mempunyai tujuan yang sesuai dengan ajaran agama. Menurut 

Qardhawi berikut adalah tujuan-tujuan perang dalam Islam yaitu. 

 

 

1. Mencegah perlakuan semena-mena 

Tujuan yang pertama dalam Islam yaitu menangkal tindakan semena-mena 

dengan kekuatan, baik tindakan tersebut ditujukan pada agama ataupun 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 

ِ ۚ فَإِِن اْوتَهَْىا فَ  يُه ُكلُّهُ ّلِِلَّ َ بَِما يَْعَملُىَن بَِصيرٌ َوقَاتِلُىهُْم َحتَّٰى ََل تَُكىَن فِْتىَةٌ َويَُكىَن الدِّ  إِنَّ َّللاَّ

Artinya  
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“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 

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 
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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) 

 

Pada fakta yang terjadi di lapangan tujuan-tujuan perang dalam Islam 

seperti yang dikemukakan oleh Qardhawi bukanlah tujuan Arab Saudi dalam 

jihadnya. Arab Saudi justru memperlancar tindakan semena-mena Presiden Hadi 

yang tidak menginginkan turun jabatan, membantu dan melengkapi fitnah 

terhadap kaum muslimin di Yaman yang disebarkan kepada dunia demi 

kekuasaan, tidak membela kaum muslimin Yaman yang lemah namun justru 

menyerangnya dan menumpahkan darah orang-orang lemah tersebut, dan 

Presiden Hadi yang mengingkari janjinya justru mendapat bantuan dan 
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tindakannya dibenarkan oleh Arab Saudi. Hal ini menjadi penanda bahwa ada 

tujuan tersembunyi yang ingin dicapai oleh Arab Saudi. 

Dalam Islam ada beberapa pula tujuan-tujuan yang tertolak dalam sebuah 

perang menurut Qardhawi salah satunya yaitu Islam menolak jihad dengan tujuan 

ekonomi. 

 

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. 

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 lalu lintas minyak yang strategis tersebut.  

Sejak 2014 Al-Houthi akhirnya berhasil menguasai wilayah Sanaa yang 

berbatasan dekat dengan Saudi. Ancaman semakin besar ketika kelompok Al-

Houthi berhasil mengupayakan kudeta. Sehingga, kepentingan keamanan menjadi 

kepentingan primer Saudi. Kepentingan sekunder lebih mengacu pada upaya 

untuk mewujudkan kestabilan Yaman agar tidak menjadi failed state yang dapat 

menguntungkan kelompok al-Houthi. Kepentingan lainnya seperti kepentingan 
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ekonomi dan teritori merupakan kepentingan Saudi secara umum yang tidak kalah 

penting. Jalur lintas minyak utama di Bab el Mandeb, Yaman Selatan 

dikhawatirkan akan dapat dikuasai oleh al-Houthi jika Saudi tidak segera 

mengambil langkah intervensi. Meskipun akses lain dapat dilakukan di selat 

Hormuz, namun selat tersebut telah dikuasai penuh oleh Iran. (Jackson, 2009) Hal 

ini juga menjadi perhatian besar bagi geopolitik Saudi. Karena penguasaan jalur 

lalu lintas minyak oleh al-Houthi akan mengancam tidak hanya Saudi tapi juga 

negara-negara GCC (Gulf Cooperation Council) yang terdiri atas negara Saudi 

Arabia , Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Oman. Namun, untuk 

kepentingan secara permanen, Saudi tetap ingin mempertahankan eksistensinya 

sebagai hegemon di wilayah Teluk.   

Negara – negara GCC turut bergabung dengan Saudi dalam melakukan 

intervensi ke Yaman terkecuali Oman. Kebijakan intervensi yang didukung oleh 

negara-negara GCC salah satunya merupakan upaya untuk menjaga kestabilan 

subregional di wilayah Teluk. (Cameron, 2015) Namun, kepentingan ekonomi 

menjadi kepentingan utama negara-negara GCC. Sebagai negara-negara penghasil 

minyak, negara-negara GCC tentunya memiliki kepentingan terhadap jalur lintas 

minyak yang berada di kawasan Bab el Mandab yang berada di Selatan Yaman 

dan Selat Hormuz di bagian selatan Iran. Di antara dua jalur tersebut, jalur Bab el 

Mandab menjadi jalur utama dan terpenting bagi negara-negara Teluk. Jika 

keberadaan al-Houthi semakin kuat di Yaman Selatan maka akan dapat 

mengancam keberlangsungan jalur minyak ini. Selain itu, selat Hormuz yang 

menjadi jalur alternatif juga berada di bawah kekuasaan Iran. Kedua tempat 
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tersebut merupakan wilayah potensial yang kini masih dikuasai oleh Iran dan al 

Houthi. Jika wilayah tersebut tidak segera direbut maka dikhawatirkan akan 

dimanfaatkan oleh Iran untuk memperkuat perekonomiannya dan bahkan akan 

menjadi pesaing utama GCC dan akan menjadi sulit untuk dilalui oleh pihak 

GCC. (Nazemroaya, 2015) 

Gambar 2. Koalisi Arab Saudi 

 

Pengamat politik asal AS, Phil Butler melakukan sebuah analisis secara 

mendalam bahwasanya rahasia Saudi yang terus-menerus membombardir Yaman, 

tak lain dan tak bukan adalah karena adanya keperluan akan cadangan minyak dan 

gas bumi. Media massa di barat banyak yang menyebutkan Yaman sebagai 

produsen energi yang tak terlalu berpengaruh pada dunia. Namun hal itu tidak 

dibenarkan oleh Butler. Sebanyak 3,4 juta barel minyak mengalir setiap hari di 

sebuah pos transit maritim, Bab el-Mandab. (Wirayudha, 2016) Arab Saudi 

beserta koalisinya dan Amerika Serikat ingin memegang kendali atas Yaman 

dengan cara terus menciptakan konflik. Butler juga merujuk pada kutipan Duta 
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Besar AS untuk Yaman, Stephen Seche pada 2008 yang mengatakan bahwa 

provinsi Shabwa, Marib dan Al-Jawf punya potensi yang tinggi soal cadangan 

gas. Pada Mei 2015, situs anti-kerahasiaan WikiLeaks menerbitkan sekitar 500 

ribu dokumen rahasia yang mengungkap keburukan-keburukan Kerajaan Arab 

Saudi. Dokumen rahasia sebanyak itu diduga diunduh oleh WikiLeaks dari 

kelompok hacker Yaman. Dokumen rahasia bernama “Saudi Cable‟s” itu salah 

satunya membongkar predikat Saudi sebagai sekutu top Amerika Serikat (AS) dan 

posisinya sebagai negara adidaya Timur Tengah dengan dukungan senjata AS. 

Bocoran dokumen itu sinkron dengan kebijakan AS yang selama ini mendukung 

agresi Saudi terhadap kelompok Houthi di Yaman. Meski AS tak ikut melakukan 

agresi secara langsung bersama Saudi, namun negeri Paman Sam itu rajin 

menyediakan data intelijen, bantuan penasihat militer, hingga bantuan logistik 

untuk kepentingan agresi Saudi terhadap wilayah Yaman. (Muhaimin, 2015) 

Gambar 3. Bukti Dokumen dari Departemen Luar Negeri Arab Saudi 
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Tabel 1 Analisis Yusuf Al Qardhawi 

 

No. Fikih Jihad Menurut Yusuf 

Al-Qardhawi 

 Fakta Lapangan Analisis Yusuf 

Al-Qardhawi 

1. Syariat Perang   

a. Dilanggarnya kesepakatan 

yang telah dibuat antara 

dua belah pihak oleh salah 

satu diantaranya 

Dilanggarnya 

gencatan senjata oleh 

kelompok Houthi 

pada 20 Januari 2015 

 

Memenuhi 

Syarat Untuk 

Perang Sesama 

Muslim 

b. Salah satu pihak menolak 

adanya perdamaian seperti 

yang telah diperintahkan 

oleh Allah SWT 

 

a. Perjanjian pada 

22 September 

2014, sebuah 

perjanjian damai 

yang ditengahi 

PBB antara 

pemerintah 

Yaman dan 

oposisi Houthi 

ditolak   

b. Agustus 2016, 

proposal 

perdamaian PBB 

ditolak oleh 

Houthi 

 

Memenuhi 

Syarat Untuk 

Perang Sesama 

Muslim 

Faktor-Faktor Perang   

a. 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 

a. Houthi 

menembakkan 

mortar secara 

membabi-buta ke 

rumah-rumah 

para thullabul 

‘ilmi (penuntut 

ilmu) 

b. Houthi juga 

membunuh 

seorang tentara 

Yaman Brigadir 

Hamid al-

Qushaibi yang 

telah  berusia 

Memenuhi 

Syarat Untuk 

Perang Sesama 

Muslim 
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tujuh puluhan. 

Para militan 

dilaporkan 

mempertontonkan 

mayat di depan 

umum.  

 

b. Melindungi keselamatan 

pemerintah Islam dan 

mengamankan batas-batas 

wilayah kekuasaannya 

ketika terancam oleh 

musuh-musuh  yang 

senantiasa mengintai dan 

mempersiapkan pasukan 

untuk menguasai 

Arab Saudi 

berpegangan kepada 

hukum, perjanjian 

maupun konstitusi 

yang masih 

menyatakan bahwa 

Hadi adalah Presiden 

sah di Yaman. Dalam 

hal ini Arab Saudi 

sedang baerusaha 

untuk melindungi 

keselamatan Yaman 

dan juga sembari 

mengamankan 

wilayahnya yang 

berbatasan dengan 

Yaman.  

 

Memenuhi 

Syarat Untuk 

Perang Sesama 

Muslim 

c. 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 

a. Penculikan lima 

aktivis Hizbut 

Tahrir Yaman di 

kawasan Sana‟a 

b. Penculikan 

politisi, kaum 

intelek dan 

wartawan di 

Taez, Sanaa dan 

Aden 

c. Penculikan lebih 

dari seratus ulama 

dan politi Muslim 

Sunni dari Partai 

Islah.   

 

Memenuhi 

Syarat Untuk 

Perang Sesama 

Muslim 



90 
 

d. Mensterilkan Jazirah Arab 

dari paganisme yang 

antagonis dan bersikap 

angkuh di muka bumi 

Tidak Ada Tidak 

Memenuhi 

Syarat Untuk 

Berperang 

2. Etika Perang   

a. Meminimalisir kerugian 

nyawa  

Kurang dari satu 

tahun 35 ribu warga 

Yaman menjadi 

korban akibat agresi 

militer Arab Saudi 

dan lebih dari dua 

juta lainnya 

mengungsi di dalam 

dan ke luar negeri 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat Untuk 

Melanjutkan 

Perang 

b. Hanya diperbolehkan 

membunuh terhadap 

mereka yang ikut 

berperang atau menyerang 

Pusat HAM Yaman 

menyatakan sejak 

dimulainya agresi, 

hingga kini tercatat 

8.200 warga Yaman 

gugur syahid 

termasuk di 

antaranya 1.519 

perempuan dan 1.996 

anak-anak kecil. 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat Untuk 

Melanjutkan 

Perang 

c. Tidak boleh menebang 

pohon, meruntuhkan 

bangunan, membuat onar 

dan kerusakan, tidak 

boleh melakukan tindakan 

apapun selain yang 

diperlukan dalam perang 

dan kondisi darurat pun 

ada hukumnya tersendiri, 

yaitu sekedarnya saja. 

Arab Saudi telah 

menyerang 14 

bandara, 10 

pelabuhan dan 

dermaga, 512 

jembatan dan jalan, 

125 pembangkit 

listrik, 164 tangki air, 

167 stasiun 

komunikasi, 325.137 

rumah, 615 masjid, 

569 lembaga dan 

pusat pendidikan, 39 

universitas, 16 kantor 

media, 328 pusat 

kesehatan, 970 

gedung pemerintah, 

353 pasar dan pusat 

perbelanjaan, 584 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat Untuk 

Melanjutkan 

Perang 
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truk bahan bakar dan 

pangan, 328 SPBU, 

546 gudang 

makanan, 59 situs 

bersejarah, 119 

wilayah pariwisata, 

190 pabrik, dan 42 

gedung olahraga.  

 

3. Tujuan Perang Arab Saudi 

melakukan agresi 

dengan tujuan 

ekonomi 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat Untuk 

Berperang 

 

 

 

 


