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BAB II  

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI YAMAN

  

Pada bab ini akan dibahas menenai profil negara Yaman 

dan juga akan dijelaskan bagaimana negara Yaman 

terbentuk.Selain itu, dalam bab ini akan dibahas mengenai 

keikutsertaan Yaman dalam organisasi-organisasi 
internasional. Setelah itu akan dibahas hubungan Yaman 

dengan Arab Saudi pada masa pemerintahan presiden Ali 

Abdullah Saleh yang telah terjalin sejak tahun tahun 1970-an 
hingga hubungan kedua negara sebelum permintaan bantuan 

pemerintah Yaman pada Arab Saudi untuk melakukan 

intervensi militer dalam kasus kelompok Houthi di tahun 

Yaman. Kerjasama bilateral yang akan dibahas dalam bab ini 
adalah kerjasama dibidang ekonomi maupun sosial.  

A. Profil Negara Yaman  
Yaman adalah satu-satunya negara yang menganut sistem 

pemerintahan republik di Jazirah Arab. Dengan kepala 

negaranya dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih 
melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 7 tahun (CNN 

library, 2019). Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh 

Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Yaman 

merupakan negara yang dapat dikatakan relatif baru. Hal 
tersebut dikarenakan Republik Yaman baru terbentuk pada 

saat Yaman selatan yang berideologi komunis bergabung 

dengan Yaman Utara di tahu 1990 (MCLaughin, 2008).  
Sebelumnya pada tahun 1500-an Kerajaan Ottoman telah 

mengokupasi sebagian wilayah Yaman kedalam 

kekaisarannya, namun pada akhirnya Kerajaan Ottoman 
tersebut diusir pada tahun 1600-an (Casale, 2010). Sejak 

tahun 1839 wilayah Aden di Yaman Selatan merupakan 

wilayah kekuasaan Kerajaan Inggris yang kemudian pada 

tahun 1869 Inggris membuka Terusan Suez untuk digunakan 
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sebagai pelabuhan pengisian bahan bakar utama kendaraan 

perang kerajaan Inggris (Innes-Robbins, 2018). Dilain sisi, 
pada tahun 1849 Yaman Utara kembali masuk menjadi 

wilayah kekuasaan dari Ottoman dan dapat memperoleh 

kemerdekaannya dari Ottoman pada tahun 1918 saat 

Kekaisaran Ottoman runtuh dan Yaman Utara mendapat 
pemimpin baru, Imam Yahya (BBC, 2019). Pada tahun 1967 

Inggris menarik diri dari Yaman Selatan setelah bertahun-

tahun dilakukan pemberontakan pro-kemerdekaan dan 
bergabung dengan Republik Rakyat Yaman (Innes-Robbins, 

2018). Pada tahun 1969 muncul sebuah kudeta komunis yang 

membuat wilayah Yaman Selatan berorientasi politik pada 
Uni Soviet (David, 1986). Pada tahun 1972 terjadi 

pemberontakan di perbatasan Yaman Utara dan Selatan yang 

kemudian Liga Arab menengahi genjatan senjata diantara 

keduanya. Pada tahun 1978 Ali Abdullah Saleh menjadi 
presiden Yaman Utara dan pada 1979 terjadi pertempuran 

baru diantara kedua negara. Pada tahun 1986 ribuan orang 

telah tewas dalam perebutan kekuasaan di Yaman Selatan dan 
membuat Haidar Abu Bakar al-Attas mulai bekerja untuk 

menyatukan kedua negara. Kemudian pada tanggal 22 Mei 

1990 bergabung kembali menjadi Republik Yaman dengan 
ibukota Sanaa (History, 2010). 

Setelah penggabungan antara Yaman Utara dan Yaman 

Selatan, pada tahun 1994 terjadi perang singkat di Yaman 

dimana Wakil Presiden Ali Salem al-Beid dan pejabat negara 
dari selatan menyatakan ingin memisahkan diri. Namun 

pasukan dari separatis selatan tersebut harus nemerima 

kekalahan pada saat Wakil Presiden Ali Salem al-Beid 
diberhentikan dari jabatannya.  Pada tahun 2000 kapal 

angkatan laut Amerika Serikat, USS Cole rusak karena 

serangan bunuh diri Al-Qaeda di Aden yang menewaskan 17 

personil angkatan laut Amerika Serikat.  Pada bulan Februari 
2002 Yaman mengusir lebih dari 100 ulama islam asing 

sebagai bentuk penumpasan Al-Qaeda di Yaman. Pada bulan 
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Oktober 2002 Al-Qaeda melakukan serangan lagi yang 

menyebabkan supertanker minyak MV Limburg sangat rusak. 
Serangan tersebut dilakukan di Teluk Aden dan menewaskan 

satu orang dan melukai 12 anggora awak. Dari serangan 

tersebut Yaman mengalami kerugian dikarenakan harus 

kehilangan pendapatan dari pelabuhan Aden (BBC, 2019). 
Yaman sendiri memiliki perbatasan wilayah langsung 

dengan dua negara, yaitu Arab Saudi di sebelah utara dan 

Oman di sebelah Timur. Yaman juga berbatasan dengan Laut 
merah di barat dan Selat Bab-el-Mandeb. Yaman memiliki 

perbatasan laut dengan Djibouti, Eritrea dan Somalia (Sawe, 

2018). Yaman memiliki luas wilayah 536.869 km persegi 
dengan populasi penduduk 27,5 (BBC, 2019) juta. Karena 

letaknya yang berada di Jazirah Arab, mayoritas penduduk 

Yaman beragama Islam, yaitu 99,1% dari penduduk Yaman 

(CNN library, 2019). Bahasa nasional yang digunakan adalah 
bahasa Arab dan mata uang yang di gunakan adalah Riyal 

Yaman. Angka harapan hidup di Yaman sendiri bagi pria 

adalah 63 tahun, sedangkan untuk wanita 65 tahun (BBC, 
2019).  

B. Keikutsertaan Yaman Sebagai Anggota dalam 

Organisasi Internasional 

Sebagai negara islam, Yaman menjalankan nilai-nilai 

islam dalam pemerintahnnya (Yemen Constitution, 2001). 

Namun hal tersebut tidak membuat Yaman menutup diri 
untuk membangun hubungan dengan negara-negara lain. Hal 

tersebut dapat dilihat dengan keikutseraan Yaman dalam 

organisasi-organisasi internasional. Dianataranya adalah PBB, 
OKI, G-77, Gerakan Non-Blok, Organisasi Komunikasi 

Satelit Arab, Liga Arab dan juga Dana Moneter Arab dan 

masih banyak lagi (CNN library, 2019). Keikutserataan 
Yaman dalam organisasi-organisasi internasional tersebut 

guna membangun hubungan baik antar anggota dan 

mempermudah kerjasama diantaranya. Dengan bergabung 
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dengan organisasi-organisasi internasional tersebut, 

dibangunlah keakraban dan hubungan kerjasama antara 
Yaman dan negara anggota-anggota organisasi tersebut. 

Yaman sendiri mulai tergabung dalam organisasi 

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1947 (United 

Nation, 1947). Sedangkan untuk wilayah Yaman selatan 
sendiri mulai diakui sebagai bagian dari PBB pada 12 

Desember 1967. (United Nation, 1967).  Selain itu dalam 

dunia Arab, Yaman ikut tergabung dalam organisasi Liga 
Arab. Liga Arab adalah organisasi yang didirikan pada Maret 

2945 di Kairo, Mesir, Yaman sendiri masuk ke dalam Liga 

Arab pada 5 Mei 1945 (Masters & Sergie, 2014). Tujuan 
utama dari Liga Arab sendiri adalah untuk mempererat 

hubungan antar negara anggota dan juga mengkoordinasikan 

kerjasama-kerjasama diantara negara anggota tersebut untuk 

menjaga kedaulatan dan juga untuk mempertimbangkan 
secara umum mengenai urusan dan kepentingan negara-

negara arab (Lillian Goldman Law Library, 1957). Selain 

organisasi negara arab, Yaman juga tergabung dalam 
organisasi negara-negara islam dan mayoritas islam yang 

disebut Organisasi Konferensi Islam (OKI) dibentuk pada Mei 

1971 di Jeddah, Arab Saudi. Tujuan didirikannya konferensi 
ini adalah untuk mempromosikan solidaritas islam dengan 

mengkoordinasikan kegiatan sosial, ekonomi, ilmiah dan juga 

budaya (BBC, 2010). Yaman sendiri mulai bergabung dengan 

OKI pada tahun 1969 (Muqeem, 2010). 
Yaman juga ikut tergabung dalam organisasi berbasis 

pendanaan seperti Dana Moneter Arab (AMF) yang 

merupakan sub-organisasi dari Liga Arab yang didirikan pada 
tahun 1976 dan mulai beroperasi sejak 1977 (Clements, 

1992). Selain AMF, Yaman juga tergabung dalam 

International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional 

(IMF) adalah organisasi dari 289 negara yang bertugas untuk 
mendorong kerjasama moneter global, mengamankan 

stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, 
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mempromosikan lapangan kerja yang tinggi dan pertumbuhan 

yang berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan di dunia. 
Tujuan utama IMF adalah untuk memastikan stabilitas sistem 

moneter internasional (Weiss, 2018). Yaman tergabung dalam 

IMF tertanggal 22 Mei 1990 (IMF, 2019). 

Dibidang teknologi, Yemen bergabung dalam Organisasi 
Komunikasi Satelit Arab (Arabsat) adalah operator 

komunikasi satelit di dunia Arab, yang berkantor pusat di kota 

Riyadh, Arab Saudi. Arabsat diciptakan untuk memberikan 
layanan telekomunikasi berbasis satelit, public dan swasta ke 

negara-negara arab yang sesuai dengan standar internasional. 

Dengan 21 negara anggota, organisasi ini memainkan peran 
penting dalam meningkatkan komunikasi di dunia Arab. 

Satelit Arabsat sendiri adalah serangkaian satelit komunikasi 

geostasioner yang diluncurkan dari tahun 1985 hingga 2019 

(Arabsat, 2019). Yaman sendiri memiliki saham sebesar 1,7% 
dalam Arabsat (Arabsat, 2017). 

C. Hubungan Bilateral Yaman dengan Arab Saudi 

Sebelum Tahun 2015 

Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang menjabat 

sebagai presiden sejak tahun 1978 hingga tahun 2011 selalu 
menjaga hubungan baik diantara kedua negara. Arab Saudi 

sendiri sebelumnya juga kerap memberikan bantuan kepada 

Yaman secara signifikan sejak tahun 1970-an. Sebelum krisis 

Kuwait terjadi, Arab Saudi memberikan bantuan kepada 
Yaman untuk pembangunan infrastruktur dan juga keuangan. 

Bantuan tersebut juga bersamaan dengan penyediaan bantuan 

lainnya seperti program pembangunan Persatuan Bangsa-
Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan berbagai dana pembangunan 

regional lainnya (Anthony J. D., 2000). 

Sejak tahun 1983 Arab Saudi mulai kesulitan untuk 
memberikan bantuan kepada pemerintah Yaman. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh penurunan harga minyak dunia dan juga 

penurunan pendapatan negara. Arab Saudi sendiri selama ini 
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telah membantu memberikan bantuan dalam bentuk 

penanggungan sebagian besar kebutuhan pembangunan 
negara Yaman melalui pembayaran tunai langsung dan juga 

kontribusi dalam bentuk barang. Infrastruktur yang dibantu 

oleh Arab Saudi diantaranya adalah pembangunan klinik 

medis, rumah sakit, masjid dan juga sekolah-sekolah. Guna 
membantu Yaman untuk memiliki armada pesawat sipil 

independennya, maskapai penerbangan nasional Arab Saudi 

membeli saham ekuitas utama di maskapai penerbangan 
nasional Yaman, Yemenia (Anthony J. D., 2000). 

Selain bantuan-bantuan tersebut, Yaman banyak 

menerima devisa dari penduduk Yaman yang telah bekerja di 
Arab Saudi sejak tahun 1970-an. Penduduk Yaman yang 

bekerja di Arab Saudi selalu melakukan pengiriman uang 

tahunan kepada keluarganya di Yaman. Menurut data 

Amerika Serikat, total bantuan pembangunan dan pengiriman 
uang ke Yaman selama lebih dari satu dekade tersebut, Sanaa 

mampu menutupi defisit neraca pembayaran tahunannya 

(Anthony J. D., 2000). 
Hubungan kedua negara terus berjalan baik seiringan 

dengan ikutsertaan dalam berbagai organisasi internasional 

bersama. Pada tahun 2011, sebagai dampak dari Arab Spring 
Yaman menjadi salah satu negara yang kehilangan kepala 

pemerintahannya. Disinilah hubungan baru antara Yaman 

dengan Arab Saudi dibagun. Arab Saudi membangun koalisi 

untuk menjawab permintaan Intervensi dari Yaman.  
 


