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BAB III  

PEMERINTAH YAMAN MEMINTA BANTUAN 

INTERVENSI MILITER ARAB SAUDI  

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai seperti apa 

krisis politik yang terjadi di Yaman bagaimana terlahirnya 

kelompok Houthi di Yaman. Akan dibahas mengenai siapa 
pemimpin Houthi dan juga bagaimana kelompok Houthi 

melakukan pemberontakan kepada pemerintah pada tahun 

2014 hingga dapat menguasai pusat pemerintahan di tahun 
2015. Selain itu, pada bab ini akan dibahas mengenai 

kronologi Abdrabbuh Mansour Hadi meminta bantuan 

intervensi militer pada Arab Saudi di tahun 2015. Sekaligus 

akan dibahas mengenai koalisi kawasan yang dibangun oleh 
Arab Saudi dalam membantu pemerintah Yaman menangani 

Houthi. Setelah membahas mengenai bagaimana pemerintah 

Yaman meminta bantuan Arab Saudi dalam menangani 
kelompok Houthi, akan dibahas mengenai hubungan Yaman 

dengan dunia internasional. Bagaimana keterlibatan 

organisasi-organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa-
Bangsa (PBB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), Liga 

Arab, Dana Moneter Arab, Dana Moneter Internasional 

(IMF), International Rescue Committee (IRC), dan Doctors 

Without Borders (MSF) dalam menanggapi kasus di Yaman. 

A. Kemunculan Kelompok Houthi Dalam Krisis 

Politik di Yaman 
Kelompok Houthi adalah kelompok yang memiliki nama 

resmi Ansar Allah atau pendukung tuhan namun lebih dikenal 

dengan nama Houthi. Houthi sendiri adalah kelompok politik 
islam dan gerakan bersenjata yang didirikan di Sa’dah, 

Yaman Utara pada tahun 1990. Nama Houthi sendiri berasal 

dari nama suku penemu kelompok Anshar Allah, suku 

Houthi. Para anggota kelompok Houthi ini merupakan bagian 
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dari sekte Zaidi yang merupakan cabang islam Syiah dalam 

oposisi terhadap salafisme yang berkembang (Riedel, 2017).  
Seorang Imam Zaidi didirikan di Yaman Utara pada tahun 

893 dan memerintah di Yaman hingga tahun 1962 (Hathaway, 

2003). Ideologi politik Houthi sendiri sangat anti-imperial dan 

menyimpan rasa permusuhan khusus dengan Israel, Amerika 
Serikat dan Juga Arab Saudi. Banyak yang mengatakan 

bahwa kelompok Houthi ini mulai memberontak dikarenakan 

keinginannya untuk mengembalikan kekuasaan Zaidi di 
Yaman. Namun alasan kelompok Houthi ini memberontak 

diawali karena pemerintahan Saleh yang otoriter dan juga 

korupsi besar-besaran yang dilakukan Saleh (Taqi, 2015). 
Dibawah kepemimpinan Hussein Badreddin al-Houthi, 

kelompok ini muncul sebagai oposisi dari pemerintahan 

dikarenakan kecurigaan adanya korupsi besar-besaran dari 

pemerintah Saleh dan juga karena kedekatan Pemerintah 
Saleh dengan Amerika dan juga Arab Saudi.  Karena menolak 

untuk tunduk pada pemerintahan Saleh, pada tahun 2004 

Hussein sekaligus pengawalnya dibunuh di Sa’dah  oleh 
tentara Yaman. Hal tersebut adalah pemicu pemberontakan 

Houthi di Yaman. Sejak saat itu, kelompok Houthi dipimpin 

oleh sodara Hussein yaitu Abdul-Malik al-Houthi. (Riedel, 
2017) 

Houthi termotivasi memberontak setelah melihat berbagai 

diskriminasi ekonomi dari pemerintahan Saleh. Pada tahun 

2003 Kelompok Houthi memiliki slogan “Tuhan itu agung, 
kematian bagi Amerika Serikat, kematian bagi Israel, kutukan 

orang Yahudi dan juga kemenangan bagi islam”  (Taqi, 2015). 

Dari slogan tersebut, Kelompok Houthi mampu menarik 
banyak pengikut, namun para pejabat Houthi menolak untuk 

menafsirkan slogan tersebut secara literal.  

Tujuan awal didirikannya Kelompok Houthi adalah untuk 

menambahkan otonomi daerah yang lebih kuat dan besar di 
Sa’dah. Houthi juga berusaha menghilangkan keterbelakangan 

ekonomi serta memarginalisasi politik di Yaman. Houthi juga 
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merupakan kelompok yang mendukung adanya sistem 

pemerintahan yang lebih demokratis di Yaman. Program 
utama dari Houthi sendiri adalah untuk memberantas korupsi 

di Yaman (Black, 2015). 

Setelah merubah dirinya menjadi kelompok bersenjata 

pada tahun 2000-an, Houthi mulai bertempur dalam enam sesi 
perang dari tahun 2004-2010 guna melawan pasukan Presiden 

Saleh. Pemberontakan berikutnya dilakukan pada tahun 2011 

saat Arab Spring untuk menjatuhkan presiden Saleh dari 
jabatannya. Houthi mengambil peran yang besar dalam 

Revolusi Yaman di tahun 2011 saat Arab Spring bergejolak di 

wilayah Jazirah Arab. Kelompok Houthi ikut berpartisipasi 
dalam melakukan protes di jalanan dan juga melakukan 

koordinasi dengan kelompok-kelompok oposisi lainnya 

(2013). Saat dilakukan dialog yang ditengahi oleh Dewan 

Kerjasama Teluk (GCC) untuk berdamai dengan pemerintah 
Hadi, Kelompok Houthi menolak kesepakatan yang telah 

dibuat. Hal tersebut dikarenakan menurut Houthi pembagian 

tata kelola kota yang diajukan GCC hanya akan membagi dan 
menunjukkan kesenjangan antara yang miskin dan kaya di 

Yaman. Selain itu, Houthi merasa bahwa pembagian wilayah 

tersebut merupakan salah satu upaya untuk melemahkan 
mereka di antara wilayah-wilayah lain (Juneau, 2016). 

Pemberontakan Hothi pada pemerintahan Hadi 

dikarenakan Houthi tidak puas dengan keputusan pemerintah 

Hadi dan juga konstitusi baru. Houthi mendeklarasikan 
revolusi dan akan menyusun konstitusi baru saat 

pemerintahan Hadi telah habis masa berlakunya. Karena hal 

tersebut, arab Saudi dan negara-negara lainnya mengecam 
inisiatif Houthi tersebut dan mengatakan bahwa inisiatif 

tersebut adalah kudeta inkonstitusional (Maclean, 2015). Pada 

akhir tahun 2014, Houthi memperbaiki hubungannya dengan 

Ali Abdullah Saleh dan dengan bantuan saleh tersebut Houthi 
mampu menguasai sebagian wilayah besar di Yaman Utara 
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termasuk ibukota Sana’a serta pusat pemerintahan beserta 

istana kepresidenan  (BBC, 2015).  
Anggota aparat militer yang masih setia pada Saleh juga 

banyak yang tergabung ke dalam Kelompok Houthi, dimana 

sebanyak 60 persen dari aparat militer tersebut masih 

bersekutu dengan Saleh dan bergabung dengan Houthi. 
Diperkirakan pasukan Houthi mencapai 180.000 hingga 

200.000 orang bersenjata dengan akses ke sistem senjata 

mulai dari tank dan kendaraan teknis lainnya hingga rudal 
berpemandu anti-tank dan rudal balistik jarak jauh. Houthi 

mengklaim bahwa senjata dan juga kendaraan perang yang 

mereka miliki adalah hasil tangkapan mereka saat menguasai 
Sana’a di tahun 2014 (Hussein & Ahmado, 2017). 

Pasukan Syiah Houthi yang didukung pasukan Saleh terus 

berseteru dengan pasukan keamanan yang setia dengan Hadi 

di dua provinsi di selatan ketika Houthi terus mendorong kubu 
Hadi ke Aden. Di Taez, pasukan Houthi menembak mati lima 

demostran ketika terjadi peningkatan demonstran yang 

menolak kehadiran Houthi.  Demonstran ini termasuk dalam 
Amnesty Internasional sebagai “pengabaian yang 

mengejutkan atas kehidupan manusia”. Houthi mampu 

menguasai sebagian besar wilayah Yaman dan terus bergerak 
ke Aden, tempat Hadi dan kubunya melarikan diri setelah 

menjadi tahanan rumah di ibukota Sana’a (Amnesty, 2019). 

Houthi mampu menguasai bandara dan pangkalan militer di 

Taez yang lokasinya berjarak 180 km di utara Aden dan 
dipandang sebagai titik strategis untuk menuju tempat 

perlindungan Hadi di selatan. Houthi juga melayangkan 

serangan di provinsi Lahj, tepat di utara Aden yang 
dikerahkan untuk mengantisipasi serangan dari kubu Hadi. 

Houthi mampu memgang kendali atas 12 dari 12 gubernur di 

Yaman. Menurut Hadi ancaman dari Houthi ini tidak hanya 

menargetkan keamanan Yaman, namun perdamaian dan 
keamanan regional dan internasional (Xinhua, 2019). 
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B. Pemerintah Yaman Meminta Bantuan Intervensi 

Militer Arab Saudi  
Setelah kerjasama kelompok Houthi dengan personil 

militer keamanan negara yang berpihak pada kubu saleh, 

kelompok Houthi mampu mengambil alih Pelabuhan Hodeida 

di wilayah Laut Merah pada Oktober 2014 (Aljazeera, 2019). 
Pelabuhan Hodeida adalah pelabuhan yang sangat penting di 

Yaman karena merupakan jalur khusus untuk pengiriman 

barang impor dan juga bantuan kemanusiaan. Setelah 
pengambilan alih ibukota Sanaa dan juga Pelabuhan Hodeida, 

pemerintah melakukan negosiasi dengan kelompok Houthi 

kelompok Houthi (Saputra, 2018). Namun negosiasi yang 
dijalani kedua belah pihak gagal, dan istana kepresidenan 

diambil alih oleh kelompok Houthi yang membuat presiden 

Abdrabbuh Mansour Hadi dan jajaran pemerintahannya 

terpaksa mengundurkan diri dari Sana’a pada Januari 2015 
(BBC, 2015).  

Setelah itu Hadi dan jajaran pemerintahannya berpindah 

ke wilayah Aden. Pada 25 Maret 2015, Hadi meminta bantuan 
pada Dewan Keamanan PBB dalam menangani Houthi (BBC, 

2015). Hadi meminta Dewan Keamanan PBB untuk 

mengizinkan intervensi militer untuk menggulingkan 
kelompok Houthi yang sudah menguasai Yaman. Sebelumnya 

Yaman tidak pernah mengalami agresi militer sebesar yang 

dilakukan Houthi. Hadi juga menyatakan dalam suratnya 

untuk Dewan Keamanan PBB bahwa dirinya telah meminta 
bantuan pada anggota Dewan Keamanan Teluk (GCC) dan 

juga Liga Arab untuk melakukan intervensi guna melindungi 

Yaman dan rakyatnya dari agresi kelompok Houthi. Yaman 
juga telah mengajukan permintaan pada PBB untuk 

memberlakuan zona larangan terbang di bandara yang di 

kontrol oleh Houthi (AlArabiya, 2015). 

Pada saat yang bersamaan menteri luar negeri Yaman 
Riad Yassin meminta bantuan militer pada Arab Saudi (Beck, 

2015). Pada 26 Maret stasiun TV Arab Saudi Al-Ekhbariya 
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TV melaporkan bahwa Hadi telah tiba di pangkalan militer 

Riyadh dan telah bertemu dengan mentri pertahanan Arab 
Saudi Muhammad bin Salman Al Saud (Beck, 2015). Pada 

KTT Liga Arab yang diadakan di Sharm El-Sheikh, Mesir 

pada 28-29 Maret 2015 Hadi kembali menyerukan intervensi 

internasional dalam memerangi Houthi. Sejumlah negara juga 
menjanjikan Hadi untuk memberikan dukungan pada kubu 

Hadi selama pertempuran dengan Houthi berlangsung (Welle, 

2015). 

C. Bantuan Intervensi Militer Arab Saudi Untuk 

Pemerintah Yaman 
Dalam membantu Yaman, Arab Saudi membangun 

sebuah aliansi militer bersama negara-negara kawasan (CBC, 

2015). Negara-negara anggota koalisi Arab Saudi tersebut 

diantaranya Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Mesir, 
Yordania, Maroko, sudan dan juga Bahrain. Kelompok ini 

bertindak untuk melindungi keamanan di semenanjung Arab 

(AlArabiya, 2015). Arab Saudi berkontribusi dengan 
memberikan  100 pesawat perang dengan 150.000 tentara 

perang dalam operasi militer tersebut (Hanna S. A., 2015). 

Pesawat-pesawat tersebut berasal dari Mesir, Maroko, 
Yordania, Sudan, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan juga Bahrain 

(Reuters, 2015).  

Selain negara-negara anggota koalisi kawasan, beberapa 

negara juga ikut membantu koalisi kawasan yang dipimpin 
Arab Saudi tersebut, diantaranya Djibouti, Eritrea dan 

Somalia membantu dengan membuka wilayah udara, perairan 

dan pangkalan militernya untuk koalisi Arab Saudi (Somali 
News, 2015). Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga 

memberikan dukungan intelijen dan logistik bagi koalisi 

militer kawasan (Ahmed, 2016). Amerika juga membantu 
memberikan pengisian bahan bakar udara dan melakukan 

pencarian sekaligus penyelamatan untuk pilot pesawat koalisi 

yang terjauh (Martinez, 2015).  Amerika Serikat dan Inggris 
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juga telah mengerahkan personel militernya di pusat komando 

dan kontrol serangan udara koalisi kawasan (Harrison, 2016). 
Pada Maret 2015 anggota Dewan Kerjasama Teluk, 

kecuali negara Oman telah mendeklarasikan akan melakukan 

intevensi untuk melawan Houthi atas permintaan Hadi 

(Aljazeera, 2015). Anggota koalisi mendeklarasikan wilayah 
udara Yaman adalah daerah terlarang, Raja Salman juga 

mendeklarasikan Angkatan Udara Kerajaan Saudi akan 

memegang kontrol penuh atas wilayah tersebut (AlArabiya, 
2015). Sejak saat itu, koalisi teluk yang dibangun Arab Saudi 

melancarkan berbagai serangan untuk menyerang Houthi dan 

juga pasukan militer milik Saleh. Merasa tidak senang, Houthi 
juga melakukan berbagai serangan balasan terhadap Arab 

Saudi. Houthi telah berulang kali mengirimkan serangan rudal 

dan drone ke kota-kota di Arab Saudi (Sarian, 2019). 

Banyak pihak berpendapat Houthi mendapat bantuan 
senjata-senjata perang dari Iran. Selain mempersenjatai 

kelompok Houthi, Iran juga diketahui memberikan bantuan 

finansial untuk mendukung kelompok Houthi dan hal tersebut 
sudah sering kali dibantah oleh kelompok Houthi. Menurut 

para ahli, berdasarkan desain senjata dan drone yang 

digunakan Houthi, senjata dan drone tersebut benar berasal 
dari Iran namun senjata-senjata kecil merupakan kiriman dari 

Oman. Namun hal tersebut belum terbuk kebenarannya. Panel 

Pakar PBB untuk Yaman menemukan bahwa Iran memasok 

bahan bakar untuk Houthi namun tidak ditemukan hubungan 
finansial dan juga militer langsung diantara kedua belah pihak 

(Taylor A. , 2019). 

Pada 30 Maret 2015 setidaknya 40 orang meninggal dan 
200 luka-luka sebagai korban dari intervensi militer Arab 

Saudi di Yaman (Diarden, 2015). Hal tersebut dikarenakan 

serangan udara yang dilakukan di markas militer Haradh yang 

berdekatan dengan posko pengungsian Al-Mazraq, istana 
kepresidenan di Sana’a dan juga Bandara Internasional Aden 

(Hanna S. A., 2015). Kantor berita Yaman Saba yang berada 
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dibawah kendali Houthi mengabarkan bahwa markas militer 

Haradh ditabrak oleh pesawat Arab Saudi dan menewaskan 
wanita dan anak-anak. Juru bicara Arab Saudi Brigadir 

Jenderal Ahmed Asseri mengatakan bahwa Arab Saudi 

sedang mencari klarifikasi mengenai insiden tersebut, menurt 

Ahmed Asseri bisa jadi jet tempur tersebut membalas 
tembakan namun tidak dapat memastikan jika itu kamp 

pengungsian dan Arab Saudi akan meminta lembaga resmi 

Yaman untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Menteri luar 
negeri Yaman Hadi Riyadh Yassin sendiri sebelumnya 

menyalahkan artileri Houthi atas ledakan dari pesawat tempur 

Arab Saudi tersebut. Disaat yang bersamaan juga terjadi 
kebakaran di situs militer setelah serangan udara di gunung 

Faj Attan (Mukhashaf & Aboudi, 2015).  

Pesawat tempur Arab Saudi juga mengguncang bangunan 

di distrik Khor Maksar Aden ketika menembakkan rudal di 
bandara, markas sekutu Houthi. Sebuah peluru nyasar telah 

menwaskan setidaknya tiga orang di dalam mini bus di daerah 

yang sama. Selain pesawat tempur Arab Saudi, Houthi juga 
menembaki kediaman pribadi presiden di Khor Maksar dan 

menewaskan sejumlah penjaga. Hal tersebut diutaran seorang 

pembantu Hadi pada TV Al-Arabiya yang berbasis di Dubai 
(Reuters, 2019). Dilain sisi Pakistan mengumumkan akan 

mengirim pasukan untuk mendukung koalisi yang dipimpin 

Arab Saudi. Pakistan telah menjanjikan dukungan penuh pada 

Arab Saudi dalam operasinya melawan pemberontakan dan 
akan bergabung dengan koalisi Arab Saudi (Mukashaf, 2015). 

Raja Salman sendiri sudah pernah menyatakan bahwa Riyadh 

sangat terbuka untuk melakukan pertemuan dengan seluruh 
faksi Yaman yang bersedia menjaga keamanan Yaman 

dibawah naungan Dewan Kerjasama Teluk yang 

beranggotakan enam negara (Mukhashaf & Aboudi, 2015). 

Arab Saudi sendiri telah menyatakan bahwa koalisinya 
akan berfokus pada serang udara terhadap Houthi untuk saat 

ini. Selain itu, Arab Saudi juga berjanji akan meningkatkan 
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tekanan pada Houthi. Menyusul berbagai serangan di Yaman, 

beberapa negara telah mengevakuasi warganya dari Yaman. 
Pakistan sendiri telah membawa 500 warganya kembali dari 

Yaman melalui pelabuhan Hodeida di Laut Merah. India juga 

mengatakan bahwa mereka juga sudah bersiap untuk 

menerbangkan 500 warga negaranya dari Sana’a (Mukhashaf 
& Aboudi, 2015). 

Selanjutnya pada 22 April dilakukan serangan udara di 

Taiz (Chapell, 2015). Pada 28 April 2015 Bandara 
Internasional Sana’a dibom oleh tentara F-15 milik Arab 

Saudi untuk mencegah pesawat Iran yaitu Irian Red Crescent 

Society (IRCS) mendarat di Yaman (guardian, 2015). 6 Mei 
2015 koalisi yang dipimpin Arab Saudi melancarkan 130 

serangan udara di Yaman dalam jangka waktu 24 jam 

(Castillo, 2015).  Pada 8 Oktober 2016 serangan udara koalisi 

Arab Saudi melayangkan serangan di balai Sana’a pada saat 
pemakaman dan menyebabkan 140 orang meninggal dan 600 

lainnya luka-luka (Kentish, 2016). Serangan demi serang dari 

koalisi Arab Saudi terus terjadi hingga hari ini. Arab Saudi 
meluncurkan serangan udara dikarenakan ingin menetralisir 

pertahanan udara militan di Yaman (Northam, 2015).  

Setelah bergabung dengan kubu militer Saleh, Houthi 
banyak melakukan serangan-serangan di Yaman maupun 

Arab Saudi. Diantaranya adalah serangan drone peledak yang 

merusak fasilitas pengolahan dan lading minyak di Abqaiq 

dan Khurais, Arab Saudi. Houthi sendiri mengakuinya bahwa 
mereka yang bertanggung jawab atas serang tersebut 

walaupun menurut Amerika Serikat dan Arab Saudi serangan 

tersebut berasal dari luar Yaman. Pada saat ini Amerika dan 
Sarab Saudi menyalahkan Iran dimana mereka mengindikasi 

bahwa iran yang telah menyediakan senjata, pelatihan dan 

juga dukungan finansial pada Houthi. Serangan Houthi pada 

Arab Saudi pertama kali dilakukan pada bulan Mei 2015 
sebagai tanggapan atas intervensi militer Arab Saudi dalam 

krisis di Yaman. Pada Mei 205 Houthi menembaki kota 
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Najaran dan menewaskan tiga orang, selain itu Houthi juga 

menutup paksa penerbangan dari dan ke bandara Arab Saudi 
(Hanna A. , 2019). 

Pada 26 Agustus 2015 para unit tentara Yaman yang 

mendukung Houthi menembakkan rudal Scud ke Arab Saudi 

dimana rudal ini ditargetkan oada sebuah stasiun listrik di 
provinsi Jizan, namun hal tersebut dapat ditangani oleh 

pasukan Arab Saudi. 15 Oktober 2015 dilakukan kembali 

penembakkan rudal Scud di perbatasan dekat Khamis 
Mushait, Arab Saudi menanggapi hal tersebut dengan 

mengebom peluncur rudal di Sana’a. Pada 1 Februari 2016 

stasiun TV Al-Arabiya melaporkan bahwa Houthi telah 
meluncurkan roket  di Najran dari Yaman yang menewaskan 

seorang anak dan Sembilan warga sipil lainnya. Houthi juga 

pernah berusaha melintasi perbatasan dekat Najran pada 30 

Juli 2016 namun gagal karena pasukan Houthi terbunuh oleh 
pesawat tempur Arab Saudi (Hanna A. , 2019). 

Houthi terus melakukan penembakan lintas perbatasan 

dengan Arab Saudi yang menewaskan banyak warga sipil 
seperti pada tanggal 16 Agustus 2016 saat Houthi 

menembakkan rudal di Najran hingga menewaskan tujuh 

warga sipil dan juga pada 28 Agustus  yang menewaskan dua 
gadis di Najran. Hal tersebut yang menyebabkan gagalnya 

pembicaraan damai mengenai konflik Yaman. Pada 10 

Oktober Houthi kembali meluncurkan rudal balistik di 

pangkalan militer Taif sebagai tanggapan atas serangan udara 
koalisi Arab Saudi yang menewaskan 140 orang di Yaman, 

namun serangan tersebut dapat ditanggani oleh Arab Saudi. 

Arab Saudi juga pernah mencegah serangan rudal di dekat 
Mekah pada 28 Oktober 2016 nemun Houthi menyangkal 

serangan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka tidak 

akan menargetkan wilayah suci (Hanna A. , 2019). 

Serangan demi serangan terus dilakukan oleh Houthi 
sebagai tanggapannya atas intervensi militer koalisi Arab 

Saudi. Houthi terus menembaki dan melancarkan 
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pengeboman di Arab Saudi hingga kini. Pada bulan 

September 2019 pemberontah Houthi mengatakan bahwa 
mereka telah membunuh 500 tentara Arab Saudi dan 

menangkap ribu lainnya serta menyita kendaraan militer Arab 

Saudi. Klaim tersebut diumumkan pada konferensi pers pada 

hari minggu dengan menunjukkan video dan foto-foto 
penangkapan. Namun hal tersebut tidak begitu meyakinkan 

karena banyak orang tidak berseragam dan tidak adanya 

konfirmasi dari Arab Saudi (Wintour, 2019). 

D. Respon Organisasi Internasional Dalam Krisis di 

Yaman 

1. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 

Dewan Keamanan PBB telah banyak mengeluarkan 

berbagai resolusi-resolusi mengenai krisis politik di Yaman 

yang diantaranya mengenai perlindungan anak-anak di Yaman 
sebagai dampak dari konflik bersenjata pada tahun 2011 

setelah Arab Spring. Dalam resolusi tersebut, disebutkan 

bahwa PBB mengharapkan pemerintah Yaman dapat segera 
menandatangani rencana yang dirancang agar mengakhiri dan 

mencegah perekrutan anak-anak dibawah 18 tahun karena 

anak-anak tersebut terus menjadi korban dari pelanggaran dan 
penganiayaan berat. Hal tersebut merupakan suatu dampak 

dari kerusuhan politik di tahun 2011 yang menyenankan 

meningkatnya kasus-kasus pelanggaran dan pelecehan 

terhadap anak-anak (United Nation , 2013).  
Pada 15 Maret 2018, Presiden Dewan Keamanan PBB 

membuat pernyataan dengan mengingat kembali resolusi-

resolusi yang telah dikeluarkan seperti resolusi 2014 (2011), 
2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015), 2216 

(2015), 2266 (2016), 2342 (2017), 2402 (2018) dimana 

Dewan Keamanan PBB menyatakan Keprihatinannya yang 
mendalam terhadap krisis di Yaman yang terus berjalan dan 

memberikan dampak yang besar dalam masalah kemanusiaan 

yang juga menyebabkan adanya konflik dengan warga sipil 
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Yaman. Pada saat ini PBB memperkirakan bahwa ada 22,2 

juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan di 
Yaman yang menyebabkan semakin tingginya rasa 

keprihatinan pada Yaman terhadap wabah penyakit seperti 

korela, difteri, kekurangan gizi akut, ancaman kelaparan dan 

juga kelemahan lembaga-lembaga kesehatan di Yaman. Disini 
Dewan Keamanan PBB meminta seluruh pihak  dari badan-

badan PBB dan juga organisasi kemanusiaan untuk 

memfasilitasi program vaksinasi bagi masyarakat yang 
terkena dampak (United Nation, 2018). 

Dalam resolusi 2451 (2018) ditegaskan kembali 

komitmen Dewan Keamanan PBB dalam persatuan, 
kedaulatan, kemerdekaan dan integritas territorial Yaman dan 

komitmennya untuk mendukung masyarakat Yaman. 

Ditegaskan kembali mengenai kesepakatan di Swedia yang 

dicapai oleh Pemerintah Yaman dengan Houthi mengenai 
kota Hodeidah dan pelabuhan Hodeidah, Salif dan Ras Issa 

yang sudah terkandung dalam perjanjian Hodeidah. Disini 

Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mendirikan Misi 
Politik Khusus PBB dalam mendukung perjanjian Hodeidah. 

Selain itu juga telah disetujuinya proposal Sekretaris Jenderal 

mengenai komposisi dan aspek dalam operasional perjanjian 
Hodeidah dan misi tersebut akan dipimpin oleh Presiden 

Dewan Keamanan PBB. Terkahir Dewan Keamanan PBB 

memutuskan untuk tetap aktif menangani masalah krisis 

politik di Yaman (United Nation, 2019). 
Pada 29 Agustus 2019 dalam pertemuan Dewan 

Keamanan PBB ke-8608, Dewan Keamanan PBB 

menggarisbawahi dukungan penuhnya untuk Utusan Khusus 
Sekretaris Jenderal untuk Yaman Martin Griffiths dan 

menyerukan pada Pemerintah Yaman dan Houthi untuk terus 

terlibah secara konstruktif dengan Griffiths. Dalam 

menangani kasus Yamna, Griffiths menawarkan solusi agar 
Pemerintah Yaman dan juga Houthi dapat 

mengimplementasikan Perjanjian Stockholm. Dewan 
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Keamanan PBB juga menyerukan pada semua pihak untuk 

memenuhi kewajiban huku humaniter internasional yang 
berkaitan dengan perlindungan warga sipil, terutama anak-

anak dan juga akses untuk organisasi kemanusiaan serta 

kewajiban mereka untuk memenuhi hukum hak asasi manusia 

internasional. Dewan Keamanan PBB juga mengutuk eskalasi 
serangan Houti pada infrastruktu sipil di Arab Saudi. Disini, 

Houthi diminta untuk segera menghentikan serangan tanpa 

prasyarat. Hal tersebut dikarenakan serangan-serangan Houthi 
telah membunuh, melukai, dan juga membahayakan warga 

sipil. Dari serangan Houthi telah menimbulkan ancaman 

keamanan nasional yang serius di Arab Saudi dan juga 
ancaman yang besar di regional sekaligus mengancam dan 

melemahkan proses politik yang dipimpin oleh PBB (United 

Nation, 2019). 

2. Liga Arab 
Pada 14 Agustus 2018 Liga Arab menyeruakan 

dukungannya pada Pemerintah Yaman yang sah. Sekretaris 

Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheir pada saat itu berjanji 
untuk terus membela Pemerintah yang sah di Yaman. Aboul-

Gheit memberi pernyataan bahwa keamanan Yaman adalah 

elemen kunci dari sistem keamanan nasional Arab. Hal 
tersebut dikemukakan pada saat pertemuan Aboul-Gheit 

dengan Abdrabbuh Mansour Hadi di maskar Liga Arab di 

Kairo, bersamaan dalam kunjungan resmi dua hari. Liga Arab 

juga mengecam intervensi dari Iran di Yaman dan juga Iran 
merupakan ancaman serius dalam pengiriman barang di 

wilayah Laut Merah. Hadi sendiri merasa berterima kasih 

pada dukungan Liga Arab untuk pemerintah yang sah di 
Yaman (Anadolu Agency, 2018). 

Pada 10 September 2018 Sekretaris Jenderal Liga Arab 

Ahmed Aboul-Gheit mengatakan bahwa dirinya tidak percaya 

bahwa para pemberontak Houthi bermaksud untuk mencapai 
penyelesaian damai dalam konflik Yaman. Juru bicara Aboul-

Gheit Mahmoud Afifi mengatakan bahwa Sekretaris Jendral 
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Liga Arab tersebut memberi arahan untuk melakukan operasi 

militer di wilayah pantai barat Yaman dan juga daerah-daerah 
lainnya. Hal tersebut dikemukakan dalam pertemuan Aboul-

Gheit dengan Menteri Luar Negeri Yaman Khaled al-Yamani 

di Kairo, Mesir. Dalam pertemuan tersebut, Yamani 

mengatakan bahwa Houthi yang berdalih untuk tidak 
menghadiri Geneva Talk merupakan bukti bahwa Houthi tidak 

mencari solusi damai dalam krisis Yaman (Xinhua, Arab 

League chief says Houthis don't seek peaceful settlement to 
Yemen crisis, 2018). 

3. Organisasi Konferensi Islam (OKI) 

Pada tanggal 4 Desember 2017, OKI mengumumkan 
bahwa akan mendukung pemerintah Yaman dalam melawan 

Houthi. OKI sendiri pada saat ini masih memantau mengenai 

perkembangan di ibukota Sana’a. OKI menggarisbawahi 

dukungan konstannya untuk otoritas pemerintah yang sah di 
Yaman dan juga menyatakan bahwa krisis politik di Yaman 

dapat diselesaikan melalui inisiatif Teluk dan juga mekanisme 

implementasinya yang merujuk pada resolusi Dewan 
Keamanan PBB. OKI berharap Yaman dapat segera 

mengatasi krisis politik di negaranya agar dapat kembali 

memerankan peran sentralnya di OKI dalam melayani 
kepentingan wilayah dan negara muslim (Asharq Al-Awsat, 

2017). 

Pada Senin, 23 Juli 2018 Sekretaris Jenderal OKI Dr. 

Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen bertemu dengan Martin 
Griffiths utusan khusus sekretaris jenderal PBB untuk Yaman 

untuk membahas mengenai masalah krisis politik di Yaman. 

Yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai 
perkembangan politik, keamanan dan juga kemanusiaan 

terbaru di Yaman serta upaya utusan PBB Martin Griffiths 

untuk mencapai solusi politik untuk mengakhiri konflik di 

Yaman yang berdasarkan pada inisiatif Koalisi Teluk yang 
dibangun oleh Arab Saudi. Disini OKI ingin mengetahui 

bagaimana solusi yang akan diberikan oleh utusan khusus 
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PBB itu agar krisis politik di Yaman dapat cepat terselesaikan 

(Arab News, 2018). 
 Pada 27 September 2018 OKI mengadakan Meeting of 

the Contact Group on the Situation in yemen di Newyork. 

Dalam pertemuan itu ditegaskan kembali komitmen kuat OKI 

untuk mendukung persatuan, kedaulatan dan juga integritas 
territorial Yaman tanpa melakukan intervensi dalam masalah 

internalnya. Selain itu OKI menegaskan bahwa akan 

mendukung dan menunjukkan solidaritas dengan rakyat 
Yaman dalam aspirasinya untuk kebebasan, demokrasi, social 

keadilan dan juga pengembangan komprehensif. Dalam 

pertemuan OKI memuji peran yang dimainkan oleh negara-
negara koalisi Arab dan semua negara Arab dan Muslim 

dalam mendukung kepemimpinannya yang sah di Yaman dan 

masyarakat Yaman. Selain itu ditunjukkannya pujian yang 

besar bagi koalisi aliansi yang dipimpin oleh Arab Saudi 
dalam meringankan krisis kemanusiaan di Yaman yang 

menunjukkan solidaritas dari negara Arab dalam menangani 

masalah negara tetangganya. Pertemuan ini mengutuk seluruh 
pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan kudeta yang 

melakukan penangkapan, pembunuhan, perekrutan anak 

dibawah umur untuk perang, pengepungan kota, penolakan 
akses kemanusiaan kepada mereka yang terkena dampak 

perang. OKI juga sangat mengutuk tindakan militer misili 

Houthi di perbatasan Yaman-Arab Saudi yang menargetkan 

fasilitas dan warga Arab Saudi sebagai tindakan agresi 
(Organization of Islamic Cooperation , 2018). 

OKI sendiri menolak adanya intervesi dari luar di Yaman 

yang dapat merusak legitimasi negara yang diakui secara 
internasional sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam 

piagam OKI. Karena jika pedekatan parokial yang 

berprasangka dilanjutkan di Yaman, OKI dapat menjadi 

sandera dari percekcokan politik di seluruh dunia Muslim 
untuk menjadikan OKI sebagai mediator dalam konflik dalam 

negerinya. Namun OKI mendukung koalisi yang dibangun 
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oleh Arab Saudi dalam menangani krisis politik di Yaman 

tersebut. Sekretaris Jenderal Iyad Ameen Madani sendiri 
menyalahkan Houthi dalam perang saudara dan mengatakan 

bahwa tindakan militer diperlukan untuk menyelamatkan 

Yaman dari kekacauan yang diakibatkan oleh serangan 

kelompok Houthi (Qadir & Rehman, 2015). 

4. Dana Moneter Arab 
Abdurahman al-Hamedi selaku ketua dari Dana Moneter 

Arab menyatakan bahwa Dana Moneter Arab akan berusaha 
menyelesaikan prosedur yang diperlukan untuk 

mengalokasikan dana sebesar 150 juta dollar dari Anggaran 

Perdagangan Arab untuk Yaman, setelah Yaman 
menyelesaikan angsuran yang telah jatuh tempo sesuai dengan 

struktur hutang yang baru. Dalam pertemuan antara Al-

Hameedi dengan gubernur Bank Sentral Yaman Mohammed 

Zimmam di Dubai, dibahas mengenai anguran hutang Yaman 
yang tidak stabil sejak tahun 2016 yang dikarenakan adanya 

turbulensi yang dipicu oleh Houthi. Zimmam sendiri 

menegaskan bahwa Yaman akan membayar hutang yang jatuh 
tempo tersebut kepada Dana Moneter Arab setelah saldo 

utang tersebut direstruksi. Al-Hameedi juga mengatakan 

bahwa Yaman selalu berkomitmen untuk membayar 
hutangnya dan tidak pernah menunda penyelesaian hutangnya 

kepada lembaga keuangan Arab atau internasional. Karena hal 

tersebut, Dana Moneter Arab akan membantu Yaman dalam 

menangani krisis yang dialami oleh Yaman tersebut (Saba, 
2019). 

5. International Monetary Fund (IMF) 
Tim IMF yang dipimpin Koshy Mathai bertemu dengan 

delegasi Yaman yaitu perwakilan pemerintah dan juga bank 

sentral pada 10-18 Juli 2019 di Amman untuk berdiskusi 

mengenai perkembangan ekonomi di Yaman. Mathai 

menyatakan bahwa konflik dengan Houthi telah 
melumpuhkan ekonomi Yaman dan mendorong Yaman terus 

maju ke lubang krisis kemanusiaan. Konflik tersebut 
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menyebabkan ada 17 juta orang membutuhkan bantuan 

makanan dan berbagai bantuan lainnya. IMF sangat prihatin 
dengan besarnya biaya kemanusiaan dan ekonomi karena 

konflik yang terus terjadi di Yaman dan IMF akan 

memberikan bantuan dana agar pemerintah dapat segera 

melakukan pembayaran upah sektor publik dan bantuan sosial 
(Amr, 2019).  

Karena perang di Yaman menyebabkan inflasi yang tak 

terkendalu dan membatasi aliran barang ked an sekitar 
Yaman, menyebabkan jutaan orang kelaparan, banyak 

pengangguran, dan juga melumpuhkan layanan public seperti 

kesehatan dan pendidikan. Menurut IMF sendiri bantuan 
pendanaan dan peningkatan penerimaan hidrokarbon adalah 

factor utama dalam menangani votatilitas dramatis dalam nilai 

tukar dan harga pangan di Yaman. IMF juga menyerukan 

untuk dilakukan bantuan pendanaan lebih lanjut, pembatasan 
pengeluaran oleh pemerintah dan peningkatan pengumpulan 

pendapatan di Yaman (Barrington, 2019). 

6. International Rescue Committee (IRC) 
International Rescue Committee adalah badan yang 

membantu orang-orang yang kehidupannya dan mata 

pencahariannya hancur dikarenakan konflik dan bencana agar 
mereka dapat bertahan hidup, pulih dan mendapatkan kembali 

kendalinya atas masa depannya. IRC sendiri sudah membantu 

Yaman sejak tahun 2012. Dimana IRC membantu 

menyediakan bantuan berupa kebutuhan-kebutuhan darurat 
yang berguna untuk menyelamatkan nyawa seseorang, air 

bersih, dan juga perawatan medis bagi jutaan warga Yaman 

yang menjadi korban dari konflik kekerasan dan krisis 
kesehatan. IRC juga menyarankan agar Yaman dan orang di 

seluruh dunia melakukan pendekatan feminis dalam 

memberikan bantuan. IRC memberikan bantuan psikososial 

kepada perempuan dan anak perempuan yang telah terkena 
dampak kekerasan di Yaman. Selain itu, IRC berusaha 

memastikan agar para pemimpin masyarakat dan juga 
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organisasi lokal untuk selalu memastikan kebutuhan 

perempuan dapat selalu dipikirkan dan terpenuhi. IRC juga 
mendukung layanan gizi di seluruh rumah sakit dan klinik 

medis yang ada di Yaman (Crisis Watch, 2019). 

IRC sendiri khawatir mengenai serangan udara dari 

koalisi Arab Saudi di Yaman karena dapat memberikan 
konsekuensi kemanusiaan yang tinggi. IRC mendesak seluruh 

pihak untuk menyelesaikan masalah melalui pembicaraan, 

bukan perang dikarenakan harus dipertimbangkannya 
konsekuensi kemanusiaan dari tindakan tersebut. Perang yang 

terjadi memberikan dampak yang besar di bidang 

kemanusiaan bagi masyrakat sipil yang menyebabkan IRC 
mendesak untuk tidak dilakukan perang di Yaman. Wakil 

Direktur Operasional IRC mengatakan bahwa Aden masih 

belum pulih dari pengeboman koalisi yang dipimpin oleh 

Arab Saudi pada tahun 2015. Jika dilakukan pengeboman 
kembali akan merusak usaha pemulihan kembali wilayah 

Aden dan menyebabkan perlu dibangunnya kembali layanan-

layanan dasar seperti air dan sanitasi, perawatan kesehatan 
dan pendidikan, serta akan memperburuk krisis kemanusiaan 

di Yaman. (International Rescue Committee, 2019) 

 

7. Médecins Sans Frontières (MSF) 

Medecins Sans Frontier atau bisa disebut Doctors Without 

Borders adalah organisasi kemanusiaan medis internasional 

yang independen. MSF adalah organisasi yang memberikan 
bantuan medis kepada mereka yang terkena dampak konflik, 

epidemic, bencana atau pengecualian dari perawatan kesehata. 

Dalam krisis politik di Yaman MSF memeberikan bantuan 
medis dengan bekerja di 13 rumah sakit dan pusat kesehatan 

serta memberikan dukungan kepada lebih dari 20 fasilitas 

kesehatan di tahun 2018. Namun terdapat beberapa daerah di 

Yaman yang terhambat aksesnya oleh MSF dikarenakan 
adanya serangan berulang terstruktur yang terus menimpa 

para staf medis. MSF telah merawat 5.700 anak-anak yang 
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kekurangan gizi di wilayah Hajjah, Sa’ada, Amran, Ibb, dan 

Taiz. Selain itu MSF juga memberikan konsultasi rawat jalan 
pada 535.600 pasien, 63.100 orang dibantu dibawa ke rumah 

sakit, membantu 24.600 kelahiran dan juga membantu 

perawatan medis dan bedah di garis terdepan Hodeidah. Pada 

Agustus 2018, IMF membuka rumah sakit bedah di Mocha 
dan melakukan hamper 1.300 intervensi bedah berskala besar. 

Rumah sakit tersebut melayani para pasien dengan luka 

perang dan juga wanita hamil dengan komplikasi yang harus 
segera di operasi. Disaat yang bersamaan, MSF mulai 

merehabilitasi dan memberikan donasi dan dukungan teknis 

ke rumah sakit di Al Udayn, Far Al Udayn, dan Ad Dahi 
(Médecins Sans Frontières , 2019). 

8. CARE 

CARE adalah pemimpin global dari gerakan dunia yang 

mendedikasikan dirinya untuk mengakhiri kemiskinan di 
dunia. CARE memfokuskan diri pada perempuan dan anak 

perempuan karena menurutnya kemiskinan dapat diatasi jika 

hak dan kesempatan telah sama rata di masyarakat (CARE, 
Mission and Vision, 2019). Dalam merespon krisis Yaman, 

CARE bersama organisasi-organisasi internasional seperti 

ACAT, Action Conte la Faim, Associacion pro Derechos 
Humanos de Espana, Avaaz, Cairo Institute for Human Right 

Studies, Committee on the Administratiion of Justice, Control 

Arms, Friend Committee on National Legislation, Mwatana 

Organization for Human Rights (Yemen), Norwegian Refugee 
Vouncil, Observatoire des Armements, Oxfam, Pax, 

Physicians for Human Rights, Sister Arab Forum for Human 

Rights, Saferworld, Salam for Yemen, Save the Children, 
Sum Of Us, War Child, dan Yemen Peace Project melakukan 

pertemuan di Paris pada 7 November 2018 dan menyerukan 

kepada pemerintah Yaman untuk mengamankan dan 

menghentikan permusuhan dengan Houthi. Selain itu, 
organisasi-organisasi internasional tersebut juga meminta 

dilakukannya penangguhan pasokan senjata yang beresiko 
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untuk digunakan di Yaman, serta menjamin akses tanpa 

hambatan untuk pergerakan impor barang-barang penting ke 
Yaman. Tidak lupa, mereka juga mengutuk setiap serangan 

yang dilayangkan pada warga sipil dan berbagai pelanggaran 

hokum humaniter Internasional lainnya (CARE, 2018). 

9. World Food Programme (WFP) 
Menurut World Food Programme sebelum terjadinya 

pertempuran di Yaman pada tahun 2015, Yaman sudah 

menjadi salah satu negara termiskin di dunia Arab. Harapan 
hidup di Yaman sendiri rata-rata dibawah 64. Yaman juga 

berada di peringkat 178 dari 189 negara dalam pembangunan 

manusia. Selama konflik sendiri ribuan orang telah tewas dan 
3,6 juta orang terlantar secara internal. Hal tersebut 

merupakan dampak dari rusaknya infrastruktur dan juga 

kerusakan jalur darat dan udara yang menyebabkan sulitnya 

bantuan sampai di Yaman. Selain akses bantuan yang sulit, 
Yaman juga dihadapi dengan masalah keuangan. Karena 

masalah keuangan tersebut, memberikan kemungkinan besar 

bagi jutaan orang, yang kebanyakan wanita dan anak-anak 
menderita kelaparan sebagai dampak perang ini. Kekurangan 

gizi bagi perempuan dan anak-anak di Yaman juga mengalami 

peningkatan sebesar 57 persen dari tahun 2015 (World Food 
Programme, 2019). 

Dalam membantu Yaman, WFP menyediakan bantuan 

makanan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Rata-rata 

WFP memberikan sekitar US $200  juta perbulan. WFP juga 
berusaha untuk meningkatkan bantuannya menjadi 12 juta 

perbulannya. Selain itu, WFP juga memberikan dukungan 

nutrisi kepada satu setengah juta ibu hamil dan merawat para 
perempuan dan anak-anak dibawah 5 tahun dan jumlah ini 

terus bertambah hingga hampir tiga juta di akhir tahun 2019 

(World Food Programme, 2019). 

10. Food and Agriculture Organization 
Sebagai badan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB), FAO merespon krisis di Yaman dengan mengeluarkan 
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Yemen Plan of Action 2018-2020. Tujuan dari pelaksanaan 

Action Plan tiga tahun ini adalah untuk memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan ketahanan 

pangan dan gizi serta memperkuat ketahanan rumah tangga di 

pedesaan dan pinggiran kota yang rentan sekaligus 

memulihkan sektior pertanian di Yaman. Action Plan ini akan 
dilaksanakan melalui pendekatan jalur kembar yang fleksibel 

yang dapat disesuaikan dengan wilayah sasarannya untuk 

berbagai jenis intervensi berdasarkan dinamika konflik dan 
perubahan keadaan di Yaman selama tiga tahun (FAO, 2018).  


