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BAB V 

KESIMPULAN 

Yaman adalah satu-satunya negara yang menganut 

sistem negara republik di wilayah Jazirah arab. Mayoritas 
masyarakat Yaman beragama Islam-Sunni. Yaman juga 

merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang 

mengalami krisis politik sejak tahun 2014 dikarenakan adanya 

pemberontakan dari kelompok Houthi yang mengancam 
kedaulatannya. Dalam masa pemerintahan Abdrabbuh 

Mansour Hadi, Houthi mulai melakukan pemberontakan pada 

pemerintah. Selain masalah Houthi, pemerintahan Hadi juga 
mengalami masalah-masalah lain seperi korupsi, dan juga 

pasukan keamanan yang terus memihak kubu Saleh. 

Pada tahun 2014 Houthi mampu menguasai ibukota 
Yaman, Sana’a. setelah penguasaanya ibukota, Houthi terus 

berusaha menguasai Yaman dengan mengambil alih pusat 

pemerintahan pada tahun 2015. Setelah pusat pemerintahan 

dikuasai Houthi, Pemerintah Yaman yang dipimpin Hadi 
menyelamatkan diri ke wilayah Aden. Namun, Houthi juga 

terus berjalan ke wilayah Aden dan menyebabkan Pemerintah 

Hadi mencari bantuan dari dunia internasional. Dalam 
merespon permintaan bantuan Yaman tersebut, Arab Saudi 

membangun suatu koalisi militer dengan negara-negara 

kawasan di Teluk dan melakukan berbagai serangan udara di 
Yaman pada kelompok Houthi.  

Keputusan Pemerintah Yaman untuk meminta 

bantuan Arab Saudi untuk melakukan intervensi militer dalam 

krisis Yaman merupakan hasil kalkulasi untung rugi yang 
dilakukan Pemerintah Yaman. Pemerintah Yaman yang ingin 

menjaga kedaulatan negaranya memerlukan bantuan ekonomi 

dan juga militer. Dalam hal militer dan ekonomi Arab Saudi 
adalah negara yang lebih maju dibanding Yaman dan juga 

Yaman telah memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi.  
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Dengan bantuan intervensi militer dari Arab Saudi, 

Pemerintah Yaman berharap dapat menangani Houthi yang 
telah menguasai pangkalan militernya. Pemerintah juga 

mendapatkan keuntungan dimana Pemerintah Yaman dapat 

menjaga keamanan negaranya baik dari segi kedaulatan, 

ideologi dan juga keamanan masyarakatnya. Arab Saudi yang 
memiliki kekuatan militer yang besar serta memiliki teknologi 

senjata perang yang canggih telah berkontribusi banyak dalam 

penanganan kelompok Houthi di Yaman. Diantaranya, Arab 
Saudi membangun aliansi negara-negara kawasan teluk untuk 

memerangi kelompok Houthi. Selain membentuk aliansi, 

Arab Saudi juga mengirimkan persenjataan untuk Yaman 
terus berjuang mempertahankan keamanan negaranya.  

Arab Saudi sendiri memiliki citra yang baik bagi 

Pemerintah Yaman karena sering membantu Pemerintah 

Yaman baik di bidang perekonomian maupun keamanan sejak 
tahun1970-an. Hal tersebut juga yang menyebabkan 

Pemerintah Yaman percaya bahwa Arab Saudi adalah 

jawaban dari masalah yang dimilikinya. Dengan bantuan dari 
Arab Saudi Pemerintah Yaman dapat segera menyelesaikan 

masalah di negaranya dan juga menjaga kedaulatannya. 

Undangan intervensi  Pemerintah Yaman pada Arab Saudi 
dalam menangani Houthi dikarenakan merupakan hasil dari 

kalkulasi untung-rugi sebelumnya. Undangan intervensi yang 

dilakukan Pemerintah Yaman merupakan upaya untuk segera 

menyelesaikan masalah di Yaman. Namun kalkulasi yang 
dilakukan Pemerintah Yaman masih kurang tepat karena 

permasalah di negaranya masih belum terselesaikan selama 

empat tahun.  


