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ABSTRAK 

Karya tulis ini berusaha untuk menjelaskan alasan 

mengapa Pemerintah Yaman memberikan undangan 

intervensi pada Arab Saudi dalam menangani Kelompok 

Houthi.  Sebagai negara berdaulat, kehadiran Arab Saudi 

dalam menyelesaiakan masalah domestik Yaman terntu akan 

mengancam kedaulatan yang dimiliki Yaman. Namun 

menurut Yaman, Arab Saudi adalah seorang aktor yang akan 

mampu membantu Yaman menyelesaikan masalah dalam 

negerinya tersebut. Dengan menggunakan pendekatan model 

aktor rasional dari Graham T. Allison dalam pengambilan 

keputusan, keputusan Pemerintah Yaman untuk memberikan 

undangan intervensi pada Arab Saudi merupakan hasil 

pertimbangan tujuan strategis dan kalkulasi untung-rugi. 

Kata Kunci: Pemerintah Yaman, Arab Saudi, Houthi, 

Kedaulatan, Untung-Rugi.  
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ABSTRACT 

This Thesis explaining the reasons why the 

Government of Yemen gave an invitation to Saudi Arabia to 

intervene in dealing with the Houthis. As an independent 

country, Saudi Arabia's presence Yemen domestic problems 

will threaten Yemen's sovereignty. Despite that in Yemen 

Government outlook, Saudi Arabia is an actor that will be 

able to help Yemen resolve its internal problems. Using 

Graham T. Allison rational actor model approach in decision 

making process of the Yemen Government to give an 

intervention invitation to Saudi Arabia based on the 

consideration of strategic outcome and more rational cost-

benefit calculation. 

Keywords: Yemeni Government, Saudi Arabia, Houthis, 

Sovereignty, Cost-Benefit.  
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