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ABSTRAK 

Analisis Faktor Kegagalan Mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam 

Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Yaman dan Kelompok 

Pemberontak Houthi Tahun 2011 – 2016 

  

Konflik aktif yang terjadi antara Pemerintah Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi terjadi pertama kali pada Juni 2004. Konflik tersebut terus 

mengalami beberapa fase dari waktu tersebut hingga tahun 2010 dimana setelah 

Qatar melakukan mediasi terjadi ceasefire yang membuat konflik mereda. 

Terhitung pada periode antara tahun 2004 hingga 2010 Pemerintah Yaman dan 

kelompok pemberontak Houthi terlibat dalam konflik aktif sebanyak 6 kali hingga 

terjadi gelombang Arab Spring yang juga terjadi di Yaman pada Februari 2011. 

Dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut sekaligus menyelesaikan persoalan 

mengenai Arab Spring Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui perwakilan Sekretaris 

Jenderal dan Dewan Keamanan mencoba untuk melakukan mediasi yang dimulai 

pada April 2011. Usaha pertama dilakukan dengan mengimplementasikan proses 

transisi politik yang berdasar pada GCC Initiative, namun dianggap tidak 

terimplementasi dengan baik dan hingga konflik antara Pemerintah Yaman dan 

kelompok pemberontak Houthi tereskalasi kembali pada September 2014. Pada 

Juni 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali memulai mengusahakan rangkaian 

3 perundingan damai hingga dinyatakan mengalami kegagalan karena tidak berhasil 

menghasilkan kesepakatan apapun dan konflik terus terintensifikasi pada Agustus 

2016. Penelitian ini akan membahas faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi 

tersebut. Dalam pembahasannya penelitian ini menggunakan teori Factor 

Influencing Mediation Behaviour in International Conflict milik Jacob Bercovitch 

sebagai alat analisis. Operasionalisasi indikator-indikator di dalam variabel nature 

of parties, nature of dispute, nature of mediator, dan mediator strategies akan dapat 

mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan mediasi pada 

periode tahun 2011 hingga 2016 tersebut. 

 

Kata kunci: Arab Spring, Houthi, kegagalan, konflik, mediasi, mediator 

strategies, nature of dispute, nature of mediator, nature of parties, Yaman. 
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ABSTRACT 

Failure Factors Analysis of the United Nations Mediation in Conflict 

Resolution Between the Government of Yemen and the Houthi Rebel Group 

During 2011 – 2016 

 

The active conflict that took place between the Yemeni Government and the 

Houthi rebel group occurred the first time in June 2004. The conflict continued to 

experience several phases from that time until 2010 where after Qatar mediated a 

ceasefire which caused the conflict to subside. As of the period between 2004 and 

2010 the Yemeni Government and Houthi rebel groups were involved in active 

conflict 6 times until the Arab Spring wave also occurred in Yemen in February 

2011. In order to resolve the conflict while resolving the issue of the United Arab 

Emirates Spring through representatives of the Secretary General and the Security 

Council trying to conduct mediation which began in April 2011. The first attempt 

was made by implementing a political transition process based on the GCC 

Initiative, but was considered not well implemented and until the conflict between 

the Yemeni Government and Houthi rebel groups escalated back to September 

2014. In June 2015 the United Nations again began to work on a series of 3 peace 

negotiations until it was declared a failure because it failed to produce any 

agreement and the conflict continued to be intensified in August 2016. This study 

will discuss the factors that led to the failure of the mediation. In this research uses 

Jacob Bercovitch's Factor Influence Mediation Behavior in International Conflict 

theory as an analytical tool. The operationalization of indicators in the variables of 

nature of parties, nature of dispute, nature of mediators, and mediator strategies 

will be able to describe the factors that influence the failure of mediation in the 

period of 2011 to 2016.  

 

Keywords: Arab Spring, conflict, failure, Houthi, mediation, mediator 

strategies, nature of dispute, nature of mediator, nature of parties, Yemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR ISI 

LEMBAR PERSETUJUAN .............................................................................................. i 

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................................. ii 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................................... iii 

LEMBAR PERSEMBAHAN ...........................................................................................iv 

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ix 

ABSTRAK  ........................................................................................................................ x 

ABSTRACT ....................................................................................................................... xi 

DAFTAR ISI..................................................................................................................... xii 

DAFTAR BAGAN ........................................................................................................... xv 

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xvi 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... xvii 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. xviii 

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................................. xix 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 

1.1. Latar Belakang ....................................................................................................... 1 

1.2. Rumusan Masalah ............................................................................................... 10 

1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................................. 10 

1.4. Manfaat Penelitian ............................................................................................... 11 

1.4.1. Manfaat Akademis .......................................................................................... 11 

1.4.2. Manfaat Praktis ............................................................................................... 11 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA ......................................................................................... 12 

2.1. Studi Terdahulu ................................................................................................... 12 

2.2. Landasan Teori (Factors Influencing Mediation Behaviour in International 

Conflict) ........................................................................................................................ 21 

2.3.1. Nature of Parties ............................................................................................. 27 

2.3.2. Nature of Dispute ............................................................................................ 30 

2.3.3. Nature of Mediator.......................................................................................... 34 

2.3.4. Mediator Strategies ......................................................................................... 38 

2.4. Operasionalisasi Konsep...................................................................................... 40 

2.4.1. Nature of Parties ............................................................................................. 40 

2.4.2. Nature of Dispute ............................................................................................ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

2.4.3. Nature of Mediator.......................................................................................... 43 

2.4.4. Mediator Strategies ......................................................................................... 45 

2.5. Alur Pemikiran ..................................................................................................... 49 

2.6. Argumen Utama ................................................................................................... 50 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................................ 51 

3.1. Jenis Penelitian ..................................................................................................... 51 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian................................................................................... 51 

3.3. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................. 52 

3.4. Teknik Analisa Data ............................................................................................ 53 

3.5. Sistematika Penulisan .......................................................................................... 53 

BAB IV MEDIASI PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA 

PEMERINTAH YAMAN DAN KELOMPOK PEMBERONTAK HOUTHI .......... 55 

4.1. Mediasi PBB Dalam Konflik Yaman ................................................................. 55 

4.1.1. Mediasi PBB Periode April 2011 – Desember 2012 ...................................... 55 

4.1.2. Mediasi PBB Periode Januari 2013 – Juni 2014 ............................................. 63 

4.2. Mediasi PBB Terkait Konflik Yaman – Houthi ................................................ 69 

4.2.1. Mediasi PBB: Pemberian Sanksi .................................................................... 72 

4.2.2. Perundingan Damai Tahun 2015 – 2016 ......................................................... 75 

4.3. Yaman Bersatu dan Perang Saudara ................................................................. 81 

BAB V ANALISIS FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI PBB PADA KONFLIK 

ANTARA PEMERINTAH YAMAN DAN KELOMPOK PEMBERONTAK 

HOUTHI TAHUN 2011 – 2016 ...................................................................................... 86 

5.1. Nature of Parties ................................................................................................... 86 

5.1.1. Disparitas Power Yaman – Houthi ................................................................. 86 

5.1.2. Hubungan Yaman – Houthi Sebelum Mediasi PBB ....................................... 97 

5.1.3. Identitas Sosial Yaman – Houthi .................................................................... 99 

5.2. Nature of Dispute ................................................................................................ 103 

5.2.1. Waktu Inisiasi Mediasi PBB Terhadap Konflik Yaman – Houthi ................ 103 

5.2.2. Intensitas Konflik Yaman – Houthi .............................................................. 105 

5.2.3. Akar Permasalahan Konflik Yaman – Houthi .............................................. 111 

5.3. Nature of Mediator .............................................................................................. 114 

5.3.1. Sumber Daya Perwakilan Khusus PBB dalam Mediasi ................................ 114 

5.3.2. Hubungan Perwakilan Khusus PBB dengan Yaman dan Houthi .................. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

5.3.3. Percobaan Mediasi PBB dalam Konflik Yaman – Houthi ............................ 119 

5.4. Strategi Mediasi PBB ......................................................................................... 121 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................... 126 

6.1. Kesimpulan ......................................................................................................... 126 

6.2. Saran ................................................................................................................... 129 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 131 

LAMPIRAN................................................................................................................... 142 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 1. Contingency Model of Mediation .................................................................... 25 

Bagan 2. Alur Pemikiran Penelitian .............................................................................. 49 

Bagan 3. The Six Sa'ada Wars Timeline ........................................................................ 98 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR TABEL  

Tabel 1. Tabel Operasionalisasi ..................................................................................... 45 

Tabel 2. Estimasi Jumlah Senjata Houthi Pada Konflik Melawan Pemerintah 

Yaman .............................................................................................................................. 88 

Tabel 3. Estimasi Jumlah Senjata Beredar di Wilayah Sana'a .................................. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. Perundingan Damai Yaman – Houthi, Desember 2015 ........................... 78 

Gambar 2. Peta Yaman .................................................................................................. 92 

Gambar 3. Tingkat Pertumbuhan GDP Yaman (dalam %) ....................................... 95 

Gambar 4. GDP per kapita Yaman (dalam US Dollar) .............................................. 95 

Gambar 5. Persebaran Penguasaan Wilayah di Yaman ........................................... 109 

Gambar 6. Data Korban Konflik Yaman – Houthi 2015 (Explosive Weapons) ....... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran I Security Council Provisional Document 

 No. S/PV/7765. 

Lampiran II Kerangka GCC Initiative 

Lampiran III Kerangka Implementasi GCC Initiative 

Lampiran IV Resolusi 2201 Dewan Keamanan PBB 

Lampiran V Resolusi 2204 Dewan Keamanan PBB 

Lampiran VI Resolusi 2216 Dewan Keamanan PBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

DAFTAR SINGKATAN 

BATNA Best Alternative to a Negotiated Agreement 

CDC Constitutional Drafting Committee 

DK Dewan Keamanan 

FAD First Armoured Division 

GCC Gulf Cooperation Council 

GDP Gross Domestic Product 

GPC General People’s Congress 

HAM Hak Asasi Manusia 

LDC Local Development Councils 

NDC National Dialogue Conference 

OSESGY Office of the Special Envoy of the Secretary- 

 General for Yemen 

PBB  Perserikatan Bangsa-Bangsa 

PDRY People Democratic Yemen Arab Republic 

PNPA the Peace and National Partnership 

 Agreement 

YAR Yemen Arab Republic 

YSP Yemen Socialist Party 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan badan internasional yang 

sejak awal berdirinya telah memerankan peran krusial dalam membantu melakukan 

mediasi untuk menyelesaikan konflik baik yang bersifat inter- maupun intra-state. 

PBB berdasar pada permintaan pihak-pihak terlibat konflik, inisiatif Sekretaris 

Jenderal, atau permintaan dari Dewan Keamanan (DK) atau Majelis Umum dalam 

memulai menginisiasi sebuah mediasi.1 Terhitung beberapa mediasi telah dilakukan 

oleh PBB di level internasional termasuk di kawasan rawan konflik bersenjata 

seperti Timur Tengah. Di kawasan tersebut, PBB telah melakukan mediasi pada 

konflik Libya, Suriah, dan Yaman.2 Ketiga mediasi tersebut sama-sama dilakukan 

oleh PBB pada awal 2011 atau setelah gelombang Arab Spring terjadi.3  

 Ketiga mediasi yang dilakukan oleh PBB di Libya, Suriah, dan Yaman 

memang memiliki pola yang sama dalam penanganan awalnya, namun kondisi 

Yaman yang pada saat itu dinyatakan sebagai negara termiskin di kawasan Timur 

Tengah sekaligus masuk dalam kategori lima negara paling rapuh di dunia4 perlu 

menjadi perhatian khusus. Hal tersebut mengacu pada pendapatan perkapita Yaman 

yang berada pada kisaran 1.300 Dollar Amerika Serikat dan tingkat pengangguran 

                                                           
1 United Nations, 2019, “Prevention and Mediation”, diakses dari 

https://dppa.un.org/en/prevention-and-mediation, pada tanggal 31 Mei 2019. 
2 Francesco Mancini dan Jose Vericat, November 2016, “Lost in Transition: UN Mediation in 

Libya, Syria, and Yemen”, Jurnal International Peace Institute (IPI) Publication, h. 1. 
3 Ibid. 
4 Ibid. h. 3. 
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pada angka 45%.5 Kondisi tersebut jelas sangat berpengaruh pada mediasi yang 

akan dilakukan oleh PBB sendiri karena pada dasarnya krisis sosio-ekonomi 

tersebut akan berdampak pada meningkatnya kriminalitas.6 Tingkat kriminalitas 

yang meningkat tentu akan berdampak pada meningkatnya persepsi buruk 

masyarakat terhadap iklim politik yang sedang berlangsung.7  

 Mediasi yang dilakukan PBB di Yaman sendiri dimulai tepatnya pada bulan 

April tahun 2011 bertepatan dua bulan setelah gerakan Arab Spring di daerah 

Semenanjung Arab.8 PBB melalui Sekretaris Jenderal menunjuk seorang 

perwakilan bernama Jamel Benomar di Yaman dengan status tanpa mandat dari DK 

PBB.9 PBB dalam melakukan mediasi bekerja sama dengan Gulf Cooperation 

Council (GCC) mencoba mengimplementasikan sebuah kerangka kerja yang 

dinamai GCC Initiative.10 Melalui resolusi DK PBB 2014 yang disahkan pada 21 

Oktober 2011 Jamel Benomar mendapatkan dukungan dan mandat dari DK PBB 

untuk melanjutkan upaya mediasi yang telah dilakukan.11 Akhirnya pada tahun 

2012 status perwakilan oleh Jamel Benomar ditingkatkan menjadi perwakilan 

khusus dan PBB mendirikan kantor perwakilan khusus PBB di Yaman yang 

dinamai Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen 

(OSESGY).12 Secara garis besar tugas dan fungsi utama dari OSESGY ini tidak 

                                                           
5 Ibid.. 
6 Alexandra Lewis, 2013, “Violence in Yemen: Thinking About Violence in Fragile States Beyond 

the Confines of Conflict and Terrorism”, Stability: International Journal of Security & 

Development, 2(1): 13, h. 2. 
7 Ibid.. 
8 Francesco Mancini dan Jose Vericat, op. cit., h. 10. 
9 Ibid.. 
10 Security Council, 24 Juni 2011, “Security Council Press Statement on Yemen (no. SC/10296)”, 

diakses dari https://www.un.org/press/en/2011/sc10296.doc.htm, pada tanggal 22 Juni 2019. 
11 Political and Peacebuilding Affairs, Juni 2012, “Special Envoy Yemen”, diakses dari 

https://dppa.un.org/en/mission/special-envoy-yemen, pada tanggal 25 Juni 2019. 
12 OSESGY, 23 Juni 2018, “OSESGY Background”, diakses dari 

https://osesgy.unmissions.org/background, pada tanggal 25 Juni 2019. 
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berbeda dari status sebelumnya, namun mandat yang diberikan oleh DK PBB secara 

langsung memberikan legitimasi penuh kepada Jamel Benomar selaku pimpinan 

OSESGY untuk mengimplementasi dan mengawasi GCC Initiative sekaligus 

merumuskan National Dialogue Conference (NDC) berdasarkan resolusi 2014 DK 

PBB.13  

  Pada dasarnya GCC Initiative berisi rumusan tersebut secara garis besar 

berisi tentang transisi pemerintahan dari Presiden Ali Abdullah Saleh ke Wakil 

Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi yang dimulai pada November 2011.14 Abed 

Rabbo Mansur Hadi sendiri merupakan Wakil Presiden dari periode tahun 1994 

hingga resmi menjabat sebagai Presiden Yaman pada tahun 2012.15 GCC Initiative 

mempunyai salah satu rancangan dasar membentuk konferensi yang beranggotakan 

pakar keamanan dan militer, pakar politik, dan pakar hak asasi manusia dan 

kebebasan.16 Selain itu PBB juga mendorong secara insklusif peran dari aktor-aktor 

terpinggirkan seperti kaum perempuan, pemuda, kelompok pemberontak Houthi, 

dan kelompok separatis al-Hirak.17 Konferensi tersebutlah yang akhirnya diberi 

nama NDC yang secara resmi dijalankan pada Maret 2013 hingga Januari 2014.18   

Posisi mediasi PBB baik dalam implementasi GCC initiative maupun NDC 

secara khusus adalah menyediakan dukungan penuh dalam aspek diplomatik, 

                                                           
13 Ibid.. 
14 Roland Popp, Juni 2015, “War in Yemen: Revolution and Saudi Intervention”, CSS Analysis 

Report, CSS eth Zurich, h. 1. 
15 Nadwa Al-Dawsari, Mei 2017, “Breaking the Cycle of Failed Negotiations in Yemen”, diakses 

dari https://worldview.stratfor.com/article/breaking-cycle-failed-negotiations-yemen, pada tanggal 

2 Oktober 2018.  
16 Roland Popp, op. cit., h. 2. 
17 Political and Peacebuilding Affairs, loc. cit.. 
18 Roland Popp, loc. cit.. 
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politis, teknis, logistik, dan finansial.19 NDC sendiri menghasilkan dokumen yang 

berisi detil-detil teknis transisi politik untuk menegakkan demokrasi, kebebasan, 

hukum, hak asasi manusia (HAM), dan pemerintahan yang baik dalam 

Pemerintahan Yaman pada tanggal 25 Januari 2014.20 Baik GCC Initiative maupun 

rumusan dari NDC dinilai tidak terimplementasikan dengan baik oleh para pihak 

yang terlibat dalam proses tersebut. Hal tersebut mengacu pada pernyataan resmi 

DK PBB sendiri yang menilai bahwa rumusan-rumusan GCC Initiative maupun 

dari NDC terimplementasi secara lambat dan menemui banyak tantangan.21 Bahkan 

Constitution Drafting Commission yang dibentuk pada Maret 2014 untuk 

menjalankan dokumen hasil NDC dinyatakan tidak memberikan hasil atau suara 

sampai pada Januari 2015.22 

 Implementasi transisi politik yang lambat oleh Pemerintah Yaman dapat 

dikategorikan sebagai kesalahan GCC dan PBB sendiri. Hal tersebut didasarkan 

pada persetujuan GCC dan terutama PBB terhadap permintaan Presiden Saleh yang 

meminta agar mendapatkan imunitas dari tuntutan dan hukuman atas korupsi dan 

kejahatan terhadap hak asasi manusia.23 Selain itu, tidak adanya pencabutan atas 

hak untuk berpolitik dari Presiden Saleh membuat Saleh kemudian dapat berkoalisi 

dengan kelompok pemberontak Houthi untuk menganggu jalannya transisi politik 

                                                           
19 OSESGY, loc. cit.. 
20 Ibid.. 
21 Panel of Experts, Februari 2015, “Press Release Report No. S/2015/125”, Security Council Report, 

diakses dari https://www.scribd.com/document/256789321/UN-Panel-Of-Experts-Report-on-

Security-Council-Sanctions-Yemen, pada 18 September 2018. 
22 OSESGY, loc. cit.. 
23 Shoqi Maktary dan Katie Smith, 2017, “Pathways For Peace and Stability In Yemen”,  Search for 

Common Ground Report, h. 13. 
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yang ada.24 Sedangkan tantangan yang dimaksudkan oleh PBB mengacu pada 

banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.  

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi telah dimulai sejak awal tahun 2000-an.25 Konflik tersebut berlangsung 

hingga saat ini dan sempat beberapa kali mengalami fase penting diantaranya pada 

Juni 2004 dan September 2014. Pada Juni 2004, terjadi eskalasi pertama konflik 

yang diakibatkan dari 640 orang anggota kelompok Believing Youth atau 

Ansarullah26 melakukan demonstrasi dengan menyuarakan slogan anti pemerintah 

di depan Masjid Agung Ibukota Sana’a.27 Sedangkan pada konflik September 2014, 

kelompok pemberontak Houthi kembali melakukan gerakan pemberontakan dan 

merebut kantor Pemerintahan di Ibukota Sana’a dalam rangka memperingati satu 

dekade gerakan pemberontakan mereka.28 

Fase penting pada kedua eskalasi konflik Juni 2004 dan September 2014 

mengacu pada dampak yang diberikan. Pada eskalasi konflik yang pertama 

mengakibatkan bentrokan dan menewaskan 3 orang personel polisi tewas. Selain 

itu bentrokan pada akhirnya juga menyebabkan Pemerintah Yaman mengeluarkan 

surat perintah untuk menahan Hussein al-Houthi.29 Hussein al-Houthi sendiri 

merupakan pemimpin gerakan tersebut yang juga salah satu anggota parlemen pada 

                                                           
24 Nadwa Al-Dawsari, loc. cit.. 
25 Maktary dan Smith, 2018b, dalam Thorsten Koch, 3 April 2018, “Drivers of The Houthi Conflict 

in Yemen”, University of Wales Trinity Saint David Journal, h. 1. 
26 Kelompok Believing Youth merupakan cikal bakal dari kelompok pemberontak Houthi yang 

terdiri dari kelompok al-Shabab dan al-Mu’min. 
27 Lucas Winter, 2011, “Conflict in Yemen: Simple People, Complicated Circumstances”,  Middle 

East Policy Journal Compilation, Vol. XVIII, No. 1, h. 103. 
28 Mohammed Ghobari, “Houthi Rebels Sign Deal with Yemen Parties to Form New Government”,  

diakses dari https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/houthi-rebels-sign-deal-with-

yemen-parties-to-form-new-government-idUSKBN0HG04T20140921, pada tanggal 30 Agustus 

2018. 
29 Lucas Winter, op. cit., h. 102.  
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masa pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh.30 Fase ini juga dinilai menjadi 

titik awal mula konflik bersenjata antara kedua pihak. Sedangkan pada konflik 

September 2014, berlangsungnya bentrokan dilaporkan mengakibatkan setidaknya 

100 orang tewas, baik dari kubu kelompok pemberontak Houthi maupun anggota 

personel militer negara.31 Fase ini menjadi awal mula skala konflik yang cukup 

besar yang berlangsung hingga saat ini. 

 Konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi 

sebenarnya sudah lama menjadi perhatian internasional mengingat jangka waktu 

dari konflik. Qatar pernah melakukan proses mediasi pada tahun 2007 dan 2010 

namun tidak juga menemui solusi terbaik.32 Pada proses mediasi pertama tahun 

2007 dihasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak 

pada Februari 2008 di Doha, Qatar. Kesepakatan tersebut tidak berlangsung lama 

karena pada Mei 2009 Presiden Ali Abdullah Saleh menyatakan kesepakatan 

tersebut tidak berhasil terimplementasi. Begitupun pada proses mediasi pada tahun 

2010 yang menghasilkan 22 poin kesepakatan juga dinyatakan tidak berhasil 

terimplementasi dengan baik sejalan dengan munculnya gerakan Arab Spring pada 

awal tahun 2011 di Yaman.33 

 Contoh paling mendasar tantangan yang disebutkan oleh PBB mengenai 

penyebab gagalnya implementasi GCC Initiative dan NDC atau banyaknya pihak-

pihak yang terlibat konflik adalah keterlibatan Arab Saudi dan Iran atau sering 

disebut sebagai Middle East Proxy War. Keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam 

                                                           
30 Ibid.. 
31 Mohammed Ghobari, loc. cit.. 
32 Kristian Coates U., Februari 2013 “Qatar Mediation Initiatives”, Policy Brief Journal, Norwegian 

Peacebuilding Resource Centre (NOREF), h. 2. 
33 Ibid.. 
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konflik Yaman dapat dilihat dari beberapa fakta dan data yang terdapat dalam 

konflik. Indikasi keterlibatan Arab Saudi pertama kali dalam Konflik Yaman 

tercatat pada tahun 2009.34 Pada saat itu Arab Saudi mengirimkan bantuan militer 

kepada Pemerintah Yaman dalam rangka menghadapi kelompok pemberontak 

Houthi. Kemudian kelompok pemberontak Houthi yang berbasis sebelah wilayah 

utara Yaman melakukan perlawanan di wilayah perbatasan Yaman dan Arab 

Saudi.35 Hal tersebut juga kemudian dianggap sebagai alasan kegagalan GCC 

Initiative yang berusaha untuk melakukan transisi politik dalam periode tahun 2012 

hingga 2014. Buruknya persepsi sebagian besar rakyat Yaman terhadap Arab Saudi 

yang merupakan negara pemimpin dalam proses mediasi yang dilakukan GCC 

tersebut menyebabkan banyak gerakan-gerakan berbasis suku terjadi di Yaman.36 

Gerakan tersebut ditujukan pada Pemerintah Yaman agar menolak rumusan transisi 

politik yang diberikan oleh GCC dan ditengahi oleh PBB.37 

 Terdapat perbedaan antara indikasi keterlibatan Arab Saudi dalam konflik 

Yaman yang jelas momentumnya, keterlibatan Iran dalam konflik tidak dapat 

diketahui momentum awalnya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pernyataan resmi 

dari Pemerintah Iran mengenai keterlibatannya dalam konflik. Namun, indikasi 

keterlibatan Iran dalam konflik dapat dilihat dari persamaan sekte antara kelompok 

pemberontak Houthi dan Pemerintah Iran yang sama-sama menganut aliran Syiah 

Zaydi.38 Selain itu, Hussein al-Houthi juga merupakan salah satu keturunan dari 

                                                           
34 Edward Burke, Juni 2012 “One Blood and One Destiny? Yemen’s Relation With the Gulf 

Cooperation Council”, The London School of Economic and Political Science Journal No.23, h. 11. 
35 Ibid.. 
36 Istvan Balogh dkk., Desember 2011 “Building on Experiences of Mediation in the Arab World”, 

Academic Peace Orchestra Middle East Journal No. 4, h. 4. 
37 Ibid.. 
38 Lucas Winter, op. cit., h. 105. 
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Imam Besar sekte ini.39 Salah satu indikasi nyata keterlibatan Iran dalam konflik 

adalah didirikannya kamp pelatihan khusus bagi para veteran Kelompok 

Pemberontak Houthi di Lebanon, menjadi satu dengan kamp militer Hizbullah.40 

Periode antara tahun 2015 hingga tahun 2016 termasuk dalam periode 

penting bagi mediasi yang dijalankan oleh PBB. Pada tanggal 15 April 2015, PBB 

mengumumkan pengunduran diri Jamel Benomar dan digantikan oleh Ismail Ould 

Cheikh Ahmed.41 Seiring dengan tingkat intensitas konflik antara Pemerintah 

Yaman dan kelompok pemberontak Houthi yang semakin meningkat Ismail Ould 

Cheikh Ahmed didesak oleh DK PBB untuk segera mengadakan negosiasi dengan 

kedua pihak terlibat konflik tersebut. Negosiasi tersebut dimaksudkan untuk segera 

menemukan konsensus dalam mengatasi kebuntuan politik yang terjadi.42 Akhirnya 

pada Juni dan Desember 2015 terjadi dua perundingan damai yang diinisiasi dan 

ditengahi oleh PBB sendiri di Swiss, namun perundingan damai terpaksa 

ditangguhkan karena beberapa alasan.43 Setelahnya pada April hingga Agustus 

tahun 2016 proses perundingan damai lanjutan untuk mengakhiri konflik kembali 

dilaksanakan di Kuwait.44 Perundingan damai tersebut menurut laporan dari 

perwakilan khusus PBB, Ismail Ould Cheikh Ahmed, tidak menghasilkan 

kesepakatan apapun45 dan konflik yang terjadi terus terintensifikasi.46  

                                                           
39 Ibid.. 
40 Lars Berger dkk., Mei 2012, “Yemen and the Middle East Conference”, Academic Peace 

Orchestra Middle East Journal No. 7, h. 4. 
41 Security Council Report, 8 Desember 2018, “Chronology of Events: Yemen”, diakses dari 

https://www.securitycouncilreport.org/chronology/yemen.php, pada tanggal 25 Juni 2019. 
42 Ibid.. 
43 Nadwa Al-Dawsari, loc. cit.. 
44 Ibid.. 
45 Pernyataan Ismail Ould Cheikh Ahmed dalam Pertemuan ke-7765 DK PBB pada hari Rabu, 31 

Agustus 2016 di New York menurut Security Council Provisional Document no. S/PV.7765. 
46 Security Council Report, loc. cit.. 
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Periode antara tahun 2015 hingga tahun 2016 juga menjadi fase penting bagi 

konflik yang sedang berlangsung. Fase penting tersebut mengacu pada intensitas 

dampak dari konflik yang terjadi. Jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai 

16.200 orang, 10.000 diantaranya adalah rakyat sipil.47 Bahkan pada tahun 2017, 

PBB sendiri mengategorikan konflik Yaman sebagai krisis kemanusiaan terparah 

di dunia.48 Hal tersebut mengacu pada kondisi 8 juta orang yang berada pada jurang 

kelaparan dan hampir 1 juta orang terindikasi terinfeksi kolera.49 

Mediasi yang dilakukan PBB selama periode tahun 2011 – 2016 yang 

berujung pada perundingan damai yang dinyatakan tidak menghasilkan 

kesepakatan apapun dan konflik yang terjadi diklaim sendiri oleh PBB terus 

terinstensifikasi dapat dinyatakan sebagai sebuah kegagalan hasil dari mediasi. Hal 

tersebut mengacu pada pendapat ahli mediasi, Jacob Bercovitch, yang 

mengkategorikan hasil mediasi dapat dianggap gagal (unsuccesful) jika mediasi 

yang dilakukan tidak memberikan dampak terhadap konflik yang sedang terjadi.50 

Kegagalan yang terjadi dapat dipengaruhi beberapa faktor salah satunya karena 

konflik yang terjadi antara Pemerintah Yaman dengan kelompok pemberontak 

Houthi yang memang memiliki dinamika sangat kompleks. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dari panjangnya periode konflik yang terjadi dari mulai tahun 2004 yang 

berlangsung hingga saat ini. Selain itu kondisi Yaman yang dikategorikan sebagai 

                                                           
47 Anthony H. Cordesman, Mei 2017, “The War in Yemen: Hard Choises in a Hard War”, CSIS 

Journal (Center for Strategic & International Studies), h. 7. 
48 Mohammed al-Mekhlafi, 2017, “Yemen Events of 2017”, diakses pada 

https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/yemen, pada 28 September 2018. 
49 Ibid.. 
50 Jacob Bercovitch, J. Theodore Anagnoson, dan Donnette L. Wille, 1991, “Some Conceptual 

Issues and Empirical Trends in the Study of Successful Mediation in International Relations”, 

Peace Research (vol. 28, no.1) Journal, Sage Social Science Collections, h. 9. 
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negara termiskin di kawasan Timur Tengah dan termasuk dalam kategori lima 

negara paling rapuh di dunia menjadi tantangan tersendiri bagi proses tersebut.   

Kegagalan mediasi PBB pada konflik antara Pemerintah Yaman tentu 

menjadi perhatian khusus karena secara status tidak terafiliasi dengan pihak 

manapun. Selain itu, PBB seharusnya dapat berkaca dari mediasi-mediasi yang 

telah dilakukan sebelumnya oleh Qatar untuk merumuskan mediasi yang lebih 

efektif karena bahkan dapat menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Lebih lanjut, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah sebenarnya faktor-

faktor utama yang membuat mediasi yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2011 

hingga 2016 mengalami kegagalan. Pertanyaan tersebutlah yang akan berusaha 

untuk dicari tahu melalui penjabaran penulis dalam penelitian ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah apa saja faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kegagalan mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam 

penyelesaian konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi 

tahun 2011 – 2016?  

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kegagalan dari mediasi PBB dalam menyelesaikan konflik antara 

Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi yang terjadi pada 

tahun 2011 – 2016. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 1.4.1. Manfaat Akademis 

 Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang 

keilmuan Hubungan Internasional pada khususnya serta dapat menghasilkan 

pembelajaran dan pemahaman penerapan teori yang digunakan penulis dalam 

melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan mediasi oleh PBB pada 

konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi pada tahun 

2011 – 2016. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 Memberikan wawasan dan kemampuan bagi penulis dalam membuat karya 

ilmiah terutama penelitian setingkat sarjana yang berdasarkan pada metodologi 

yang jelas dan sistematis. Melalui data dan fakta yang disajikan, dapat memberikan 

acuan yang jelas dan kredibel bagi penelitian selanjutnya. Melalui saran dan 

rekomendasi yang dijabarkan pada Bab akhir, diharapkan dapat memberikan 

wawasan bagi mahasiswa yang akan mengambil tema yang sama dengan tulisan ini 

dalam mengembangkan tulisannya. 
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BAB II   

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Studi Terdahulu 

 Dalam rangka menjelaskan arah penelitian dan menentukan posisi penulis 

terhadap penelitian maka penulis akan mengacu pada dua buah studi terdahulu. 

Baik studi terdahulu pertama maupun kedua berkaitan dengan tema yang penulis 

angkat dalam penelitian ini. Tema yang identik dapat membantu penulis dalam 

rangka melengkapi detil-detil data atau fakta dalam proses analisis.  

Panjangnya periode dan kompleksitas dalam isu mediasi oleh PBB dalam 

konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi ini membuat 

banyak studi baik berbentuk laporan maupun penelitian yang diterbitkan. Namun 

penulis hanya mengambil studi yang paling berkaitan dengan arah penelitian dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu penulis hanya akan menjabarkan dua buah studi 

terdahulu secara singkat dan mendasar. 

 Studi terdahulu pertama merupakan penelitian dari Kim Salmutter yang 

berjudul Why Did the Transition Process in Yemen Fail?.51 Kim Salmutter 

merupakan peneliti program Master di bidang International Public Management, 

International Relations in the Middle East and International Migration Studies 

SciencesPo, Program milik Pemerintah Kuwait. Tulisan tersebut berusaha untuk 

menjelaskan faktor utama yang menyebabkan kegagalan transisi politik di Yaman 

                                                           
51 Kim Salmutter, 2017, “Why Did the Transition Process in Yemen Fail?”, Junrnal SciencePo, 

Kuwait Program. 
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pada periode setelah Arab Spring 2011 hingga 2014.52 Proses transisi politik 

tersebut merupakan salah satu kerangka implementasi dalam rangka meredam 

gejolak konflik yang diajukan oleh GCC dan ditengahi oleh PBB.53 

 Dalam tulisannya, Kim Salmutter menilai bahwa bahwa apa yang telah 

terjadi di Yaman pada saat ini merupakan dampak dari kerangka GCC Initiative 

yang masih sangat prematur. Kim berargumen bahwa kerangka GCC Initiative 

hanya memprioritaskan penyelesaian masalah jangka pendek untuk menghindari 

perang sipil dengan cara mengganti sebagian aktor-aktor politik dalam 

Pemerintahan Yaman.54 Memang cara tersebut sangat berkesinambungan dengan 

tuntutan yang berusaha diajukan oleh sebagian besar masyarakat Yaman pada 

periode Arab Spring tahun 2011. Namun kerangka yang ada, tidak sama sekali 

ditujukan untuk menyelesaikan akar permasalahan dan perkembangan konflik yang 

ada.55  

 Akar permasalahan pada konflik Yaman, menurut Kim dimulai pada tahun 

1990 ketika terjadi unifikasi antara wilayah Yaman selatan dengan nama People 

Democratic Republic of Yemen (PDRY) dengan wilayah Yaman utara dengan nama 

Yemen Arab Republic (YAR) menjadi Republik Yaman.56 Pada saat itu Presiden 

PDRY yang telah memimpin sejak tahun 1978, Ali Abdullah Saleh, bersama dua 

aliansi utamanya berusaha untuk memperluas dan mengkonsolidasi kontrol wilayah 

di Semenanjung Arab. Dua aliansi penting dari Presiden Saleh tersebut adalah 

Seikh Abdullah al-Ahmar dari Konfederasi Hashid salah satu suku dengan jaringan 

                                                           
52 Ibid., h. 1. 
53 Ibid., h. 7. 
54 Ibid., h. 11. 
55 Ibid.. 
56 Ibid., h. 3. 
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terkuat di Yaman dan Jenderal Ali Mohsen al-Ahmar pemimpin dari Klan Sahan 

(bagian dari Konfederasi Hashid) yang juga Komandan First Armoured Division 

(FAD), satuan pasukan militer terkuat di Yaman.57 Sebagai cacatan Presiden Ali 

Abdullah Saleh juga merupakan mantan Panglima muda militer pada masa sebelum 

menjabat sebagai Presiden YAR. 

 Dalam rangka mempersatukan PDRY dan YAR pada tahun 1990, aliansi 

dari Presiden Saleh atau yang dikenal sebagai General People’s Congress (GPC) 

melakukan aliansi dengan salah satu partai terbesar kedua di Yaman bernama 

Islah.58 Islah atau dikenal juga dengan nama the Yemeni Congregation for Reform 

terdiri dari orang-orang dengan aliran Salafis, orang-orang Yaman yang pernah 

berdomisili di Afganistan, pebisnis konservatif, dan ketua-ketua suku. Melalui 

langkah ini maka GPC dan Islah meyakinkan masyarakat PDRY bahwa unifikasi 

Yaman menjadi Republik Yaman akan menganut sistem demokrasi dalam 

menjalankan roda pemerintahan. Selama ini rezim politik di PDRY didominasi oleh 

Yemen Socialist Party (YSP). Sehingga proses yang menjanjikan tersebut dapat 

diterima oleh masyarakat PDRY. Selanjutnya setelah proses unifikasi dilakukan, 

pada tahun 1993 telah dilaksanakan pemilihan parlementer dan presiden pertama di 

Republik Yaman.59  

 Pemilihan parlementer dan presiden pada tahun 1993 yang dimenangkan 

secara mutlak oleh GPC dan Islah atau kubu Utara selain memicu perang sipil pada 

tahun 1994 sekaligus lahirnya satu kelompok separatis dari wilayah selatan 

                                                           
57 Ibid.. 
58 Ibid., h. 4. 
59 Ibid.. 
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bernama al-Hirak dan satu kelompok pemberontak dari wilayah utara bernama 

Ansarullah (cikal bakal dari kelompok pemberontak Houthi).60 Hal tersebut 

dikarenakan setelah Presiden Saleh mengemban jabatannya, terjadi monopoli 

kekuasaan oleh GPC dan aliansi yang terjadi di pusat pemerintahan dan militer 

sehingga dinilai menyebabkan kurangnya pemerataan pembangunan di beberapa 

daerah. Pada perkembangannya kelompok pemberontak Houthi juga merasa 

terancam dengan perkembangan yang begitu pesat kelompok Salafis di daerah 

mereka hasil manifestasi dari bergabungnya Islah ke dalam koalisi politik terbesar 

di Yaman.61 

 Melalui penjabaran di atas dapat diketahui bahwa tulisan Kim Salmutter 

dengan padat dan jelas berusaha untuk menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam 

konflik Yaman begitu pula dengan akar masalah yang memicu konflik yang ada. 

Akar masalah yang berhubungan dengan perebutan power dalam kontelasi politik 

ini kemudian sangat mempengaruhi hasil dari proses transisi politik sebagai bagian 

dari mediasi yang dilakukan oleh PBB beserta GCC. Tulisan tersebut sangat 

membantu penulis dalam memahami dinamika aktor-aktor yang terlibat dalam 

konflik yang terjadi. Selain itu dinamika dan kompleksitas isu yang sebenarnya 

terjadi dalam konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi 

dapat diketahui dari tulisan Kim Salmutter ini. Disamping itu, penulis juga dapat 

mengetahui sejauh mana mediasi yang telah dilakukan PBB dalam koridor ini. 

 Studi terdahulu kedua merupakan tulisan yang ditulis oleh Reine Zenelaj 

dari Universitas Epoka, Tirana, Nimet Beriker dari Universitas Mardin Artuklu, 

                                                           
60 Ibid., h. 4-5. 
61 Ibid.. 
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Mardin, dan Emre Hatipoglu dari Universitas Sabanci, Istanbul. Tulisan tersebut 

berjudul Determinants of Mediation Success in Post-Conflict Bosnia: A Focused 

Comparison. Secara garis besar tulisan ini berbentuk penelitian untuk mencari tahu 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan mediasi pada fase post-

conflict di Bosnia.62 Lebih lanjut tulisan ini menekankan pada komparasi antara 

proses mediasi yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan Amerika Serikat dengan 

proses mediasi yang dilakukan oleh Turki. 

Metodologi yang digunakan oleh Reine Zenelaj, dkk. adalah teori Factors 

Influencing Mediation Behaviour in International Conflict. Teori ini 

mendefinisikan empat variabel yang menentukan keberhasilan mediasi dan telah 

disepakati para oleh para pakar strategi mediasi seperti Jacob Bercovitch, dkk. 

(1991), Louis Kriesberg (1991), Lawrence Susskind dan Eileen F. Babbitt (1992). 

Empat variabel tersebut adalah the characteristics of the negotiating parties atau 

nature of parties, the nature of the dispute, the characteristics of the mediator atau 

nature of mediator, dan mediation strategies.63 

 Empat variabel yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijabarkan ke 

dalam beberapa indikator-indikator yang kemudian dapat lebih dipahami proses 

penerapannya. Variabel the characteristics of the negotiating parties mencakup 

indikator-indikator yang terkait dengan the regime type of the disputants, their 

power status vis-à-vis each other, dan the nature of previous relations between 

them. Variabel the nature of the dispute mencakup indikator-indikator yang terkait 

                                                           
62 Reine Zenelaj, Nimet Beriker, dan Emre Hotipoglu, 2018, “Determinants of Mediation Success 

in Post-Conflict Bosnia: A Focused Comparison”, Jurnal Australian Journal of International 

Affairs. 
63 Ibid., h. 8. 
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dengan how intense the dispute is, the issues parties disagree on, dan the duration 

and timing of the intervention. Variabel the characteristics of the mediator 

mencakup indikator-indikator seperti power, rank dan identitas, relations with the 

parties, previous mediation experiences. Sedangkan untuk variabel mediation 

strategies Reine Zenelaj, dkk. menggunakan indikator-indikator dengan 

pendekatan yang lebih baru yaitu relational strategy, structural intervention, dan 

pressing strategy.64 

 Perlu ditekankan kembali bahwa Reine Zenelaj, dkk. menggunakan 

indikator-indikator dengan pendekatan baru dalam variabel mediation strategy, 

terutama pada structural intervention.65 Pendekatan indikator baru tersebut 

dijabarkan oleh James A. Wall dan Kenneth Kressel (2012). Pada dasarnya para 

pakar sebelum tahun 2000-an telah menyusun dan mengkategorikan indikator-

indikator dalam mediation strategy. William Zartman dan Saadia Touval (1985) 

yang mengkategorikan variabel-variabel dalam mediation strategy ke 

communications, procedural, dan directive yang diperbaharui oleh Jacob 

Bercovitch dan Sigmund Gartner (2006) menjadi facilitation, formulation, and 

manipulation.66 

 Pada dasarnya variabel-variabel yang digunakan oleh Reine Zenelaj, dkk. 

menjadi titik perbedaan antara studi terdahulu ini dengan tulisan milik penulis. 

Penulis menggunakan tetap menggunakan pendekatan lama dengan indikator 

communications, procedural, dan directive. Namun secara garis besar definisi dari 

                                                           
64 Ibid.. 
65 Ibid., h. 5. 
66 Ibid., h. 4. 
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relational strategy, structural intervention, dan pressing strategy adalah sebagai 

berikut; Relational strategy merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan 

hubungan di segala aspek, meningkatkan komunikasi antara semua pihak dengan 

tujuan akhir mencapai sebuah kesepakatan.67 Structural interventions berfokus 

pada permasalahan struktural yang menyebabkan konflik, seperti institusi-institusi 

yang lemah pada contohnya atau intervensi yang berfokus pada masalah spesifik 

dan analitis. Sedangkan pressing strategy meliputi inisiatif untuk memindahkan 

posisi atau prespektif pihak-pihak yang berkonflik ke arah satu sama lain, 

mengurangi aspirasi pihak-pihak yang berkonflik, dan mengurangi persepsi-

persepsi tentang nilai-nilai yang tidak disetujui dari proses BATNA (Best 

Alternative to a Negotiated Agreement). 

 Reine Zenelaj, dkk. dalam awal tulisannya membahas tentang latar belakang 

konflik yang terjadi Bosnia pada tahun 1992 dan diakhiri dengan Perjanjian Dayton 

pada tahun 1995. Konflik ini sebenarnya dipicu oleh konflik etnis antara etnis 

Muslim Bosnia yang ingin membentuk negara merdeka dan berdaulat sendiri 

melawan etnis Serbia-Bosnia dan etnis Kroasia-Bosnia.68 Pada akhirnya dalam 

Perjanjian Dayton yang diinisiasi oleh pihak Barat mengakui Bosnia-Herzegovina 

sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.69 Namun hingga saat ini satu dekade 

masalah-masalah mengenai amandemen konstitusi dan batas-batas wilayah tidak 

kunjung menemui titik temu.70 

                                                           
67 Ibid., h. 5. 
68 Ibid.. 
69 Ibid.. 
70 Ibid., h. 7. 
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Penerapan Perjanjian Dayton yang tidak kunjung terimplementasi dengan 

lancar dan menyeluruh membuat Uni Eropa dengan bantuan Amerika Serikat dan 

Turki mencoba untuk bersaing untuk melakukan proses mediasi pada tahun 2009.71 

Namun Reine Zenelaj, dkk. menjelaskan bahwa terdapat perbedaan strategi 

dilakukan oleh Uni Eropa dengan bantuan Amerika dan Turki dalam proses mediasi 

tersebut. Hipotesis awal Reine Zenelaj, dkk. adalah strategi mediasi yang dilakukan 

pada fase post-conflict lebih dimungkinkan untuk mencapai kesuksesan jika 

menggunakan relational strategies.72 Hal tersebut dilandaskan pada beberapa 

syarat yaitu kondisi dalam variabel-variabel the characteristics of the negotiating 

parties, the nature of the dispute, dan the characteristics of the mediator dianggap 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

 Lebih lanjut dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Turki dalam melakukan 

proses mediasi dilandaskan pada asumsi bahwa stabilitas wilayah Bosnia-

Herzegovina dapat tercipta melalui konsolidasi yang baik antara pihak-pihak yang 

berkonflik. Dalam hal ini dapat Reine Zenelaj, dkk. menyimpulkan bahwa 

representatif mediator dari Turki mengadopsi pendekatan relational strategy dalam 

menjalankan proses mediasi. Sedangkan Uni Eropa dan atau Amerika Serikat 

mengadopsi pendekatan structural intervention. Hal tersebut dibuktikan bahwa Uni 

Eropa dan atau Amerika Serikat menargetkan peningkatan dalam institusi-institusi 

politik yang melemahkan sistem politik.73 

                                                           
71 Ibid.. 
72 Ibid., h. 6. 
73 Ibid., h. 18. 
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 Kedua mediator sama-sama memulai proses mediasi mereka pada Oktober 

2009, dimana pada saat itu adalah fase menjelang proses pemilihan umum 

dilaksanakan di Bosnia. Dalam hal ini strategi yang dijalankan oleh Turki memiliki 

keuntungan karena bersifat lebih stabil mengingat kentalnya iklim politik 

menjelang pemilihan umum. Proses mediasi yang dilakukan oleh Turki mengacu 

pada peningkatan awal rasa saling percaya dan kesepahaman atas posisi masing-

masing.  Sedangkan mediasi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang menargetkan 

adanya konsolidasi lebih lanjut dari pos-pos penting di elit pemerintahan tidak dapat 

serta merta diterima. Para pihak yang sedang dimediasi oleh pihak Uni Eropa dan 

atau Amerika Serikat berada dalam kondisi dimana sedang menentukan posisi 

politik masing-masing dan bukan untuk berkompromi satu sama lain.74 

 Mengacu pada penjabaran tersebut Reine Zenelaj, dkk. menyimpulkan hasil 

penelitian mereka yang terkait dengan hipotesis bahwa strategi mediasi yang 

dilakukan pada fase post-conflict lebih dimungkinkan untuk mencapai kesuksesan 

jika menggunakan relational strategies adalah benar adanya.75 Namun perlu 

digarisbawahi bahwa kesimpulannya tersebut juga mengacu dari berbagai kondisi 

kontekstual yang berkaitan dengan variabel-variabel yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Dalam kesimpulannya Reine Zenelaj juga menekankan pada variabel 

the characteristic of the mediator yang sangat menentukan dalam penelitian proses 

mediasi post-conflict ini.76 

                                                           
74 Ibid., h. 17. 
75 Ibid., h. 23. 
76 Ibid., h. 24. 
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 Tulisan milik Reine Zenelaj, dkk. yang telah dijabarkan penulis dapat 

menjadi acuan bagi penulis dalam memahami pengaplikasian teori Factors 

Influencing Mediation Behaviour in International Conflict, baik pemahaman secara 

definitif maupun aplikatif. Namun terdapat sedikit perbedaan antara tulisan Reine 

Zenelaj, dkk. dengan tulisan penulis ini. Pertama, jika dilihat dari konteks 

masalahnya, Reine Zenelaj, dkk. lebih berorientasi pada pengaplikasian teori 

Mediation Strategy and Success dalam konteks fase post-conflict, sedangkan 

penulis mengambil konteks fase ketika sedang dalam konflik. Hal tersebut 

kemudian mengakibatkan adanya perbedaan lanjutan dalam penggunaan indikator 

pada variabel mediator strategy. Reine Zenelaj lebih berorientasi pada indikator 

yang dijabarkan oleh James A. Wall dan Kenneth Kressel (2012). Sedangkan 

penulis berorientasi pada indikator yang dijabarkan oleh Jacob Bercovitch, dkk. 

(1991). 

2.2. Landasan Teori (Factors Influencing Mediation Behaviour in 

International Conflict) 

 Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori Factors Influencing 

Mediation Behaviour in International Conflict dalam melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kegagalan mediasi yang diinisiasi dan ditengahi oleh PBB dalam 

konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi tahun 2011 

– 2016. Lebih lanjut penulis secara spesifik akan melihat parameter-parameter yang 

digunakan dalam menilai hubungan antara faktor-faktor yang ada terhadap hasil 

mediasi. Sejalan dengan hal tersebut maka penulis akan menjelaskan secara lebih 

mendalam teori Factors Influencing Mediation Behaviour in International Conflict 

yang dikembangkan oleh Jacob Bercovitch. 
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 Dalam jurnalnya, Jacob Bercovitch mendefinisikan mediasi sebagai sebuah 

proses manajemen konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik mencari atau 

menerima tawaran bantuan dari pihak individu, grup, negara, atau organisasi untuk 

menyelesaikan konflik atau menyatukan perbedaan-perbedaan mendasar tanpa 

mengambil jalan kekerasan atau yang berhubungan dengan kewenangan hukum.77 

Lebih lanjut, mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang 

melibatkan pihak ketiga yang bersifat non-binding, berbeda dengan ajudikasi 

maupun abritasi yang bersifat binding.78 Mediasi bersifat tidak mengikat karena 

memang secara harfiah mediasi menganut asas voluntary dan ad-hoc.79 

 Penyelesaian konflik dengan mediasi dalam konteks konflik internasional 

atau hubungan internasional dapat dikatakan masih baru dalam kajiannya secara 

sistematik.80 Dalam penerapannya, mediasi menawarkan sebuah cara yang efektif 

dalam berurusan dengan realitas konflik internasional, dimana dengan kondisi 

ketidakadaan aturan-aturan yang mengikat, kekerasan adalah hal yang lazim, dan 

kedaulatan negara teramat sangat dijaga.81 Namun bukan berarti mediasi di tingkat 

hubungan internasional dapat dilakukan kapanpun ketika terjadi konflik. Jacob 

Bercovitch menilai bahwa terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan 

mediasi di tingkat internasional dilakukan.82 

                                                           
77 Jacob Bercovitch, Januari 1991, “International Mediation and Dispute Settlement: Evaluating 

the Conditions for Successful Mediation”, Jurnal Plenum Publishing Corporation, Negotiation 

Journal, h. 18. 
78 Jacob Bercovitch, J. Theodore Anagnoson, dan Donnette L. Wille, 1991, “Some Conceptual 

Issues and Empirical Trends in the Study of Successful Mediation in International Relations”, 

Jurnal Peace Research (vol. 28, no.1), Sage Social Science Collections, h. 7.  
79 Jacob Bercovitch dan Allison Houston, 1993, “Influence of Mediator Characteristics and 

Behavior on The Success in Mediation in International Relations”, International Journal of 

Conflict Management (Vol. 4 Iss 4), Emerald Insight Publication, h. 297. 
80 Jacob Bercovitch, J. Theodore Anagnoson, dan Donnette L. Wille, loc. cit.. 
81 Jacob Bercovitch dan Allison Houston, loc. cit.. 
82 Ibid.. 
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 Berdasarkan pada sifat mediasi yang menganut asas voluntary dan ad-hoc 

sekaligus non-binding maka dapat disimpulkan bahwa mediasi sangat rentan tidak 

menemui titik temu dalam prosesnya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pihak-

pihak yang terlibat dalam konflik dapat saja menolak segala macam keputusan yang 

dinilai kurang menguntungkan termasuk kehadiran mediator itu sendiri. Terlebih 

lagi didukung fakta bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian konflik yang 

sifatnya tidak menghabiskan banyak biaya dan sangat fleksibel.83 Oleh karena itu, 

sebuah proses mediasi menuntut mediator yang berkompeten, berpengalaman 

terhadap konflik, profesional, dan pengakuan dari aktor-aktor yang mendukung 

proses mediasi tersebut.84 Mengingat jangkauan tugas utama mediator tidak hanya 

sekedar memfasilitasi proses negosiasi, namun mencakup spektrum yang lebih luas 

lagi yaitu strategi dan teknik yang dapat mempengaruhi situasi dan isu utama dalam 

konflik, motivasi dan ekspektasi pihak-pihak yang berkonflik, dan kepuasan pihak-

pihak yang terlibat konflik terhadap hasil mediasi.85 

 Sangat jelas pada penjabaran sebelumnya dijelaskan bahwa mediasi dapat 

menawarkan cara yang efektif dalam menyelesaikan konflik internasional, namun 

tingkat keefektifan dan kesuksesan proses mediasi dalam setiap konflik tentu 

berbeda.86 Dapat disimpulkan kemudian bahwa, mediasi memiliki sifat yang adaptif 

dalam implementasinya.87 Adaptif di sini dapat diartikan, setiap mediator 

melakukan caranya sendiri-sendiri dalam situasi konflik yang berbeda juga. Hal 

                                                           
83 Jacob Bercovitch, April 1992, “Mediators and Mediation Strategies in International Relations”, 

Negotiation Journal, Plenum Publishing Corporation, h. 99. 
84 Ibid.. 
85 Jacob Bercovitch dan Allison Houston, op. cit., h. 298. 
86 Jacob Bercovitch dan Jeffrey Langley, Desember 1993, “The Nature of the Dispute and the 

Effectiveness of International Mediation”, The Journal of Conflict Resolution, Sage Publication 

Inc., h. 670. 
87 Ibid., h. 672. 
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tersebut tergantung dari siapa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, akar 

permasalahan atau jenis konflik yang ditangani, dan siapa mediator itu sendiri.88 

Jacob Bercovitch kemudian menjabarkan tentang indikator kesuksesan mediasi 

menurut hasil mediasi dan indikator-indikator yang mempengaruhi hasil tersebut. 

Indeks keberhasilan sebuah proses mediasi sangat tidak mudah untuk 

ditentukan.89 Hasil mediasi atau outcomes mungkin dapat dipersepsikan atau 

didefinisikan secara berbeda oleh pihak-pihak terlibat konflik, pengamat atau 

peneliti, komunitas internasional, dan atau mediator itu sendiri. Hasil mediasi juga 

dapat dikatakan bersifat sementara. Hal tersebut mengacu pada sejauh mana 

kesepakatan yang ada dapat diterima kedua belah pihak terlibat konflik. Oleh 

karena itu dalam rangka merumuskan metode empiris Jacob Bercovitch 

mengategorikan tingkat kesuksesan pada outcomes mediasi ke dalam empat 

kategori. Empat kategori tersebut adalah fully successful, partially successful, 

limited success, dan unsuccessful. Hasil mediasi dikategorikan fully successful jika 

capaian proses mediasi dapat membuat perbedaan besar dalam jalannya konflik 

atau bahkan menyelesaikan konflik yang terjadi.90 Partially successful jika 

mediator mampu mengajak pihak-pihak terlibat konflik untuk melakukan negosiasi 

atau perundingan damai. Limited success jika terjadi genjatan senjata sementara 

dalam konflik. Unsuccessful jika tidak ada dampak dari proses mediasi yang terlihat 

terhadap konflik.91 

                                                           
88 Ibid.. 
89 Jacob Bercovitch, J. Theodore Anagnoson, dan Donnette L. Wille, op. cit., h. 9. 
90 Ibid.. 
91 Ibid.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Jacob Bercovitch juga merumuskan pendekatan secara empiris sistematik 

mengenai indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat kesuksesan proses 

mediasi yang diberi nama contingency approach.92 Indikator-indikator yang 

mempengaruhi kesuksesan yang dirumuskan oleh Jacob Bercovitch dirangkum 

dalam variabel turunan nature of parties, nature of disputes, nature of mediator, 

dan mediator strategies.93 Variabel-variabel turunan tersebut dihimpun ke dalam 2 

variabel utama yaitu contextual dan process. Dalam rangka memperjelas 

kategorisasi variabel turunan maupun hubungan sistematik antara variabel 

contextual dan process, Jacob Bercovitch menggambarkannya dalam sebuah bagan, 

sebagai berikut; 

Bagan 1. Contingency Model of Mediation 

 

Sumber: Jacob Bercovitch, J. Theodore Anagnoson, Donnette L. Wille, 1991, 

“Some Conceptual Issues and Empirical Trends in the Study of Successful 

Mediation in International Relations”. 

 

                                                           
92 Ibid.. 
93 Ibid., h. 11. 
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Pada contingency approach yang diperkenalkan oleh Jacob Bercovitch, 

hubungan antara variabel context dan process adalah sebagai satu kesatuan variabel 

independent yang berpengaruh secara langsung terhadap variabel outcome sebagai 

variabel dependent.94 Namun, walaupun secara metodologi variabel context dan 

process dijadikan dalam satu kesatuan menjadi variabel independent bukan berarti 

konteks hubungan kedua variabel tersebut menjadi sejalan atau variabel context 

hanya berpengaruh terhadap variabel process. Tapi konteks hubungan kedua 

variabel tersebut adalah saling berpengaruh satu sama lain.95 

 Lebih lanjut, Jacob Bercovitch kemudian menurunkan variabel-variabel 

turunan dalam variabel context maupun process yang berisi variabel nature of 

parties, nature of dispute, nature of mediator, dan mediator strategies ke dalam 

beberapa indikator. Pertama, variabel nature of parties yang berisi regime types, 

relatives power, dan previous relations.96 Kedua, variabel nature of dispute yang 

berisi duration, intensity, dan issues.97 Ketiga, variabel nature of mediator yang 

berisi mediator rank and identity, mediator relationship with parties, dan previous 

mediation attempts.98 Keempat, variabel mediator strategies yang berisi 

communication-facilitation, formulation, dan manipulation.99 

 Mengacu pada penjabaran diatas teori Factors Influencing Mediation 

Behaviour in International Conflict dapat dijadikan landasan teori yang dipakai 

untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan perundingan langsung 

                                                           
94 Ibid., h. 10. 
95 Ibid.. 
96 Ibid., h. 10-11. 
97 Ibid., h. 12-13. 
98 Jacob Bercovitch dan Allison Houston, op. cit., h. 300. 
99 Jacob Bercovitch (1992), op. cit., h. 104-105. 
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yang diupayakan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Pemerintah Yaman dan 

Kelompok Pemberontak Houthi. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

mediasi tersebut juga akan diteliti melalui indikator-indikator yang ada. Indikator-

indikator tersebut akan dijelaskan secara definitif berikut operasionalisasi teorinya 

di sub-bab selanjutnya. 

2.3. Definisi Konseptual 

 2.3.1. Nature of Parties 

 Pada variabel turunan nature of parties, Jacob Bercovitch berpendapat 

bahwa proses mediasi hanya dapat dilakukan pada pihak-pihak yang dapat 

didefinisikan secara jelas baik sejarah maupun kekuatan dan terlegitimasi 

identitasnya.100 Lebih lanjut, Jacob Bercovitch merumuskan tiga indikator dalam 

variabel turunan nature of parties yang dinilai sebagai faktor yang dapat 

mempengaruhi kesuksesan mediasi. Tiga indikator tersebut, seperti yang telah 

dijelaskan pada sub-bab sebelumnya berisi regime types, relatives power, dan 

previous relations. Namun penulis memposisikan indikator regime types sebagai 

indikator konstanta karena pada dasarnya indikator tersebut hanya digunakan untuk 

dalam lingkup konflik antara negara dengan negara.101 Pada penerapannya penulis 

akan mengganti indikator tersebut dengan studi pembaharuan dari Jacob Bercovitch 

dan Allison Houston (2000) yang memperkenalkan indikator internal 

                                                           
100 Jacob Bercovitch (1991), op. cit., h. 21. 
101 Jacob Bercovitch, J. Theodore Anagnoson, dan Donnette L. Wille, op. cit., h. 10. 
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characteristics sebagai salah faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah 

mediasi dalam variabel nature of parties.102 

a) Relatives Power 

Pada indikator ini Jacob Bercovitch menekankan pada aspek derajat 

disparitas power antara kedua pihak yang bermusuhan.103 Jacob Becovitch 

melakukan studi yang berkaitan dengan pengaruh disparitas power terhadap 

kesuksesan mediasi yang menyimpulkan bahwa ketika tidak banyak perbedaan 

pada disparitas power maka kemungkinan mediasi dapat berjalan sukses semakin 

tinggi, berlaku sebaliknya jika perbedaan disparitas power besar maka 

kemungkinan mediasi dapat berjalan sukses semakin kecil.104 Jacob Bercovitch 

juga menekankan kondisi dengan kemungkinan terbesar mediasi untuk sukses 

adalah ketika disparitas power tidak banyak perbedaan ditambah kedua pihak yang 

sedang berkonflik bukan termasuk dalam kategori superpower.105 Ketika pihak-

pihak yang berkonflik berada pada titik dimana sumber daya yang mereka miliki 

masih sangat cukup untuk melanjutkan konflik maka kemungkinan besar proses 

mediasi yang dilakukan akan menemui titik buntu.106 

b) Previous Relations 

Hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik pada masa sebelum konflik 

dinilai oleh Jacob Bercovitch sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

                                                           
102 Jacob Bercovitch dan Allison Houston, 2000, “Why Do They Do It Like This? An Analysis Of 

The Factors Influencing Mediation Behavior In International Conflicts", Journal of Conflict 

Resolution (vol. 44, No. 2),  SAGE Publications, Inc., h. 178. 
103 Jacob Bercovitch, J. Theodore Anangnoson, dan Donnette L. Wille, loc. cit.. 
104 Ibid., h. 11. 
105 Ibid.. 
106 Ibid.. 
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hasil dari proses mediasi.107  Dalam rangka membuat definisi hubungan antara 

pihak-pihak yang berkonflik menjadi lebih mudah untuk dipahami, Jacob 

Bercovitch mengategorisasikan hubungan tersebut dalam indikator previous 

relations ke dalam lima kategori yaitu friendly, anagonistic (tanpa pengalaman 

konflik sebelumnya), conflictual (mempunyai pengalaman terlibat dalam konflik 

dengan intesitas kecil pada masa lalu), parties with one past dispute, dan parties 

with more than one past dispute.108 Jacob Bercovitch menyimpulkan bahwa 

semakin baik hubungan antara pihak-pihak yang terlibat konflik pada masa lampau 

maka semakin besar kemungkinan proses mediasi akan sukses. Sebaliknya, jika 

pihak-pihak yang terlibat konflik pernah terlibat dalam konflik dengan intensitas 

besar lebih dari satu kali maka semakin kecil juga tingkat kemungkinan sukses 

sebuah proses mediasi.109 

c) Internal Characteristics 

Persamaan karakteristik internal masing-masing pihak yang terlibat dalam 

konflik dinilai oleh Jacob Bercovitch sebagai salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kesuksesan proses mediasi. Karakteristik internal yang dimaksud 

oleh Jacob Bercovitch mengacu pada homogenitas struktur sosial masing-masing 

pihak.110 Struktur sosial tersebut sendiri terdiri atas berbagai macam identitas yang 

melekat pada masing-masing pihak, sebagai contoh etnis, sekte, atau agama.111 

                                                           
107 Ibid., h. 12. 
108 Ibid.. 
109 Ibid.. 
110 Jacob Bercovtich dan Allison Houston, 2000, op. cit., h. 179. 
111 Ibid.. 
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Pendapat Jacob Bercovitch tersebut didasarkan pada asumsi Charles S. 

Gochman (1993) yang berpendapat bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik akan 

dapat saling bekerjasama, mengerti, dan mengidentifikasi satu sama lain tergantung 

pada sejauh mana persamaan mereka.112 Semakin tinggi tingkat derajat persamaan 

aspek struktur sosial tersebut maka semakin sedikit juga persepsi-persepsi negatif 

yang akan muncul pada proses mediasi. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada 

semakin besarnya tingkat kesuksesan proses mediasi. Demikian juga sebaliknya, 

semakin rendah tingkat derajat persamaan maka akan berpengaruh pada semakin 

banyak persepsi-persepsi negatif yang akan muncul dari masing-masing pihak. Hal 

tersebut tentu juga akan berpengaruh pada semakin kecilnya tingkat kemungkinan 

proses mediasi untuk sukses.113 

 2.3.2. Nature of Dispute 

 Kesimpulan dari penelitian Kenneth Kressek dan Dean G. Pruitt (1989) 

menyimpulan bahwa konflik dengan karasteristik yang tidak menguntungkan pun 

secara mungkin dapat diselesaikan oleh mediator yang lihai dan ahli.114 Kesimpulan 

tersebut secara tersirat menyatakan bahwa meskipun konflik yang terjadi memiliki 

karakteristik yang tidak menguntungkan namun selama masih dapat didefinisikan 

dan dinilai maka dapat diselesaikan dengan proses mediasi. Lebih lanjut, Jacob 

Bercovitch merumuskan tiga indikator dalam variabel turunan nature of dispute 

yang dinilai sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan mediasi. Tiga 

indikator tersebut, seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya berisi 

                                                           
112 Ibid.. 
113 Ibid.. 
114 Jacob Bercovitch dan Jeffrey Langley, op. cit., h. 675. 
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duration, intensity, dan issues. Indikator-indikator ini dapat membantu 

mengidentifikasi beberapa aspek dalam variabel nature of dispute secara spesifik 

dan menilai efeknya terhadap proses mediasi. 

a) Duration 

Pada indikator ini, Jacob Bercovitch menilai bahwa durasi berlangsungnya 

konflik saat akan dilakukan inisiasi untuk proses mediasi adalah bagian penting 

dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah proses mediasi.115 Jacob 

Bercovitch melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin panjang konflik 

telah berlangsung maka semakin kecil kemungkinan proses mediasi dapat 

dilakukan dan mencapai titik sukses.116 Lebih lanjut, Jacob Becovitch menilai harus 

ada waktu minimal untuk memastikan proses mediasi berakhir sukses.117 Penelitian 

Jacob Bercovitch menyimpulkan bahwa waktu yang tepat untuk melakukan mediasi 

adalah di dalam interval konflik yang berumur 7 hingga 36 bulan. Mediasi yang 

dilakukan di luar interval waktu tersebut memiliki tingkat kemungkinan gagal lebih 

lebih besar.118 

Pada indikator ini Jacob Bercovitch juga memberikan penekanan pada 

jumlah percobaan proses mediasi keberapa yang dapat memberikan kemungkinan 

sukses lebih besar.119 Pada penelitiannya, Jacob Bercovitch menyimpulkan bahwa 

proses mediasi memiliki kemungkinan untuk sukses paling besar pada percobaan 

ketiga dan keempat. Lebih lanjut, persentase kemungkinan sukses sebuah mediasi 

                                                           
115 Jacob Bercovitch, J. Theodore Anagnoson, dan Donnette L. Wille, op. cit., h. 12. 
116 Ibid.. h. 13. 
117 Ibid.. 
118 Jacob Bercovitch dan Allison Houston, 1996, “The Study of International Mediation: 

Theoretical Issues dan Empirical Evidence”, Co: Lynne Reinner, Pub. Pg. 11-38, h. 8. 
119 Ibid.. 
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mengalami penurunan setelah percobaan ketiga atau keempat. Pada percobaan 

kelima dan keenam kemungkinan proses mediasi untuk tingkat kemungkina sukses 

semakin kecil.120 Sementara itu pada percobaan ketujuh hingga kesepuluh memiliki 

kemungkinan sukses paling kecil.121 

b) Intensity 

Pada indikator ini, Jacob Bercovitch sendiri menggunakan parameter 

jumlah korban terdampak perang dan tingkat keparahan konflik sebelumya untuk 

menilai tingkat intensitas konflik. Jacob Bercovitch menyimpulkan bahwa semakin 

kecil jumlah korban terdampak konflik maka semakin besar kemungkinan proses 

mediasi untuk berjalan sukses.122 Hal tersebut berlaku juga sebaliknya ketika 

semakin besar jumlah korban terdampak konflik maka semakin kecil kemungkinan 

proses mediasi untuk berjalan sukses.123  Kesimpulan tersebut didukung data yang 

menyatakan bahwa ketika jumlah korban terdampak perang tidak lebih dari 500 

korban jiwa maka tingkat kemungkinan proses mediasi untuk sukses sangat tinggi 

sedangkan ketika jumlah korban terdampak perang lebih dari 1000 korban jiwa 

tingkat kemungkinan sukses menurun secara signifikan.124 

c) Issues 

Pada indikator ini, Jacob Bercovitch menilai pentingnya untuk 

mendefinisikan akar permasalahan atau isu yang menyebabkan terjadinya konflik, 

meskipun tidak akan selalu mudah dan sering terlihat tidak jelas. Jacob Bercovitch 

                                                           
120 Ibid.. 
121 Ibid.. 
122 Ibid.. 
123 Ibid.. 
124 Ibid.. 
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bahkan menilai bahwa terkadang dalam sebuah konflik terdapat dua atau bahkan 

lebih akar permasalahan atau isu yang saling tumpang tindih.125 Oleh karena itu, 

Jacob Bercovitch mengkategorikan indikator akar permasalahan atau isu ini 

kedalam 5 kategori utama yaitu isu kedaulatan (sovereignty), ideology (ideology), 

keamanan (security), kemerdekaan (independence), dan isu-isu lainnya.126 

Jacob Bercovitch memberikan penjabaran singkat mengenai 5 kategori isu 

tersebut. Pertama, konflik yang berakar dari isu kedaulatan mengacu pada konflik-

konflik yang menyangkut pertentangan atau klaim-klaim sepihak terhadap sebuah 

wilayah spesifik. Kedua, konflik yang berakar dari isu ideologi dijabarkan sebagai 

konflik yang berakar dari pertentangan terkait sistem politik, nilai-nilai dasar, dan 

kepercayaan. Ketiga, konflik yang berakar dari isu keamanan adalah yang 

menyangkut perbatasan atau hal-hal yang berkaitan dengan batas-batas wilayah.  

Keempat, konflik yang berakar dari isu kemerdekaan mengacu pada negara-negara 

yang ingin mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan dari negara-negara induk.127 

Kelima, konflik yang berakar dari isu-isu selain terkategori di atas dan didefinisikan 

menurut kondisi yang terjadi. 

Pada penerapannya Jacob Bercovitch membuat kesimpulan dari penelitian 

mencakup indikator ini. Penelitian Jacob Bercovitch menyimpulkan bahwa konflik 

yang berakar dari isu kedaulatan dan keamanan mempunyai kemungkinan sukses 

lebih besar pada proses mediasinya daripada isu lainnya. Berbeda halnya jika 

konflik yang terjadi berakar dari isu ideologi dan kemerdekaan, Jacob Bercovitch 

                                                           
125 Ibid.. 
126 Ibid.. 
127 Ibid.. 
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menilai konflik yang terjadi akan membuat proses mediasi lebih rumit dan 

kemungkinan sukses menjadi lebih kecil.128 

2.3.3. Nature of Mediator 

Beberapa penstudi mediasi seperti L. Young (1967) dan J. Brett, R. Drieghe 

(1985) berasumsi bahwa mediator merupakan agen utama dan satu-satunya yang 

dapat mengubah perilaku pihak-pihak yang terlibat konflik dan hasil dari proses 

mediasi konflik.129 Jacob bercovitch menilai bahwa mediator harus mempunyai 

sifat dasar seperti terampil, bertenaga, berpengetahuan, kredibel, berotoritas, 

berintelegensia, dan mempunyai selera humor tinggi.130 Terdapat pendapat lain 

yang mengatakan bahwa mediator harus mempunyai nilai impartiality atau 

neutrality yang tinggi.131 Nilai tersebut tetap dipandang sebagai sebuah keharusan 

oleh Jacob Bercovitch. Penilaian Jacob Bercovitch tersebut mengacu pada 

pandangan pihak-pihak yang terlibat konflik yang kembali melihat aspek 

kemampuan mediator untuk mempengaruhi, melindungi, dan melihat kepentingan-

kepentingan aktor-aktor yang terlibat konflik.132 Oleh karena itu, Jacob Bercovitch 

kembali menekankan perlunya identifikasi hubungan antara karakteristik mediator 

dengan proses mediasi terkait konflik dan pihak-pihak yang terlibat konflik. 

a) Mediator Identity and Rank 

Pada sistem internasional yang anarki, kemungkinan bagi beragam aktor 

berbagai level untuk menjadi mediator adalah sangat besar. Satu-satunya cara untuk 

                                                           
128 Ibid.. 
129 Jacob Bercovitch dan Allison Houston, loc. cit.,  
130 Ibid., h. 301. 
131 Ibid.. 
132 Ibid.. 
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mengidentifikasi tipe-tipe aktor yang mungkin berpontesial menjadi mediator 

adalah dengan mengklasifikasikannya berdasarkan peringkat masing-masing di 

dalam sistem internasional dan mengidentifikasi tipe power dan sumber daya 

masing-masing sesuai posisi mereka. Power dan sumber daya yang dimiliki 

tersebut dapat memberikan gambaran seberapa besar potensi leverage yang dimiliki 

mediator dalam proses mediasi konflik.133 

Pada indikator ini Jacob Bercovitch menekankan pentingnya legitimasi 

sebagai sumber daya yang paling efektif bagi mediator. Pendapat tersebut mengacu 

pada contoh pendapat ahli lainnya seperti Alfred E. Ott (1972) dan S. Touval & 

I.W. Zartman (1985) yang berpendapat bahwa pemimpin negara atau perwakilan 

tingkat tinggi lainnya seperti perdana menteri mempunyai legitimasi yang kuat 

untuk dibawa ke dalam sebuah proses mediasi dengan tujuan mendapatkan 

kehormatan. Selain legitimasi yang merupakan sebuah bentuk dari sumber daya, 

mediator juga harus mempunyai power yang besar untuk memastikan bahwa proses 

mediasi berlangsung dengan tujuan menyamakan agregat power, memperbesar 

tingkat kooperatif pihak-pihak yang terlibat konflik, dan memfasilitasi proses 

penyelesaian.134 

Lebih lanjut, Jacob Bercovitch menyimpulkan urutan peringkat dan status 

mediator yang memiliki kemungkinan sukses dalam melakukan proses mediasi dari 

yang tertinggi hingga terendah. Jacob Bercovitch menilai perwakilan dari sebuah 

negara memiliki kemungkinan sukses paling besar dalam melakukan proses 
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mediasi.135 Selanjutnya, Jacob Bercovitch menilai organisasi regional yang 

menaungi pihak-pihak yang terlibat konflik berada pada urutan kedua. Pada 

kesimpulannya Jacob Bercovitch justru menilai badan internasional seperti PBB 

memiliki kemungkinan lebih kecil untuk sukses dalam melakukan proses mediasi. 

Hal tersebut didasarkan pada alasan PBB yang dinilai tidak mempunyai 

kepentingan khusus dan loyalitas terhadap konflik yang sedang berlangsung.136 

b) Previous Relationship With Parties 

Pada indikator ini Jacob Bercovitch menilai bahwa legitimasi dan leverage 

mediator juga menentukan hubungan masa lalu antara mediator dengan pihak-pihak 

terlibat konflik.137 S. Touval & I.W. Zartman (1985) berpendapat pihak-pihak 

terlibat konflik bersedia untuk menerima mediator bukan karena pertimbangan 

netralitas melainkan hubungan yang telah terjalin antara pihak-pihak tersebut 

dengan mediator. Hubungan tersebut dinilai akan menentukan kemampuan 

mediator untuk merefleksikan dan melindungi kepentingan masing-masing pihak 

terlibat konflik.138 

Jacob Bercovitch menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa kedekatan 

hubungan antara pihak-pihak terlibat konflik dan mediator pada masa sebelum 

konflik berlangsung akan sangat mempengaruhi tingkat pengaruh dari mediator 

terhadap hasil mediasi. Mediator yang berada dalam kondisi tersebut dinilai 

memiliki afiliasi yang kuat dengan pihak-pihak terlibat konflik sehingga nilai-nilai 

yang dibawa mediator dapat berpengaruh terhadap pihak-pihak tersebut. Kesamaan 

                                                           
135 Ibid., h. 302. 
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nilai-nilai tersebut akan memperbesar tingkat efektifitas proses mediasi yang 

sedang dijalankan.139 

c) Previous Mediation Attempts 

Jumlah percobaan proses mediasi yang pernah dilakukan oleh mediator 

dalam menyelesaikan konflik juga berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan proses 

mediasi selanjutnya. Percobaan proses mediasi tersebut dapat diartikan sebagai 

proses mediasi yang pernah dilakukan mediator kepada pihak-pihak terlibat konflik 

yang sama atau konflik yang sejenis namun dengan aktor yang berbeda. Indikator 

ini memang terlihat bergantung pada indikator peringkat dan identitas mediator. 

Jika peringkat dan identitas mediator dianggap sangat mumpuni untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi maka pada satu atau dua kali percobaan, 

kemungkinan proses mediasi berjalan sukses semakin besar. Hal tersebut berlaku 

juga sebaliknya pada mediator yang peringkat dan identitasnya dinilai tidak 

mumpuni.140 

Jacob Bercovitch menyimpulkan bahwa jumlah percobaan mediasi yang 

telah dilakukan oleh mediator sebelumnya akan memberikan mediator pengalaman 

dalam menangani konflik sejenis.141 Jacob Bercovitch menekankan bahwa 

percobaan proses mediasi akan memberikan pelajaran mengenai isu-isu 

penghubung terhadap konflik atau kepentingan substansif dari pihak-pihak yang 

terlibat konflik.142 Oleh karena itu Jacob Bercovitch menilai bahwa semakin banyak 

percobaan yang telah dilakukan oleh mediator maka tingkat kemungkinan sukses 
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proses mediasi akan menjadi semakin besar. Jacob Bercovitch juga menekankan 

bahwa percobaan proses mediasi yang gagal juga dapat dikatakan sebagai cerminan 

negatif bagi mediator. Oleh karena itu Jacob Bercovitch berpendapat harus ada 

studi lebih mengenai hasil proses mediasi itu sendiri.143 

2.3.4. Mediator Strategies 

Pada variabel ini, Jacob Bercovitch mengidentifikasikan terdapat 3 jenis 

strategi yang digunakan oleh mediator dalam sebuah proses mediasi. 3 Jenis strategi 

tersebut adalah communication-facilitation, formulation, dan manipulation.144 Pada 

dasarnya tipologi yang digunakan oleh Jacob Bercovitch tersebut adalah 

pengadopsian tipologi milik S. Touval & I.W. Zartman (1985).145 Jacob Bercovitch 

menilai bahwa tipologi tersebut memiliki perbedaan mendasar yang mencakup 

semua spektrum dalam proses mediasi sekaligus memberikan komparasi yang 

bersifat empiris.146 

a) Communication-facilitation 

Strategi communication-facilitation merupakan jenis strategi yang termasuk 

dalam kategori tingkat intervensi paling rendah.147 Secara singkat strategi ini 

mencakup mencari, menyediakan, dan mengklarifikasi informasi-informasi yang 

ada kepada aktor-aktor terlibat konflik.148 Strategi ini mengharuskan mediator 

untuk mengambil peran secara pasif dalam proses mediasi. Secara lebih mendalam 

                                                           
143 Ibid.. 
144 Jacob Bercovitch (1992), loc. cit.. 
145 Jacob Bercovitch dan Richard Wells, “Evaluating Mediation Strategies A Theoretical and 

Empirical Analysis”, Journal of Peace & Change (Vol. 18, No. 1), Council of Peace Research in 

History and Consortium on Peace Research, Education, and Development, 1993, h. 7. 
146 Ibid.. 
147 Jacob Bercovitch dan Allison Houston, op. cit., h. 304. 
148 Jacob Bercovitch dan Richard Wells, loc. cit.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

tindakan atau strategi yang dilakukan oleh mediator meliputi menciptakan interaksi 

dengan aktor-aktor terlibat konflik, menciptakan kepercayaan antara aktor-aktor 

terlibat konflik, mengindentifikasi isu yang menjadi akar permasalah berikut 

kepentingan dibaliknya.149 Pada titik selanjutnya mediator harus mengklarifikasi 

situasi yang ada, menyediakan informasi-informasi yang tereduksi, menawarkan 

evaluasi yang bersifat positif, dan mendorong terjadinya komunikasi berarti antara 

aktor-aktor terlibat konflik.150 

b) Formulation 

Strategi formulation pada dasarnya menuntut mediator untuk mengambil 

peran lebih formal dengan memegang kontrol atas aspek situasional dalam proses 

mediasi.151 Tindakan yang dapat dilakukan oleh mediator adalah menentukan 

jumlah, jenis, tempat, dan agenda pertemuan antar pihak-pihak terlibat konflik 

dalam rangka proses mediasi.152 Lebih lanjut setelah langkah tersebut dilakukan, 

maka mediator dapat membuat protokol, memperjelas kepentingan-kepentingan 

yang sama antara aktor-aktor terlibat konflik, mereduksi ketegangan, memfokuskan 

agenda pada isu-isu yang sederhana, dan memastikan pihak-pihak terlibat konflik 

berfokus pada agenda mengikuti proses dan prosedur yang ada.153 

c) Manipulation 

Strategi manipulation dinilai oleh Jacob Bercovitch menjadi spektrum 

tertinggi setelah strategi communication-facilitation dan formulation yang memiliki 

                                                           
149 Ibid., h. 8. 
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tingkat kemungkinan proses mediasi berjalan sukses paling besar.154 Strategi ini 

merupakan bentuk lain dari strategi yang bersifat directive atau tingkat intervensi 

yang paling aktif. Strategi ini menuntut mediator dapat mempengaruhi isi berikut 

subtansi dari proses mediasi dengan memberikan penghargaan atau ultimatum 

kepada aktor-aktor terlibat konflik.155 Lebih lanjut, mediator harus mengubah 

ekpektasi aktor-aktor terlibat konflik, membuat aktor-aktor tersebut sadar akan 

akibat dari tidak tercapainya kesepakatan, dan memberikan saran atas bentuk 

konsensi yang dijalankan.156 Setelah tindakan-tindakan tersebut dilakukan, 

mediator harus memberikan saran mengenai kerangka kerja kesepakatan-

kesepakatan yang telah dicapai dan menekan aktor-aktor terlibat konflik untuk 

bersifat lebih fleksibel dalam menjalankan kerangka kerja yang telah terbentuk.157 

2.4. Operasionalisasi Konsep 

2.4.1. Nature of Parties 

a) Relatives Power 

Pada indikator ini, penulis akan melihat dinamika power yang dimiliki oleh 

kedua pihak yang berkonflik yaitu Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi. Ketika disparitas power antara Pemerintah Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi tidak terlalu besar maka kemungkinan proses mediasi berakhir 

sukses menjadi lebih besar. Hal tersebut berlaku juga sebaliknya ketika disparitas 

power antara kedua belah pihak tersebut besar maka kemungkinan proses mediasi 

                                                           
154 Jacob Bercovitch dan Allison Houston, loc. cit.. 
155 Ibid.. 
156 Jacob Bercovitch dan Richard Wells, loc. cit.. 
157 Ibid.. 
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berakhir sukses semakin kecil. Selain hal tersebut, penulis akan melihat tingkat 

power kedua belah pihak terlibat konflik. Jika tingkat power antara kedua belah 

pihak terlibat konflik sama-sama kuat maka tingkat kemungkinan konflik akan 

terus berlanjut semakin besar. Oleh karena itu tingkat kemungkinan proses mediasi 

untuk berakhir sukses akan semakin kecil. 

b) Previous Relations 

Hubungan terdahulu pihak-pihak terlibat konflik akan sangat 

mempengaruhi berjalannya proses mediasi. Pada indikator ini, penulis akan melihat 

dinamika hubungan terdahulu antara Pemerintah Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi. Secara lebih spesifik, penulis akan melihat tingkat intensitas 

konflik yang pernah terjadi antara kedua pihak terlibat konflik tersebut selanjutnya 

penulis akan mengidentifikasi kategori mana yang sesuai dengan penjabaran Jacob 

Bercovitch. Jacob Bercovitch membuat kategorisasi hubungan dalam indikator 

previous relations ke dalam lima kategori yaitu friendly, anagonistic (tanpa 

pengalaman konflik sebelumnya), conflictual (mempunyai pengalaman terlibat 

dalam konflik dengan intesitas kecil pada masa lalu), parties with one past dispute, 

dan parties with more than one past dispute. Jika tingkat intensitas konflik semakin 

atau bahkan tidak sama sekali sebelumnya maka tingkat kemungkinan proses 

mediasi berjalan sukses akan semakin besar. 

c) Internal Characteristics 

Homogenitas struktur sosial atau nilai-nilai yang dimiliki antara Pemerintah 

Yaman dan kelompok pemberontak Houthi akan sangat mempengaruhi tingkat 

kesuksesan proses mediasi. Pada indikator ini, penulis akan melihat aspek tersebut 
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dari aspek etnis, kultur, dan agama kedua pihak terlibat konflik tersebut. Jika tingkat 

perbedaan pada aspek-aspek tersebut besar maka tingkat kemungkinan proses 

mediasi berakhir sukses akan semakin kecil. Hal tersebut berlaku juga sebaliknya, 

jika persamaan struktur sosial dan nilai-nilai yang dianut memiliki banyak 

persamaan maka semakin besar juga tingkat kemungkinan proses mediasi berakhir 

sukses. 

 2.4.2. Nature of Dispute 

a) Duration 

Pada indikator ini penulis akan melihat durasi berlangsungnya konflik 

ketika dilakukan inisiasi untuk proses mediasi. Lebih spesifik penulis akan melihat 

kapan proses mediasi yang dilakukan oleh PBB terhadap konflik antara Pemerintah 

Yaman dengan kelompok pemberontak Houthi. Titik inisiasi awal proses mediasi 

oleh PBB tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan proses mediasi 

yang dilakukan. 

Parameter lain yang akan penulis lihat dari indikator ini adalah percobaan 

mediasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak terhadap konflik yang sama. 

Dalam konteks ini, penulis akan melihat berapa percobaan proses mediasi yang 

telah dilakukan terhadap konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi. Pada langkah selanjutnya, penulis akan melihat pada 

percobaan keberapa mediasi PBB tersebut dilakukan. Hal tersebut akan 

berpengaruh pada tingkat kesuksesan proses mediasi yang dijalankan. 
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b) Intensity 

Tingkat intensitas konflik menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat 

kemungkinan sukses sebuah proses mediasi. Pada indikator ini, penulis akan 

melihat tingkat intensitas konflik melalui parameter jumlah korban terdampak 

konflik dalam konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi. Semakin tinggi jumlah korban terdampak konflik maka akan semakin kecil 

juga tingkat kemungkinan proses mediasi berakhir sukses. 

c) Issues 

Kategorisasi isu utama atau akar permasalahan dari konflik yang terjadi 

menjadi penentu tingkat kemungkinan sukses sebuah proses mediasi. Penulis akan 

melihat isu utama atau akar permasalahan yang kemudian memicu konflik antara 

Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi. Jacob Bercovitch 

mengkategorikan indikator akar permasalahan atau isu utaman ini kedalam 5 

kategori utama yaitu isu kedaulatan (sovereignty), ideology (ideology), keamanan 

(security), kemerdekaan (independence), dan isu-isu lainnya. 

2.4.3. Nature of Mediator 

a) Mediator Identity and Rank 

Pada indikator ini penulis akan melihat tingkat power dan sumber daya yang 

dimiliki oleh mediator atau dalam hal ini adalah PBB. Tingkat power dan sumber 

daya yang dimiliki oleh PBB ini nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat 

leverage dalam proses mediasi yang dijalankan. Dalam indikator ini, parameter 

sumber daya dapat dikaitkan dengan seberapa kuat legitimasi yang diberikan 
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kepada perwakilan langsung PBB oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan 

konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi. Tingkat 

power dapat dilihat dari dukungan dari pihak-pihak yang memberikan bantuan 

nyata baik yang bersifat materiil hingga moril. 

b) Previous Relationship With Parties 

Hubungan antara PBB dengan pihak-pihak terlibat konflik atau dalam hal 

ini Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi akan menentukan 

tingkat kemungkinan sukses proses mediasi yang dijalankan. Penulis akan melihat 

berapa lama hubungan mediator dengan pihak-pihak terlibat konflik tersebut. 

Selain parameter waktu, penulis juga akan melihat sejauh mana dialog yang pernah 

dilakukan antara mediator dengan pihak-pihak terlibat konflik. Hal tersebut akan 

sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan kesamaan nilai-nilai antara PBB 

baik dengan Pemerintah Yaman maupun kelompok pemberontak Houthi. 

c) Previous Mediation Attempts 

Jumlah percobaan mediasi yang pernah dilakukan oleh mediator atau PBB 

dalam menangani konflik baik yang jenisnya sama atau bahkan pihak-pihak yang 

terlibat konflik sama akan berpengaruh pada tingkat kemungkinan sukses proses 

mediasi yang dijalankan. Pada indikator ini, penulis akan melihat sejauh mana 

percobaan mediasi yang dilakukan oleh PBB baik pada konflik antara Pemerintah 

Yaman dan kelompok pemberontak Houthi maupun yang sejenis. Jika jumlah 

percobaan oleh PBB semakin banyak dilakukan maka tingkat kemungkinan proses 

mediasi untuk sukses semakin besar. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur 
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pemahaman PBB terhadap subtansi dari konflik yang terjadi berikut cara 

menangani konflik tersebut. 

2.4.4. Mediator Strategies 

Spektrum strategi yang telah dilakukan oleh mediator atau dalam hal ini  

PBB dapat memberikan gambaran seberapa besar tingkat kemungkinan proses 

mediasi berakhir sukses. Spektrum strategi yang dimaksud mencakup urutan 

tingkat intervensi terendah atau communication-facilitation, urutan menengah atau 

formulation, hingga tingkat intervensi tertinggi atau manipulation. Semakin tinggi 

spektrum yang telah diimplementasikan oleh PBB dalam menjalankan proses 

mediasi dalam konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi semakin tinggi tingkat kemungkinan proses mediasi tersebut berakhir 

sukses. 

Tabel 1. Tabel Operasionalisasi 

Variabel Indikator Parameter Operasionalisasi 

Nature of 

Parties 

Relatives 

Power 

- Semakin besar derajat 

disparitas power antara 

kedua pihak terlibat konflik 

maka tingkat kemungkinan 

proses mediasi untuk sukses 

semakin kecil, begitu juga 

sebaliknya. 

- Semakin besar tingkat 

power yang dimiliki oleh 

kedua pihak konflik maka 

tingkat kemungkinan proses 

mediasi untuk sukses 

semakin kecil, begitu juga 

sebaliknya. 

Penulis akan melihat 

kapasitas power yang 

dimiliki oleh 

Pemerintah Yaman 

dan kelompok 

pemberontak Houthi, 

kemudian 

membandingkan 

kapasitas power 

sekaligus melihat 

tingkat power tersebut. 

Previous 

Relations 

Hubungan antara pihak-pihak 

terlibat konflik dapat 

dikategorikan ke dalam lima 

Penulis akan melihat 

dinamika hubungan 

antara Pemerintah 
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spektrum; friendly, 

anagonistic, conflictual, 

parties with one past dispute, 

dan parties with more than 

one dispute, semakin 

hubungan tersebut terkategori 

ke arah friendly semakin 

besar tingkat kemungkinan 

mediasi akan berakhir sukses, 

begitu juga sebaliknya. 

Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi, 

lebih khususnya 

jumlah konflik skala 

besar yang terjadi dan 

mengkategorikannya 

ke dalam spektrum 

yang ada. 

Internal 

Characteristics 

Semakin tinggi tingkat derajat 

persamaan aspek struktur 

sosial maka semakin besar 

juga tingkat kemungkinan 

mediasi akan berakhir sukses, 

begitu juga sebaliknya. 

Penulis akan melihat 

homogenitas struktur 

sosial yang terdiri atas 

aspek etnis, kultur, dan 

agama antara 

Pemerintah Yaman 

dan kelompok 

pemberontak Houthi. 

Nature of 

Dispute 

Duration Durasi konflik ketika proses 

mediasi mulai dilakukan akan 

menentukan capaian dari 

proses mediasi. Pada saat 

konflik berjalan berada pada 

durasi 7 – 36 bulan 

merupakan fase terbaik bagi 

proses mediasi untuk 

dilakukan, kurang atau lebih 

dari itu tingkat kemungkinan 

sukses akan turun. Selain itu 

percobaan mediasi yang 

ketiga dan keempat 

merupakan fase terbaik bagi 

sebuah proses mediasi untuk 

dapat berakhir sukses. 

Penulis akan melihat 

titik awal proses 

mediasi yang 

dilakukan oleh PBB 

pada konflik antara 

Pemerintah Yaman 

dan kelompok 

pemberontak Houthi, 

sekaligus melihat 

percobaan mediasi 

yang telah dilakukan 

pada konflik tersebut. 

Intensity Semakin banyak jumlah 

korban terdampak konflik 

maka semakin besar juga 

tingkat kemungkinan proses 

mediasi berakhir sukses, 

begitu juga sebaliknya.  

Penulis akan melihat 

jumlah korban 

terdampak konflik 

antara Pemerintah 

Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi.  

Issues Akar permasalahan atau 

issues dari konflik 

dikategorikan ke dalam lima 

Penulis akan melihat 

akar permasalahan dari 

konflik yang terjadi 
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kategori; ideology, 

independence, sovereignty, 

security, dan kategori lainnya, 

jika akar permasalahan 

konflik yang terjadi adalah 

ideology dan independence 

maka tingkat kemungkinan 

proses mediasi berakhir 

sukses semakin kecil, berbeda 

jika akar permasalahannya 

adalah sovereignty dan 

security cenderung mudah 

untuk diselesaikan dalam 

proses mediasi. 

antara Pemerintah 

Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi 

dan 

mengkategorikannya 

ke dalam kategori 

yang telah dijelaskan. 

Nature of 

Mediator 

Mediator 

Identity and 

Rank 

Semakin besar tingkat power 

dan sumber daya (contoh: 

legitimasi) yang dimiliki oleh 

mediator maka akan 

berpengaruh pada tingkat 

leverage mediator itu sendiri, 

secara searah akan 

berpengaruh pada semakin 

besarnya tingkat 

kemungkinan proses mediasi 

akan berakhir sukses. 

Penulis akan melihat 

power dan sumber 

daya (contoh: 

legitimasi) dari PBB 

sebagai pihak 

mediator. 

Previous 

Relationship 

with Parties 

Semakin tinggi tingkat 

intimasi antara pihak-pihak 

terlibat konflik dengan 

mediator maka semakin besar 

tingkat kemungkinan proses 

mediasi untuk berakhir 

sukses. 

Penulis akan melihat 

kedekatan hubungan 

antara PBB selaku 

mediator baik dengan 

Pemerintah Yaman 

maupun dengan 

kelompok 

pemberontak Houthi. 

Previous 

Mediation 

Attempts 

Semakin banyak percobaan 

mediasi yang dilakukan oleh 

mediator pada konflik-konflik 

sejenis maka semakin besar 

tingkat kemungkinan sukses 

proses mediasi yang 

dijalankan.  

Penulis akan melihat 

banyaknya percobaan 

mediasi yang telah 

dilakukan oleh PBB 

sebagai mediator 

dalam menyelesaikan 

konflik sejenis 

maupun konflik antara 

Pemerintah Yaman 

dan kelompok 
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pemberontak Houthi 

itu sendiri. 

Mediator 

Strategies 

 Communicati

on-

facilitation 

 Formulation 

 Manipulation 

Mediator strategies 

dikategorikan ke dalam tiga 

spektrum utama; 

communication-facilitation, 

formulation, dan 

manipulation. Pada urutannya 

spektrum communication-

facilitation merupakan 

spektrum dengan tingkat 

intervensi paling rendah, 

diikuti dengan formulation, 

dan manipulation. Semakin 

tinggi tingkat intervensi, 

maka semakin besar juga 

tingkat kemungkinan proses 

mediasi akan berakhir sukses. 

Penulis akan melihat 

sejauh mana strategi 

yang telah dijalankan 

oleh PBB dalam 

menyelesaikan konflik 

antara Pemerintah 

Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi 

lalu mengategorikan 

ke dalam spektrum 

yang telah dijelaskan. 
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2.5. Alur Pemikiran 

Bagan 2. Alur Pemikiran Penelitian 
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2.6. Argumen Utama 

PBB melalui perwakilan khususnya telah mengupayakan mediasi untuk 

menyelesaikan konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi pada periode tahun 2011 hingga 2016, namun usaha tersebut dinyatakan 

gagal karena tidak adanya kesepakatan yang tercapai dan konflik kembali 

tereskalasi. Mengacu pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

kesuksesan hasil mediasi menurut Jacob Bercovitch, penulis berpendapat faktor 

yang berpengaruh terhadap kegagalan mediasi tersebut adalah indikator relatives 

power, internal characteritics, duration, intensity, issues, previous mediation 

attempts. Selain indikator-indikator tersebut variabel mediator strategies juga 

menjadi faktor yang membuat mediasi yang dilakukan berakhir gagal. Faktor paling 

dominan dalam pengaruhnya terhadap kegagalan hasil mediasi tersebut adalah 

indikator relatives power dan issues. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif sedangkan metode 

penelitiannya sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian 

deskriptif merupakan jenis penelitian yang berusaha mendeskripsikan sebuah 

gejala, peristiwa, kejadian, dan fenomena. Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang bersifat 

alamiah dimana posisi peneliti adalah sebagai instrument kunci.158 Dalam 

penelitian ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil dari mediasi yang diupayakan PBB terhadap konflik 

Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi sehingga mengalami 

kegagalan. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Secara khusus penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan 

memfokuskan masalah utama pada faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan 

mediasi yang diupayakan PBB terhadap konflik Pemerintah Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi. Rentang waktu yang menjadi fokus penulis dalam melakukan 

penelitian adalah periode tahun 2011 hingga 2016. Namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa jangkauan penelitian berada sebelum tahun 2011 mengacu 

pada operasionalisasi indikator yang digunakan penulis. 

                                                           
158 Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Bandung; Alfabeta, November 2015, h. 1. 
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Pemilihan titik pada tahun 2011 didasarkan pada kejadian masuknya PBB 

sebagai mediator tepat dua bulan setelah Arab Spring. Tahun tersebut juga menjadi 

titik dimana rancangan kerangka kerja GCC Initiative yang merupakan upaya 

proses mediasi GCC dan PBB pertama kali mulai diimplementasikan. Mengacu 

pada pernyataan resminya, DK PBB menilai bahwa rumusan-rumusan GCC 

Initiative maupun dari NDC terimplementasi secara lambat dan menemui banyak 

tantangan. Pada tahun 2016 PBB mengadakan perundingan damai yang 

mempertemukan antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi 

terakhir oleh PBB yang dilaksanakan pada periode April hingga Agustus tahun 

2016 di Kuwait. Perundingan langsung tersebut merupakan perundingan ketiga 

yang diupayakan oleh PBB setelah sebelumnya dua perundingan langsung 

dilaksanakan di Swiss pertama pada Juni 2015 dan kedua pada Desember 2015. 

Rangkaian perundingan langsung tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun 

dan tingkat instensitas konflik kembali memanas. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan terkait usaha yang 

dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik 

atau masalah yang sedang diteliti. Data sekunder sendiri merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung atau melalui media 

perantara. Data yang dikumpulkan tersebut dapat bersumber dari buku, jurnal 

penelitian, surat kabar, berita dari laman internet, dan lain-lain. 
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3.4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

teknik analisa data dengan metode kualitatif. Teknik analisa data dengan metode 

kualitatif dilakukan dengan data yang berupa rangkaian kata-kata dan bukan 

rangkaian angka. Lebih lanjut data tersebut tidak dianalisa menggunakan 

perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.159 Data yang 

terkumpul dari berbagai macam informasi akan diseleksi kemudian diklasifikasikan 

ke dalam kategori tertentu. Setelah diklasifikasikan, penulis akan memberikan 

pemaknaan pada data tersebut. Pemaknaan pada data yang ada adalah berupa 

penggambaran atau penjelasan dalam bentuk kalimat non-verbal. 

3.5. Sistematika Penulisan 

Tulisan ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bab I sebagai bab pendahuluan yang mencakup uraian mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah untuk mengetahui pokok 

permasalahan yang diangkat, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

2. Bab II sebagai bab kerangka penelitian yang menjelaskan tentang kerangka 

penelitian yang digunakan untuk menganalisa data yang mencakup studi 

terdahulu, kajian teori berikut definisi konseptual, definisi operasional, alur 

pemikiran, dan argumen utama. 

                                                           
159 Ulber Silalahi, “Metode Penelitian Sosial”, Bandung; Refika Aditama, 2009, h. 291. 
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3. Bab III sebagai bab yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan 

penulis mencakup penjelasan ruang lingkup penelitian, teknik analisa data, 

dan sistematika penulisan. 

4. Bab IV sebagai bab yang berisi tentang gambaran umum mengenai upaya 

apa saja yang sudah dilakukan oleh PBB sebagai mediator dalam konflik 

antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi. Dalam bab 

ini penulis juga akan menjelaskan konflik antara Pemerintah Yaman dan 

kelompok pemberontak Houthi itu sendiri. Penulis akan menjabarkan 

sedikit tentang fase konflik pada saat sebelum mediasi dilakukan dan pada 

saat mediasi. 

5. Bab V sebagai bab yang berisi tentang pembahasan masalah dalam 

penelitian ini. Penulis akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kegagalan hasil rangkaian perundingan langsung PBB melalui indikator-

indikator yang telah dijabarkan pada bab II. 

6. Bab VI sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil analisa dari 

rumusan masalah penulis, berikut saran penulis terhadap penelitian yang 

sejenis. 
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BAB IV  

MEDIASI PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA 

PEMERINTAH YAMAN DAN KELOMPOK PEMBERONTAK HOUTHI 

4.1. Mediasi PBB Dalam Konflik Yaman 

 Mediasi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap konflik 

yang terjadi antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi telah 

dimulai tahun 2011. Mediasi ini kemudian telah melalui berbagai proses yang pada 

akhirnya membuat PBB untuk mengambil langkah percepatan dengan mengadakan 

perundingan damai pada periode tahun 2015 hingga 2016. Proses sebelum masuk 

pada periode tersebut akan penulis jabarkan secara periodik mulai April 2011 – 

Desember 2012 dan Januari 2013 – Juni 2014. 

 4.1.1. Mediasi PBB Periode April 2011 – Desember 2012  

Mediasi yang dilakukan oleh PBB pada konflik di Yaman antara Pemerintah 

Yaman dan kelompok pemberontak Houthi pertama kali dilakukan pada tanggal 19 

April 2011.160 Pada waktu tersebut, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk 

pertama kalinya diberikan pengarahan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala 

Department of Political and Peacebuilding Affairs, B, Lynn Pascoe, dan perwakilan 

PBB di Yaman, Jamel Benomar, mengenai kondisi konflik yang terjadi di 

Yaman.161 Seminggu sebelum tanggal tersebut Jamel Benomar dibawah perintah 

Sekretaris Jendral PBB mengunjungi Yaman untuk bertemu secara langsung 

                                                           
160 Security Council Report, 8 Desember 2018, “Chronology of Events: Yemen”, diakses dari 

https://www.securitycouncilreport.org/chronology/yemen.php, pada tanggal 22 Juni 2019. 
161 Ibid.. 
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dengan Presiden Ali Abdullah Saleh.162 Tepat 2 bulan setelahnya atau pada tanggal 

24 Juni 2011 DK PBB melalui pernyataan resminya menyatakan bahwa DK PBB 

menyambut baik dan mendukung upaya mediasi yang dilakukan oleh Sekretaris 

Jenderal PBB yang bekerja sama dengan Gulf Cooperation Council (GCC) untuk 

melanjutkan upaya mediasi yang telah dilakukan oleh GCC sendiri.163 

 Pada tanggal 24 Juni 2011 Jamel Benomar kembali memberikan laporan 

kepada DK PBB mengenai kondisi terbaru di Yaman.164 Benomar juga menegaskan 

dalam laporannya bahwa GCC Initiative atau framework tentang transisi politik 

yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik di Yaman tetap masih belum 

disepakati oleh Pemerintah Yaman. Hal tersebut akhirnya membuat suara dalam 

DK PBB sendiri terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama yang berpendapat 

bahwa framework dalam GCC Inititative dapat berjalan searah dengan tujuan utama 

yaitu transisi politik. Kubu kedua yang berpendapat bahwa harus ada pendekatan 

lain pada framework dalam GCC Initiative untuk lebih menjamin bahwa framework 

yang dibangun dapat mengakomodasi tujuan yang sedang dijalankan.165  

 Secara garis besar GCC Initiative berisi mengenai penyelesaian masalah 

krisis politik di Yaman yang berdasarkan pada 5 prinsip dasar dalam 

implementasinya.166 Prinsip dasar pertama adalah bahwa solusi yang dihasilkan 

                                                           
162 Security Council Report, 21 April 2011, “Insights on Yemen”, diakses dari 

https://www.whatsinblue.org/2011/04/insights-on-yemen-1.php, pada tanggal 22 Juni 2019. 
163 Security Council Report, 24 Juni 2011, “Security Council Press Statement on Yemen (no. 

SC/10296)”, diakses dari https://www.un.org/press/en/2011/sc10296.doc.htm, pada tanggal 22 Juni 

2019. 
164 Security Council Report, 5 Agustus 2011, “Briefing on Yemen”, diakses dari 

https://www.whatsinblue.org/2011/08/briefing-on-yemen.php, pada tanggal 23 Juni 2019. 
165 Ibid.. 
166 Mc Auley, 23 Januari 2012, “Agreement of GCC Initiative (translated from Arabic)”, 

terjemahan no. 12-21310, h. 1.  
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dari kesepakatan ini harus mempertahankan asas persatuan, keamanan, dan 

stabilitas di Yaman.167 Prinsip dasar kedua adalah bahwa kesepakatan harus dapat 

mengakomodasi aspirasi-aspirasi dari masyarakat Yaman yang menginginkan 

perubahan dan reformasi sistem pemerintahan. Prinsip dasar ketiga adalah bahwa 

pemindahan kekuasan harus dijalankan dengan halus, aman, dan berdasarkan 

konsensus nasional dengan tujuan untuk menghindari tindakan yang anarkis dan 

mengandung unsur kekerasan. Prinsip dasar keempat adalah bahwa semua pihak 

terlibat diharuskan untuk berkomitmen pada akar permasalahan dari meningkatnya 

tensi politik dan keamanan di Yaman. Prinsip dasar kelima adalah bahwa semua 

pihak terlibat diharuskan untuk berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk 

pembalasan dendam, pengejaran, dan penuntutan dengan memperpanjang masa 

jaminan dan janji hingga proses implementasi berakhir.168 Prinsip-prinsip dasar ini 

kemudian digunakan dalam proses implementasi mediasi yang dilakukan oleh PBB 

baik dalam perumusan poin-poin kesepakatan maupun dalam tindakan konkrit 

selanjutnya. 

 Pada tanggal 15 September 2011, B. Lynn Pascoe, memberi laporan kepada 

DK PBB bahwa pada tanggal 11 September 2011, perwakilan dari GCC telah 

melakukan pertemuan di Yaman dengan Pemerintah Yaman dan dihasilkan 

kesepakatan bahwa Presiden Ali Abdullah Saleh bersedia untuk menandatangani 

Dekrit Presiden untuk merespon memanasnya kondisi politik yang terjadi.169 Dekrit 

Presiden tersebut secara garis besar berisi pemberian kuasa pada Wakil Presiden 

                                                           
167 Ibid.. 
168 Ibid.. 
169 Security Council Report, 15 September 2011, “Monthly DPA Briefing”, diakses dari 

https://www.whatsinblue.org/2011/09/monthly-dpa-briefing-1.php, pada tanggal 27 Juni 2019. 
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Abed Rabbo Mansur Hadi untuk menegosiasikan sebuah mekanisme pemindahan 

kekuasaan dengan pihak oposisi.170 Setelahnya pada tanggal 24 September 2011 

DK PBB mengeluarkan pernyataan resmi mengenai perkembangan situasi di 

Yaman.171 Pernyataan resmi tersebut dikeluarkan sehari setelah Presiden Ali 

Abdullah Saleh kembali dari Arab Saudi untuk melakukan perawatan medis. Secara 

garis besar melalui Pernyataan tersebut DK PBB menghimbau agar semua pihak 

terlibat menjaga kondusifitas di Yaman dan berpedoman penuh pada hukum 

internasional yang berlaku. Selain itu DK PBB juga terus mendukung upaya dari 

GCC dan perwakilan PBB, Jamel Benomar, untuk melakukan mediasi berdasarkan 

prinsip GCC Initiative.172  

 DK PBB pertama kali mengeluarkan Resolusi terkait konflik konflik yang 

terjadi di Yaman pada tanggal 21 Oktober 2011 dengan nama Resolusi 2014.173 Inti 

dari Resolusi 2014 (2011) berisi mengenai desakan dari DK PBB kepada 

Pemerintah Yaman untuk segera melakukan implementasi dari poin-poin yang ada 

dalam GCC Initiative perihal pemindahan kekuasaan dari Presiden Ali Abdullah 

Saleh ke penerusnya. Implementasi tersebut tentu diikuti dengan desakan lain yang 

terjadi di Yaman seperti perkembangan kelompok teroris al-Qaeda di wilayah 

tanjung bagian selatan Yaman dan kebutuhan akan bantuan kemanusiaan.174  

                                                           
170 Ibid.. 
171 Security Council Report, 24 September 2011, “Security Council Press Statement on Situation in 

Yemen (no. SC/10394)”, diakses dari https://www.un.org/press/en/2011/sc10394.doc.htm, pada 

tanggal 27 Juni 2019. 
172 Ibid.. 
173 Security Council, 21 Oktober 2011, “Security Council Resolution 2014 (S/RES/2014) (2011): 

Adopted by the Security Council at its 6643th Meeting”, Security Council Press Release document. 
174 Ibid.. 
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 Momentum penting dalam mediasi PBB pada periode tahun 2011 hingga 

2012 adalah ketika Presiden Ali Abdullah Saleh bersedia untuk menandatangani 

GCC Initiative pada tanggal 23 November 2011 di Riyadh, Arab Saudi, untuk 

kemudian diimplementasikan.175 Poin mengenai pemindahan kekuasan pada 

Pemerintahan Yaman akhirnya memunculkan nama Wakil Presiden Abed Rabbo 

Mansur Hadi sebagai pengganti Presiden Ali Abdullah Saleh selama periode 

peralihan sementara sebelum pemilihan umum presiden resmi dilaksanakan. Pada 

tanggal 28 November 2011 DK PBB mengeluarkan pernyataan resmi mengenai 

apresiasi atas penandatanganan GCC Initiative dan menghimbau semua pihak 

terlibat agar menghormati jangka waktu implementasi yang telah ditentukan.176 

 Pada tanggal 21 Desember 2011, Jamel Benomar memberikan laporan 

terakhir pada DK PBB situasi terakhir di Yaman.177 Dalam pernyataan resminya 

DK PBB menyatakan mengapresiasi terbentuknya Government of National Unity 

atau Pemerintahan Yaman sementara yang dipimpin oleh Abed Rabbo Mansur 

Hadi. Selain itu pernyataan penting lainnya adalah menghimbau agar semua pihak 

terlibat dalam konflik Yaman bekerjasama dengan dibawah dukungan penuh dari 

PBB.178 

 Usaha mediasi oleh PBB terus berlanjut pada tahun 2012 dengan berdasar 

pada framework implementasi GCC Initiative. Pada bulan Januari 2012 DK PBB 

meminta pemilihan umum resmi untuk segera diselenggarakan dengan kredibel, 

                                                           
175 Security Council Report, 2018, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
176 Ibid.. 
177 Security Council Report, 22 Desember 2011, “Security Council Press Statement on Situation in 

Yemen (no. SC/10504)”, diakses dari https://www.un.org/press/en/2011/sc10504.doc.htm, pada 

tanggal 27 Juni 2019. 
178 Ibid.. 
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bebas dari unsur kekerasan dan damai pada 21 Februari 2012 atau sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan dalam framework implementasi GCC Initiative.179 

Pada akhirnya setelah pemilihan umum diselenggarakan pada 21 Februari 2012, 

Wakil Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi ditetapkan sebagai Presiden terpilih.180 

DK PBB menyambut baik pemilihan umum yang telah terselenggara dengan damai 

dan baik.181 DK PBB juga mendorong diadakannya national dialogue dalam rangka 

meninjau ulang sistem konstitusi yang dijalankan dan mengatasi masalah utama 

dalam sektor keamanan, kemanusiaan, dan ekonomi.182 

 Pada periode Maret 2012 DK PBB mengeluarkan pernyataan penting terkait 

persetujuan terhadap pernyataan Kepresidenan Pemerintah Yaman.183 Pernyataan 

tersebut mencakup pentingnya melakukan transisi politik tahap kedua, 

restrukturisasi pasukan keamanan negara, reformasi pada badan legislatif maupun 

konstitusional, reformasi pada sistem pemilihan umum yang pada rencananya akan 

diselenggarakan kemudian pada tahun 2014. DK PBB juga memberikan mandat 

bagi Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi untuk memimpin segala bentuk national 

dialogue selama periode tahun 2012 hingga 2014. Presiden Abed Rabbo Mansur 

Hadi juga menyambut baik berlanjutnya hubungan baik antara Pemerintah Yaman 

dan Jamel Benomar selaku perwakilan PBB yang berniat untuk mengerahkan tim 

                                                           
179 Security Council Report, 26 Januari 2012, “Security Council Press Statement on Situation in 

Yemen (no. SC/10529)”, diakses dari https://www.un.org/press/en/2012/sc10529.doc.htm, pada 

tanggal 27 Juni 2019. 
180 Security Council Report, 2018, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
181 Security Council Report, 22 Februari 2012, “Security Council Press Statement on Situation in 

Yemen (no. SC/10553)”, diakses dari https://www.un.org/press/en/2012/sc10553.doc.htm, pada 

tanggal 27 Juni 2019. 
182 Ibid.. 
183 Security Council Report, 29 Maret 2012, “Yemen Presidential Statement”, diakses dari 

https://www.whatsinblue.org/2012/03/yemen-presidential-statement.php, pada tanggal 27 Juni 

2019. 
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ahli untuk berkeja bersama dengan tim negara PBB dalam mengawasi 

perkembangan dari mekanisme implementasi GCC Initiative sekaligus proses 

konsultasi dengan Pemerintah Yaman.184 

 Pada tanggal 25 Mei 2012 telah dilaksanakan pertemuan pada level menteri 

di Riyadh, Arab Saudi.185 Pertemuan itu sendiri dihadiri oleh Arab Saudi, Inggris, 

dan kelompok The Friends of Yemen yang terdiri atas Negara-Negara Teluk, 

Negara-Negara G8, dan Organisasi-Organisasi Intergovernmental. Pertemuan 

tersebut menghasilkan dukungan pada proses transisi politik yang sedang 

dilaksanakan di Yaman.186 Sekitar 18 hari kemudian DK PBB menerbitkan 

Resolusi 2051 pada tanggal 12 Juni 2012 yang poin penting utamanya adalah 

memberikan dukungan terhadap Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi untuk segera 

melakukan proses persiapan dalam rangka membentuk National Dialogue 

Conference (NDC).187 NDC dimaksudkan untuk mengakomodasi poin-poin yang 

telah dihasilkan dalam national dialogue atau selaras dengan implementasi transisi 

politik tahap kedua dengan tambahan partisipasi dari pihak kelompok-kelompok 

pemuda maupun perempuan. Poin penting lain dalam resolusi ini adalah 

menekankan Jamel Benomar selaku perwakilan PBB untuk mampu menjalin 

komunikasi secara intens dengan pihak-pihak internasional dalam rangka 

mendorong pihak-pihak tersebut memberikan bantuan finansial untuk 

pembangunan maupun kemanusiaan.188  Pada periode ini Sekretaris Jendral PBB 

                                                           
184 Ibid.. 
185 Security Council Report, 29 Mei 2012, “Yemen Consultations”, diakses dari 

https://www.whatsinblue.org/2012/05/yemen-consultations.php#, pada tanggal 28 Juni 2019. 
186 Ibid.. 
187 Security Council, 12 Juni 2012, “Security Council Resolution 2051 (S/RES/2051) (2012): 

Adopted by the Security Council at its 6784th Meeting”, Security Council Press Release Document. 
188 Ibid.. 
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juga melapor pada DK PBB mengenai rencana untuk membangun kantor 

perwakilan khusus di Yaman selama masa 12 bulan awal NDC sekaligus 

meningkatkan status Jamel Benomar menjadi perwakilan khusus PBB untuk 

Yaman.189 

 Pada tanggal 6 Agustus 2012, Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi secara 

resmi mengeluarkan dekrit yang berkaitan dengan poin-poin dalam national 

dialogue. Poin-poin tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mencakup 

secara khusus restrukturisasi sektor keamanan yang bertujuan untuk 

mengintegrasikan pasukan keamanan menjadi satu komando secara nasional 

dibawah pemimpin profesional dalam konteks hukum yang berlaku.190 Tidak lama 

setelah periode tersebut atau tepatnya pada tanggal 28 September 2012, DK PBB 

mengeluarkan pernyataan resmi mengenai pertemuan kelompok The Friends of 

Yemen.191 Pada intinya DK PBB menyambut baik rencana pemberian Riyadh Donor 

senilai 7 juta Dollar Amerika Serikat (AS) dalam rangka mengatasi krisis 

kemanusiaan yang terjadi. Pada koridor ini, Jamel Benomar bertugas untuk 

mengawasi komitmen masing-masing pihak dalam implementasi penyaluran 

bantuan tersebut.192 

 

 

                                                           
189 Security Council Report, 2018, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
190 Ibid.. 
191 Security Council Report, 28 September 2012, “Security Council Press Statement on Friends of 

Yemen (no. SC/10778)”, diakses dari https://www.un.org/press/en/2012/sc10778.doc.htm, pada 

tanggal 28 Juni 2019. 
192 Ibid.. 
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4.1.2. Mediasi PBB Periode Januari 2013 – Juni 2014 

  Mediasi yang dilakukan oleh PBB pada awal tahun 2013 dimulai dengan 

kunjungan DK PBB ke Yaman tepat pada tanggal 27 Januari 2013.193 Kunjungan 

tersebut dalam rangka untuk bertemu pihak Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi, 

anggota-anggota parlementer, masyarakat sipil, dan anggota-anggota dari GCC 

sendiri. DK PBB sendiri dalam melakukan misinya tersebut terdiri atas 15 negara 

anggota dan dipimpin oleh Inggris dan Maroko.194 Kunjungan tersebut juga 

menghasilkan pernyataan sikap dari DK PBB mengenai kondisi yang terjadi di 

Yaman. DK PBB menyatakan dukungan penuh demi terciptanya kembali 

kestabilan di Yaman.195 Di samping itu, DK PBB juga akan memberikan peringatan 

pada spoiler dan menekankan bahwa DK PBB akan selalu siap dalam mengambil 

tindakan kepada pihak-pihak yang mengganggu proses transisi politik yang sedang 

dilaksanakan. Dalam pernyataannya, DKK PBB juga menekankan bahwa dalam 

pernyataan sikap ini, suara-suara dalam DK PBB sudah selaras.196 

 Pada tanggal 15 Februari 2013 DK PBB kembali membuat pernyataan resmi 

terkait keputusan Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi yang mengindikasikan 

kesiapan untuk menggelar NDC pada tanggal 18 Maret 2013.197 Melalui pernyataan 

resminya PBB secara khusus menekankan bahwa perlu adanya sikap-sikap inklusif 

dari pihak-pihak yang terlibat dalam NDC. DK PBB juga menekankan peran serta 

                                                           
193 Security Council Report, 2018, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
194 Ibid.. 
195 Security Council Report, 31 Januari 2013, “Middle East: Yemen (February 2013 Monthly 

Forecast)”, diakses dari https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2013-

02/yemen_3.php, pada tanggal 28 Juni 2019. 
196 Ibid.. 
197 Security Council Report, 15 Februari 2013, “Statement by the President of the Security Council 

(S/PRST/2013/3)”, Security Council Press Release Document. 
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seluruh kelompok dari berbagai segmen yang ada di Yaman seperti kelompok 

pemuda dan perempuan serta representatif dari Kelompok Selatan dan daerah-

daerah lain.198 DK PBB berharap NDC dapat menghasilkan hasil sesuai yang 

diharapkan yaitu referendum konstitusional dan pemilihan umum pada Februari 

2014.199 

 NDC pada akhirnya dapat diselenggarakan tepat pada tanggal 18 Maret 

2013 dan dibuka langsung oleh Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi.200 Jamel 

Benomar pada perannya dalam NDC turut memberikan padangannya terkait 

strategi yang mungkin tepat untuk diimplementasikan dalam NDC terkait isu utama 

yang harus diselesaikan dan mendorong hubungan yang telah terjalin antar pihak-

pihak terkait. Periode bulan Maret 2013, Jamel Benomar juga berperan penting 

dalam pertemuan kelima pertemuan level menteri yang diikuti oleh The Friends of 

Yemen, negara-negara terkait lainnya, dan organisasi-organisasi intergovernmental 

lainnya di London. Pertemuan tersebut membahas progress dari NDC yang akan 

dilaksanakan pada bulan yang sama, persiapan untuk pemilihan umum, dan bantun 

finansial sebesar 7 juta Dollar AS yang telah dijanjikan sebelumnya untuk 

menyelesaikan masalah keamanan dan krisis kemanusiaan. Pada poin terakhir 

tersebut merupakan pokok bahasan yang secara langsung dikemukakan oleh Jamel 

Benomar.201 

                                                           
198 Ibid.. 
199 Ibid.. 
200 Security Council Report, 3 April 2013, “Yemen Briefing by Special Adviser Jamel Benomar”, 

diakses dari https://www.whatsinblue.org/2013/04/consultations-on-yemen-1.php, pada tanggal 28 

Juni 2019. 
201 Ibid.. 
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 Berjalannya NDC dari periode Maret 2013 hingga September 2013 

menghasilkan beberapa poin-poin penting yang dirangkum dalam laporan 60 hari 

Jamel Benomar kepada DK PBB.202 Poin-poin tersebut juga terangkum dalam 3 

pleno putusan yang telah ditargetkan sebelumnya. Poin penting pertama adalah 

tercapainya kesepakatan secara lisan mengenai akar masalah dari konflik yang 

terjadi di Yaman.203 Namun pada implementasi pleno keputusan kesepakatan final 

atau ketiga yang ditargetkan selesai pada 18 September 2013 terpaksa mundur pada 

8 Oktober 2013.204 Mundurnya pleno kesepakatan final tersebut terjadi diakibatkan 

karena ada dua kelompok yang terlibat dalam NDC yaitu kelompok pemberontak 

Houthi dan Kelompok Separatis al-Hirak (Kelompok Selatan) yang memilih untuk 

boikot karena 2 alasan yang menyangkut kesepakatan final tersebut. Kedua 

kelompok tersebut tidak setuju pada mekanisme penyaluran bantuan kepada para 

korban terdampak konflik yang menurut mereka masih sangat kurang dan sistem 

pemerintahan federal yang akan dijalankan di Yaman. Selain itu kelompok dari 

General National Congress, partai-partai yang pernah berkuasa, kelompok transisi 

keadilan, dan kelompok-kelompok good-governance yang tidak setuju dengan 

imunitas akan hukum dan partisipasi pejabat-pejabat dalam Pemerintahan Yaman 

sebelum masa transisi.205 

                                                           
202 Security Council Report, 31 Oktober 2013, “Middle East: Yemen (November 2013 Monthly 

Forecast)”, diakses dari https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2013-

11/yemen_7.php, pada tanggal 29 Juni 2019. 
203 Security Council Report, 29 Agustus 2013, “Middle East: Yemen (September 2013 Monthly 

Forecast)”, diakses dari https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2013-

09/yemen_6.php, pada tanggal 29 Juni 2019. 
204 Security Council Report, 2013, “Middle East: Yemen (November 2013 Monthly Forecast)”, loc. 

cit.. 
205 Ibid.. 
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 Poin penting kedua selanjutnya adalah kesepakatan untuk memulai 

pembicaraan mengenai penyusunan draft konstitusi yang baru dalam pleno sesi 

kedua yang dimulai pada 8 Juni 2013.206 Selain itu pokok bahasan mengenai 

gerakan kelompok-kelompok baik yang sifatnya pemberontak maupun separatis 

dan terorisme juga menjadi pokok bahasan yang secara intens dibahas dalam NDC. 

Hal tersebut terkait dengan tujuan utama yaitu menghilangkan hambatan-hambatan 

dalam proses transisi politik yang dijalankan.207 Pada periode ini, diluar konteks 

pleno putusan dari NDC, status mandat dari DK PBB dan Sekretaris Jendral PBB 

kepada Jamel Benomar yang habis pada Juni 2013 diperpanjang pada 12 Juni 2013 

hingga masa yang tidak ditentukan.208 

 Pada laporannya bulan Januari 2014 kepada DK PBB, Jamel Benomar 

menilai bahwa kondisi keamanan yang terjadi di Yaman masih sangat fluktuatif.209 

Beberapa bentrokan terjadi secara masif dalam kurun waktu ketika Oktober, 

November, hingga Desember 2013 atau setelah pleno kesepakatan final pada NDC 

resmi dikeluarkan. Bahkan usaha Jamel Benomar dan Pemerintah Yaman untuk 

mengadakan genjatan senjata dalam rangka memberikan kesempatan bagi bantuan 

kemanusiaan secara terus menerus dilanggar oleh pihak-pihak terlibat konflik.  

Belum tercapainya kesepakatan putusan final dalam NDC membuat referendum 

konstitusi yang baru belum juga dilaksanakan hingga tahun 2014. Padahal 

referendum konstitusi tersebut ditargetkan untuk dilaksanakan pada Oktober 2013. 

                                                           
206 Security Council Report, 2013, “Middle East: Yemen (September 2013 Monthly Forecast)”, loc. 

cit.. 
207 Ibid.. 
208 Security Council Report, 2013, “Middle East: Yemen (November 2013 Monthly Forecast)”, loc. 

cit.. 
209 Security Council Report, 20 Desember 2013, “Middle East: Yemen (January 2014 Monthly 

Forecast)”, diakses dari https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2014-

01/yemen_8.php, pada tanggal 29 Juni 2019. 
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Jamel Benomar juga mengumumkan mengenai bantuan dana perwalian sebesar 350 

juta Dollar AS dari Qatar sebagai kompensasi atas orang-orang bagian selatan yang 

dipecat secara tidak adil dari pos-pos pelayanan publik atau yang tanahnya disita 

oleh Pemerintahan Ali Abdullah Saleh setelah perang saudara pada tahun 1994.210 

Jamel Benomar juga menekankan bahwa mandat terhadap Presiden Abed Rabbo 

Mansur Hadi untuk mengemban jabatan dan tugas sebagai presiden menurut GCC 

Initiative berlangsung hingga masa pemilihan umum dilaksanakan berikutnya atau 

sesuai dengan yang telah dijabarkan dalam poin perjanjian tersebut.211 

 Konflik yang berkembang di Yaman membuat DK PBB kembali 

mengeluarkan resolusi dengan nama Resolusi 2140 pada tanggal 26 Februari 

2014.212 Melalui Resolusi tersebut DK PBB kembali menyatakan dukungan yang 

kuat terhadap langkah-langkah yang selanjutnya ditempuh dalam proses transisi 

politik. Dukungan tersebut mencakup mekanisme implementasi GCC Initiative  

yang isinya termasuk langkah penyusunan konstitusi yang baru, adopsi terhadap 

undang-undang pemilihan umum yang baru, penyelenggaraan referendum 

konstitusional dan pemilihan umum, dan transisi sistem pemerintahan dari negara 

kesatuan menjadi negara federal. Resolusi ini juga mencakup penetepan sanksi 

terhadap rezim lama (berupa pembekuan aset dan larangan perjalanan luar negeri) 

dan pihak-pihak yang secara kriteria termasuk pihak yang turut bertanggung jawab 

dalam menghambat transisi politik dan kejahatan kemanusiaan. Implementasinya 

                                                           
210 Ibid.. 
211 Ibid.. 
212 Security Council Report, 2018, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
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dengan jalan pembentukan sanctions committee dan sebuah panel of experts dengan 

4 anggota.213 

 Resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB juga mencakup daftar nama 

mantan Presiden Ali Abdullah Saleh sebagai pihak utama yang akan dikenakan 

sanksi oleh badan tersebut.214 Diluar nama tersebut DK PBB menyerahkan semua 

daftar nama yang akan dikenai sanksi pada sanstions committee dan panel of experts 

menurut penilaian yang mereka lakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak 

terjadi salah pengertian antara pihak-pihak yang terlibat konflik sekaligus 

memberikan peringatan pada pihak-pihak yang mengganggu jalannya transisi 

politik.215 Di samping itu, terdapat nama lain yang dikeluarkan oleh DK PBB dalam 

presidential statement (S/PRST/2013/3) pada tanggal 15 Februari 2015 yaitu 

mantan Wakil Presiden Ali Salim al-Beidh.216 Pada akhirnya dalam Resolusi 

tersebut juga mencakup dan menggaris bawahi konflik yang terjadi antara 

kelompok Salafis dan kelompok pemberontak Houthi yang terjadi hampir di 

sebagian besar utara wilayah Yaman.217 Lebih lanjut, DK PBB juga 

mempertanyakan lebih lanjut mengenai seberapa besar dampak yang diberikan dari 

keikutsertaan kelompok pemberontak Houthi dalam transisi politik fase 

selanjutnya.218 

                                                           
213 Ibid.. 
214 Security Council, 26 Februari 2014, “Security Council Resolution 2140 (S/RES/2140) (2014): 

Adopted by the Security Council at its 7119th meeting”, Security Council Press Release Document. 
215 Security Council Report, 25 Februari 2014, “Resolution Establishing a Sanctions Regime for 

Yemen”, diakses dari https://www.whatsinblue.org/2014/02/resolution-establishing-a-sanctions-

regime-for-yemen.php, pada tanggal 29 Juni 2019. 
216 Security Council Report, 2018, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
217 Security Council, 2014, “Security Council Resolution 2140 (S/RES/2140) (2014): Adopted by 

the Security Council at its 7119th meeting”, loc. cit.. 
218 Ibid.. 
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 Jamel Benomar kembali melaporkan perkembangan terbaru kondisi di 

Yaman pada April 2014 atau tepatnya pada tanggal Kamis 24 April 2014. 219 

Laporan tersebut berfokus pada implementasi rekomendasi-rekomendasi dari 

dokumen final NDC pada 21 Januari 2014.220 Lebih spesifiknya Jamel Benomar 

menjabarkan penilaiannya terhadap inklusifitas proses penyusunan draft konstitusi 

dan rancangan kerja oleh 17 anggota Constitutional Drafting Committee (CDC) 

yang dibentuk oleh Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi pada tanggal 8 Maret 

2014.221 Selain itu Jamel Benomar juga menjabarkan kondisi terkini mengenai 

konflik yang terjadi antara kelompok pemberontak Houthi dengan Pemerintahan 

Daerah Sana’a, Sa’ada, al-Jawf, and Amran yang semakin intensif.222 Sedangkan 

pada bulan periode bulan Mei 2013 hingga Juni 2013 DK PBB berfokus pada 

kinerja lanjutan dari sanctions committee dan panel of experts mengenai langkah-

langkah yang akan dilakukan mengacu pada paragraf 19 Resolusi 2140 (2014).223   

4.2. Mediasi PBB Terkait Konflik Yaman – Houthi  

 Mediasi PBB dalam konflik di Yaman pada awalnya memang sifatnya 

untuk menyelesaikan permasalahan yang mencakup semua hal yang terjadi setelah 

Arab Spring, namun pada perkembangannya PBB mulai memberikan perhatian 

khusus pada konflik yang terjadi antara Pemerintah Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi. Hal tersebut ditunjukan ketika DK PBB mengeluarkan 

                                                           
219 Security Council Report, 24 April 2014, “Counsultations on Yemen: Implementing the 

Recommendations of the National Dialogue Conference”, diakses dari 

https://www.whatsinblue.org/2014/04/consultations-on-yemen-implementing-the-

recommendations-of-the-national-dialogue-conference.php, pada tanggal 29 Juni 2019. 
220 Ibid.. 
221 Ibid.. 
222 Ibid.. 
223 Security Council Report, 2018, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
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pernyataan resmi yang menyebut secara khusus kelompok pemberontak Houthi 

pada 11 Juli 2014.224 DK PBB menuntut kelompok pemberontak Houthi, semua 

kelompok-kelompok bersenjata lainnya, dan pihak-pihak yang terlibat dalam 

bentrokan agar menarik diri dan melepaskan kendali di wilayah Amran sekaligus 

menyerahkan senjata dan amunisi yang berhasil dikuasai dari wilayah Amran 

kepada pihak otoritas nasional Pemerintah Yaman.225 Lebih lanjut DK PBB 

mendesak agar gejatan senjata dilakukan dan meminta pihak unit militer untuk tetap 

berkomitmen pada kewajiban netralitas mereka untuk melayani negara.226 

 Pada laporan bulanannya di bulan Oktober 2013, Jamel Benomar 

menjelaskan kondisi terkini di Yaman mulai Agustus hingga Oktober 2013. Tepat 

pada 18 Agustus 2014 gerakan protes besar-besaran mulai terjadi di Ibukota 

Yaman, Sana’a.227 Hal tersebut terjadi dipicu setelah Abdulmalik Al-Houthi, 

pemimpin kelompok pemberontak Houthi menyerukan gerakan demonstrasi 

menentang pemerintahan yang korup yang menurutnya telah gagal dalam 

melaksanakan reformasi dan transisi politik. Abdulmalik al-Houthi menuntut agar 

Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi membubarkan pemerintahan yang dipimpinnya 

dan mengendalikan harga bahan minyak yang melonjak naik 2 kali lipat pada masa 

pemerintahannya. Setelah demonstrasi berlangsung pada hari pertama, para 

pemberontak Houthi yang bersenjata mulai berdatangan ke wilayah Ibukota Sana’a, 

mereka mendirikan kamp-kamp protes di wilayah sekitar kota, dekat dengan 

                                                           
224 Security Council Report, 11 Juli 2014, “Security Council Press Statement on Fighting in Yemen 

(SC/11470)”, diakses dari https://www.un.org/press/en/2014/sc11470.doc.htm, pada tanggal 30 

Juni 2019. 
225 Ibid.. 
226 Ibid.. 
227 Security Council Report, 30 September 2014, “Middle East: Yemen (October 2014 Monthly 

Forecast)”, diakses dari https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2014-

10/yemen_11.php, pada tanggal 30 Juni 2019. 
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kantor-kantor publik Yaman. Perwakilan-perwakilan pemberontak mengatakan 

bahwa mereka tidak akan menggunakan senjata kecuali untuk kepentingan 

membela diri.228  

 Setelah melihat dan menilai kondisi yang sedang terjadi di Yaman, DK PBB 

kemudian mengeluarkan pernyataan resmi pada 29 Agustus 2014.229 Poin utama 

dalam pernyataan resmi tersebut adalah mengingatkan kembali bagi pihak-pihak 

yang terlibat konflik untuk kembali mengacu pada Resolusi 2140 yang mulai 

mengimplementasikan langkah-langkah pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang 

terlibat atau memberikan dukungan untuk tindakan yang mengacam perdamaian, 

keamanan, dan stabilitas di Yaman melalui sanctions committee dan panel of 

experts. Secara khusus DK PBB menyampaikan keprihatinan serius tentang kondisi 

di Yaman yang semakin memburuk karena tindakan yang dilakukan oleh kelompok 

pemberontak Houthi dan dipimpin oleh Abdulmalik al-Houthi. DK PBB juga 

mengutuk tindakan kelompok pemberontak Houthi dibawah pimpinan Abdullah 

Yahya al-Hakim yang mengkudeta wilayah Amran termasuk markas Brigade 

Angkatan Darat Yaman pada tanggal 8 Juli 2014.230 Setelah itu gerakan 

pemberontakan tersebut dilakukan, kelompok pemberontak Houthi terus 

melakukan gerakan pemberontak di sejumlah wilayah Yaman bagian barat dan 

utara. Pada akhirnya PBB secara konsisten mulai memfokuskan penyeselesaian 

konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi. 

                                                           
228 Ibid.. 
229 Security Council Report, 29 Agustus 2014, “Statement by the President of the Security Council 

(S/PRST/2014/18)”, Security Council Press Release Document. 
230 Ibid.. 
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 4.2.1. Mediasi PBB: Pemberian Sanksi  

 Pada September 2014, Mediasi PBB dalam menyelesaikan konflik antara 

Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi memasuki babak baru. Pada 

tanggal 10 September 2014 sanctions committee yang dibentuk oleh DK PBB 

bertemu tim panel of experts untuk menghimpun laporan mengenai penyelidikan 

masalah utama yang menghambat transisi politik di Yaman.231 Setidaknya ada 4 

tema yang menjadi fokus penyelidikan utama yaitu; Pertama, kekerasan dan konflik 

bersenjata di wilayah bagian utara Yaman, termasuk pertempuran yang terjadi di 

dalam dan sekitara kota Amran dan tindakan-tindakan kelompok pemberontak 

Houthi, Islah, suku-suku, maupun faksi-faksi yang terlibat dalam konflik. Kedua, 

aktivitas dan pengaruh mantan Presiden Ali Abdullah Saleh berikut partai GPC 

dalam proses transisi politik. Ketiga, aktivitas kelompok al-Qaeda dan al-Hirak di 

bagian selatan Yaman. Keempat, serangan terhadap jaringan distribusi minyak, 

listrik, dan listrik di wilayah provinsi Ma’rib.232 

 Pada tanggal 23 September 2014 DK PBB mengeluarkan pernyataan resmi 

mengenai apresiasi atas penandatanganan the Peace and National Partnership 

Agreement (PNPA).233 Dalam pernyataan resminya DK PBB juga menekankan 

bahwa semua kelompok termasuk kelompok Houthi untuk mematuhi segala 

ketentuan dalam perjanjian tersebut berikut menyerahkan senjata kategori medium 

dan heavy kepada badan keamanan negara yang terlegitimasi. Lebih lanjut dalam 

                                                           
231 Security Council Report, 16 September 2014, “Security Council 2140 Sanctions Committee 

Discusses Interim Report of Panel of Experts on Yemeni”, diakses dari 

https://www.un.org/press/en/2014/sc11564.doc.htm, pada tanggal 8 Juli 2019. 
232 Ibid.. 
233 Security Council Report, 23 September 2014, “Security Council Press Statement on Yemen 

(SC/11578)”, diakses dari https://www.un.org/press/en/2014/sc11578.doc.htm, pada tanggal 8 Juli 

2019. 
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pernyataannya DK PBB juga mengakui Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi sebagai 

otoritas yang sah berdasarkan hasil pemilihan dan hasil kesepakatan tersebut. DK 

PBB menuntut agar semua partai dan aktor politik untuk bersatu dibelakang kendali 

Presiden Hadi untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. 

 Pada tanggal 13 Oktober 2014, Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi secara 

resmi menunjuk Khalid Bahah yang notabene merupakan salah satu anggota dari 

partai GPC sebagai perdana menteri.234 Langkah tersebut ditunjukan untuk 

menurunkan tensi dari pemberontakan kelompok pemberontak Houthi karena GPC 

sendiri merupakan aliansi dari kelompok tersebut. Upaya tersebut sendiri 

mendapatkan apresiasi dari DK PBB dan Jamel Benomar. 

 DK PBB melalui sanctions committee yang diketuai Raimonda Murmokaité 

seorang diplomat asal Lithuania secara resmi memberlakukan sanksi kepada 

mantan Presiden Ali Abdullah Saleh dan dua komandan kelompok pemberontak 

Houthi Abd al-Khaliq al-Houthi dan Abdullah Yahya al-Hakim.235 Pemberlakuan 

sanksi berupa pembekuan aset-aset di luar negeri dan larangan berpegian keluar 

negeri.236 Setelah pemberlakuan sanksi-sanksi tersebut dilaksanakan, gerakan 

pemberontakan kelompok pemberontak Houthi semakin meluas. Pertempuran terus 

berlanjut hingga pada akhirnya kelompok pemberontak Houthi memutuskan 

menyerang Istana Kepresidenan Yaman di Ibukota Sana’a pada tanggal 19 Januari 

2015 dalam rangka menggulingkan pemerintahan yang terlegitimasi.237 Hal 

                                                           
234 BBC, 13 Oktober 2014, “Yemen Appoints Khalid Bahah as New Prime Minister”, diakses dari 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29605621, pada tanggal 8 Juli 2019. 
235 Pernyataan Raimonda Murmokaité dalam Pertemuan ke-7336 DK PBB pada hari Kamis, 11 

Desember 2014 di New York menurut Security Council Provisional Document no. S/PV.7336. 
236 Ibid.. 
237 Maria Abi-Habib dan Hakim Almasmari, 20 Januari 2015, “Uprising in Yemen Fans U.S. 

Concerns: Capture of Presidential Palace Raises Worries About Instability That Could Plague 
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tersebut memaksa Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi beserta para pembantu 

kabinet kepresidenan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 6 

Februari 2015, kelompok pemberontak Houthi meneruskan gerakan 

pemberontakannya dengan membubarkan parlemen dan menguasai institusi-

institusi pemerintahan lainnya. 

 Gerakan pemberontakan oleh kelompok pemberontak Houthi di wilayah 

sekitar Ibukota Sana’a tersebut membuat DK PBB mengeluarkan Resolusi 2201 

pada tanggal 15 Februari 2015.238 Resolusi tersebut mendesak agar segera diadakan 

negosiasi untuk menyelesaikan masalah mengenai kebuntuan politik dan membuat 

beberapa tuntutan pada kelompok pemberontak Houthi.239 Tidak lama setelah itu 

DK PBB kembali mengeluarkan Resolusi 2204 pada tanggal 26 Februari 2015.240 

Resolusi tersebut mencakup beberapa hal mengenai sanksi yang telah diberlakukan 

oleh sanctions committee kepada mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, Abd al-

Khaliq al-Houthi dan Abdullah Yahya al-Hakim. Secara spesifik Resolusi tersebut 

memperbaharui sanksi pembekuan aset-aset di luar negeri dan larangan berpegian 

keluar negeri bagi ketiga orang tersebut yang habis pada 26 Februari 2015 dan 

diperpanjang hingga 26 Februari 2016. Dalam Resolusi 2204 tersebut juga 

disebutkan bahwa mandat kepada sanctions committee yang habis pada 26 Februari 

2015 diperpanjang satu bulan menjadi 26 Maret 2015. 

                                                           
Fight Against Terrorism”, diakses dari https://www.wsj.com/articles/militiamen-seize-yemen-

presidential-palace-1421754740, pada tanggal 1 Juli 2019. 
238 Security Council Report, 2018, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
239 Security Council Report, 15 Februari 2015, “Security Council Resolution 2201 (S/RES/2201) 

(2015)”, Security Council Report Document. 
240 Security Council Report, 26 Februari 2015, “Security Council Resolution 2204 (S/RES/2204) 

(2015)”, Security Council Report Document. 
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 Melihat situasi yang terus memburuk sanctions committee DK PBB kembali 

mengeluarkan sanksi yang dituangkan dalam Resolusi 2216 DK PBB.241 Dalam 

keputusannya sanksi tersebut memuat 2 hal utama yaitu; Pertama, sanksi embargo 

senjata terhadap kelompok pemberontak Houthi dan pasukan yang loyal terhadap 

mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Embargo senjata tersebut mencakup senjata 

dan amunisi, kendaraan dan peralatan militer, peralatan bagi paramiliter, suku 

cadang untuk yang disebutkan di atas, bantuan teknis, pelatihan, bantuan keuangan 

atau lainnya, yang berkaitan dengan kegiatan militer atau penyediaan alat-alat 

militer, pemeliharaan atau penggunaa senjata dan materi-materi terkait, termasuk 

penyediaan personel tentara bayaran bersenjata. Kedua, sanctions committee 

kembali memberlakukan sanksi berupa pembekuan aset-aset di luar negeri dan 

larangan berpegian keluar negeri bagi komandan kelompok pemberontak Houthi 

lainnya yaitu Abdulmalik al-Houthi dan anak dari mantan Presiden Ali Abdullah 

Saleh, Ahmed Ali Abdullah Saleh.242 

 4.2.2. Perundingan Damai Tahun 2015 – 2016  

 Dalam rangka mengatasi memanasnya situasi yang terjadi di Yaman atau 

konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi, Sekretaris 

Jenderal melalui perwakilan khususnya Ismail Ould Cheikh Ahmed menginisiasi 

konferensi terbuka bagi semua pemangku kepentingan di Yaman untuk melakukan 

pertemuan di Jenewa, Swiss, pada tanggal 28 Mei 2015.243 Konferensi tersebut 

                                                           
241 Security Council Report, 14 April 2015, “Security Council Resolution 2216 (S/RES/2216) 

(2015)”, Security Council Report Document. 
242 Ibid.. 
243 Pernyataan dari Raimonda Murmokatié dalam konferensi press DK PBB, 20 Mei 2015, diakses 

dari http://webtv.un.org/search/sc-president-raimonda-murmokait%C4%97-lithuania-on-yemen-

security-council-media-stakeout-20-may-2015/4247493060001?term=Yemen, pada tanggal 9 Juli 

2019. 
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ditujukan untuk merumuskan dasar konsensus solusi politik dalam rangka 

menyelesaikan masalah krisis di Yaman secara cepat. DK PBB juga menyerukan 

agar semua pihak terlibat untuk menghadiri konferensi ini dengan tanpa prasyarat. 

Namun pada perkembangannya konferensi tersebut ditunda hingga tanggal 15 Juni 

2015 menyusul tingkat intensitas konflik yang masih tinggi. 

 Konferensi terbuka yang oleh PBB kemudian dinamai sebagai perundingan 

damai tersebut berlangsung selama 5 hari dari tanggal 15 Juni hingga 19 Juni 

2015.244 Perundingan damai ini sendiri dihadiri oleh 2 kubu yang terlibat konflik 

yaitu Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi dengan agenda utama 

untuk menyatukan perbedaan pandangan kedua belah pihak. Lebih lanjut PBB 

melalui perwakilan khusus mereka Ismail Ould Cheikh Ahmed membeberkan 

prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan oleh kedua belah pihak. Prinsip-

prinsip tersebut mencakup kebutuhan akan genjatan senjata, penarikan pasukan 

secara teratur, mekanisme pemantauan, perjanjian untuk menghormati hukum 

internasional tentang kemanusiaan dan untuk tidak menghalangi penyaluran 

bantuan di semua wilayah, dan komitmen untuk terlibat dalam perundingan yang 

diinisiasi dan ditengahi oleh PBB selanjutnya.245 

 Perundingan yang terjadi selama 5 hari tersebut pada akhirnya tidak 

menghasilkan kesepakatan apapun. Hal tersebut diakibatkan karena pihak 

Pemerintah Yaman tidak bersedia untuk bernegosiasi. Pemerintah Yaman lebih 

menekankan bagi kelompok pemberontak Houthi untuk mengimplementasikan 

                                                           
244 Security Council Report, 23 Juni 2015, “Consultations on Yemen Following Geneva Talks”, 

diakses dari https://www.whatsinblue.org/2015/06/consultations-on-yemen-following-geneva-

talks.php, pada tanggal 9 Juli 2019. 
245 Ibid.. 
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Resolusi 2216 DK PBB yang menutut agar mereka menarik diri dari semua wilayah 

yang mereka kuasai, namun kelompok pemberontak Houthi tidak menerima 

tuntutan yang Pemerintah Yaman berikan. 

 Tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan damai tersebut menuntut 

PBB untuk mengadakan perundingan damai selanjutnya. Meskipun tidak ada 

kesepakatan yang tercapai pada perundingan damai tersebut, Ismail Ould Cheikh 

Ahmed mengatakan bahwa PBB setidaknya berhasil untuk menggagas adanya 

pemantau untuk proses transisi politik selanjutnya. Namun gagasan tersebut masih 

juga belum dapat dipastikan waktu implementasinya, menunggu hingga adanya 

kesepakatan politik lebih lanjut tercapai.246 

 PBB kembali mengadakan perundingan damai pada tanggal 15 Desember 

2015 di Magglingen, Swiss.247 Perundingan damai tersebut dihadiri oleh 24 

perwakilan dari pihak-pihak terlibat konflik yaitu Pemerintah Yaman, kelompok 

pemberontak Houthi, Partai GPC, dan beberapa penasihat.248 Perundingan damai 

yang terselenggara mempunyai tujuan untuk membangun kepercayaan antara 

Pemerintah Yaman dan kelompok Pemberontak Houthi berikut koalisi untuk sama-

sama sepakat mengakhiri perang dan kembali pada proses transisi politik yang 

sesuai dengan kesepakatan GCC Initiative dan NDC.249 

 

                                                           
246 Ibid.. 
247 OSESGY, 15 Desember 2015, “Yemen Peace Talks Kick Off Today in Switzerland”, diakses 

dari https://osesgy.unmissions.org/yemen-peace-talks-kick-today-switzerland, pada tanggal 9 Juli 

2019. 
248 Ibid.. 
249 OSESGY, 12 Februari 2016, “Yemen Peace Talks, Switzerland, December 2015”, diakses dari 

https://osesgy.unmissions.org/yemen-peace-talks-switzerland-december-2015, pada tanggal 9 Juli 

2019. 
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Gambar 1. Perundingan Damai Yaman – Houthi, Desember 2015 

 

Sumber: OSESGY, 2016, diakses dari https://osesgy.unmissions.org/yemen-peace-

talks-switzerland-december-2015 

 

 Beberapa kesepakatan telah berhasil dicapai pada saat perundingan damai 

tersebut berlangsung, contohnya seperti pembukaan beberapa blokade yang 

dibangun kelompok pemberontak Houthi di beberapa wilayah sehingga 

dimungkinan bagi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah tersebut. Selain 

itu pada tanggal 17 Desember 2015 juga terjadi pertukaran pembebasan tahanan 

masing-masing pihak, 340 anggota kelompok pemberontak Houthi dan 270 

pasukan loyalis Pemerintah Yaman.250 Lebih spesifik, setelah genjatan senjata 

terjadi kedua belah pihak bersedia untuk membentuk coordination and deescalation 

committee yang terdiri atas penasihat militer dari kedua pihak untuk mengawasi 

genjata senjata yang direncanakan. Selain itu kedua pihak juga sepakat untuk 

melakukan perundingan damai yang diadakan selanjutnya termasuk memastikan 

                                                           
250 Security Council Report, 21 Desember 2015, “Yemen: Briefing by the Special Envoy, OCHA, 

and the High Commissioner for Human Rights”, diakses dari 

https://www.whatsinblue.org/2015/12/briefing-on-yemen-with-the-special-envoy-ocha-and-the-

high-commissioner-for-human-rights.php, pada tanggal 9 Juli 2019. 
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keterlibatan perempuan dengan persentase yang lebih besar pada perundingan 

damai tersebut.251 Perundingan damai tersebut akhirnya berakhir pada tanggal 20 

Desember 2015 dengan kesepakatan-kesepakatan sementara tersebut. 

 Perundingan damai selanjutnya yang rencananya akan diselenggarakan 

pada tanggal 14 Januari 2016, namun perundingan damai tersebut ditunda 

pelaksanaannya oleh PBB sendiri. Pada akhirnya perundingan damai putaran ketiga 

secara resmi dilaksanakan pada tanggal 21 April 2016 di Kuwait.252 Agenda yang 

dibahas pada perundingan damai tersebut masih sama dengan agenda utama yaitu 

mengakhiri perang yang berkepanjangan dan bekerja sama dengan coordination 

and deescalation committee dalam melaporkan tindakan-tindakan yang melanggar 

kesepakatan genjatan senjata sesuai dengan Resolusi 2216 DK PBB. 

 Agenda lain yang dibahas dalam perundingan damai tersebut adalah isu 

kemanusiaan dan kaitan dalam perhormatan terhadap hukum internasional tentang 

kemanusiaan. Agenda tersebut secara spesifik berisi mengenai pewajiban bagi 

seluruh pihak yang terlibat dalam konflik untuk secara proaktif mengambil semua 

tindakan pencegahan yang layak dengan tujuan untuk meminimalkan dampak yang 

ditimbulkan kepada warga sipil dan barang milik mereka. Lebih lanjut, dalam 

rangka memastikan keamanan bagi para personel PBB, personel medis, dan bagi 

kemanusiaan secara umum. Hal tersebut dilakukan untuk memungkinkan akses 

bagi bantuan maupun komoditas-komoditas impor yang masuk ke Yaman. 

                                                           
251 OSESGY, 2016, loc. cit.. 
252 Security Council Report, 25 April 2016, “Security Council Presidential Statement on Yemen”, 

diakses dari https://www.whatsinblue.org/2016/04/security-council-presidential-statement-on-

yemen.php, pada tanggal 10 Juli 2019. 
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 Setelah beberapa kali mengadakan perundingan damai dari tanggal 21 April 

hingga 1 Mei 2016, agenda yang difokuskan dalam perundingan langsung tersebut 

mengerucut pada 5 fokus utama. 5 fokus utama tersebut adalah penarikan milisi dan 

kelompok bersenjata, penyerahan senjata kategori berat pada kepada negara, 

kesepakatan keamanan sementara, pemulihan institusi-institusi negara dan memulai 

kembali dialog politik secara inklusif sesuai dengan kesepakatan NDC, dan 

penanganan terhadap masing-masing tawanan.253 Dari fokus tersebut, dilaporkan 

oleh perwakilan khusus bahwa perbedaan mendasar yang terjadi antara kedua belah 

pihak adalah mengenai dialog politik dan waktu penyerahan senjata kelompok 

pemberontak Houthi. 

 Pada periode tersebut Pemerintah Yaman dilaporkan telah 2 kali 

menangguhkan kehadiran mereka pada perundingan damai tanggal 1 Mei hingga 4 

Mei 2016 dan 17 Mei hingga 21 Mei 2016. Alasan yang mendasari penangguhan 

kehadiran tersebut adalah karena kelompok pemberontak Houthi tidak bersedia 

untuk mengakui legitimasi atas pemerintahan di bawah kendali Presiden Abed 

Rabbo Mansur Hadi.254 Hal yang mendasari kelompok pemberontak Houthi untuk 

tidak mengakui legitimasi tersebut adalah karena Presiden Abed Rabbo Mansur 

Hadi dinilai telah melakukan reformasi politik dengan mengganti Wakil 

Presidennya dan Perdana Menteri Khaled Bahah pada 3 April 2016. Presiden Abed 

Rabbo Mansur Hadi menempatkan Jenderal Ali Mohsen al-Ahmar sebagai wakil 

presiden dan Ahmed bin Dagher sebagai perdana menteri.255 

                                                           
253 Security Council Report, 31 Mei 2016, “Middle East: Yemen (May 2016 Monthly Forecast)”, 

diakses dari https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-06/yemen_22.php, pada 

tanggal 10 Juli 2019. 
254 Ibid..  
255 Ibid.. 
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 Perundingan damai kembali ditangguhkan pada 6 Juni 2016 untuk 

mmberikan waktu bagi perwakilan khusus PBB dan tim nya merumuskan roadmap 

mengenai rumusan-rumusan agenda bagi perundingan damai tahap selanjutnya 

yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2016. Perundingan damai 

tersebut diberikan tenggat waktu selama 2 minggu oleh Pemerintah Kuwait dalam 

merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Perundingan damai tersebut 

berlangsung tidak sesuai dengan harapan, kelompok pemberontak Houthi masih 

bersikeras bahwa mereka tidak setuju dengan keberadaan sanctions committee DK 

PBB atau sesuai dengan putusan dalam Resolusi 2140. Kelompok pemberontak 

Houthi juga belum mengakui legitimasi dari Pemerintah Yaman dibawah kendali 

Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi.256 Pada akhirnya Pemerintah Yaman 

mengumumkan akan menarik delegasi mereka pada tanggal 5 Agustus 2016. 

Setelah pada tanggal 6 Agustus 2016, PBB melalui laporan dari perwakilan khusus 

PBB, Ismail Ould Cheikh Ahmed, menyatakan bahwa perundingan damai tersebut 

berakhir dan tidak menghasilkan kesepakatan apapun257 dan konflik yang terjadi 

terus terintensifikasi. 

4.3. Yaman Bersatu dan Perang Saudara 

 Konflik yang terjadi antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi sebenarnya memiliki sejarah yang panjang dalam prosesnya. Sejarah 

panjang ini tentu akan berpengaruh terhadap dinamika komplesitas konflik maupun 

aktor itu sendiri. Dalam menjelaskan perkembangan dan dinamika konflik antara 

                                                           
256 Security Council Report, 2018, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
257 Pernyataan Ismail Ould Cheikh Ahmed dalam Pertemuan ke-7765 DK PBB pada hari Rabu, 31 

Agustus 2016 di New York menurut Security Council Provisional Document no. S/PV.7765. 
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Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi penulis akan mejelaskan 

akar permasalahan utama yang akhirnya memicu Perang Saudara 1994.  

 Penyebab terjadinya konflik internal yang terjadi di Yaman sebenarnya 

sudah terjadi jauh sebelum masa unifikasi antara antara wilayah Yaman selatan 

dengan nama Republik Demokratik Rakyat Yaman258 dengan wilayah Yaman utara 

dengan nama Republik Arab Yaman259 menjadi Republik Yaman pada tahun 

1990.260 Pada tahun 1978, Ali Abdullah Saleh yang merupakan mantan komandan 

militer muda diangkat menjadi presiden YAR atau Yaman Utara oleh kedua aliansi 

pentingnya.261 Tiga aliansi pentingnya pada saat itu adalah kelompok-kelompok 

para petinggi-petinggi politis di wilayah barat laut Yaman dan kelompok-kelompok 

komunal yang mempunyai tanggung jawab atas isu-isu kemanan yang sensitif dan 

posisi-posisi militer utama.262 Presiden Ali Abdullah Saleh bersama kedua 

aliansinya kemudian berusaha untuk mengkonsolidasi dan memperluas cakupan 

daerahnya di semenanjung Arab.263 Kedua aliansi yang telah disebutkan 

sebelumnya yang kini disebut sebagai triumvirate alliance adalah Seikh Abdullah 

al-Ahmar dari Konfederasi Hashid salah satu suku dengan jaringan terkuat di 

Yaman dan Jenderal Ali Mohsen al-Ahmar pemimpin dari Klan Sahan (bagian dari 

Konfederasi Hashid) yang juga Komandan First Armoured Division (FAD), satuan 

pasukan militer terkuat di Yaman.264 

                                                           
258 People Democratic Republic of Yemen (PDRY) 
259 Yemen Arab Republic (YAR) 
260 Kim Salmutter, 2017, “Why Did the Transition Process in Yemen Fail?”, Junrnal SciencePo, 

Kuwait Program, h. 3. 
261 Burrowes, R. D., 1991, “Prelude to Unification: The Yemen Arab Republic, 1962-1990”, 

International Journal of Middle Eastern Studies, 23(4), h. 488. 
262 Ibid., h. 490. 
263 Ibid., h. 502. 
264 Kim Salmutter, loc. cit.. 
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 Ikatan dalam triumvirate alliance pada awalnya diikat oleh perjanjian secara 

informal dengan nama al-Ahd.265 Perjanjian didasarkan pada kesepakatan yang 

menyebut bahwa Presiden Ali Abdullah Saleh akan memberikan kebebasan bagi 

Seikh Abdullah al-Ahmar, para pemimpin suku, dan pejabat-pejabat militer untuk 

menjalankan urusan-urusan yang mencakup politis, medirikan rezim kerajaan untuk 

mengambil keuntungan ekonomis, dan menyediakan akses patronase ke 

pemerintahan. Dalam menjalankan kepentingan politisnya, aliansi tersebut berjalan 

dibawah kepemimpinan Ali Abdullah Saleh dan Ali Mohsen al-Ahmar yang juga 

merupakan sepupu jauh dari Saleh dijanjikan untuk menjadi suksesor kepimpinan 

aliasi yang dibangun.266 

 Pada tahun 1982 Presiden Ali Abdullah Saleh membangun organisasi 

dengan nama General People’s Congress (GPC).267 Organisasi tersebut pada 

awalnya digambarkan sebagai organisasi nasionalis yang secara eksplisit 

merupakan organisasi non-partisan ditujukan untuk membangun negara, 

demokrasi, aturan konstitusi, modernisasi, dan membangun institusi militer dan 

keamanan.268 Namun dalam implementasinya GPC telah berhasil mengkooptasi 

sumber daya alam negara untuk dikelola oleh GPC dan suara politik dalam jaringan 

organisasi masyarakat sipil bernama Local Development Councils (LDC).269  

                                                           
265 Sarah Phillips, 2011, “Who Tried to Kill Ali Abdullah Saleh? The hidden feud behind the 

revolution in Yemen”, diakses dari https://foreignpolicy.com/2011/06/13/who-tried-to-kill-ali-

abdullah-saleh/, pada tanggal 30 Juni 2019.  
266 Ibid.. 
267 April Longley Alley, 2010, “The Rules of the Game: Unpacking Patronage Politics in Yemen”, 

Middle East Journal, 64(3), h. 390. 
268 Ibid.. 
269 Ibid., h. 391. 
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 Pada tahun 1990, Presiden Saleh melalui GPC melakukan aliansi dengan 

the Yemeni Congregation for Reform atau lebih dikenal dengan kelompok Islah.270 

Islah atau dikenal juga dengan nama the Yemeni Congregation for Reform terdiri 

dari orang-orang dengan aliran Salafis, orang-orang Yaman yang pernah 

berdomisili di Afganistan, pebisnis konservatif, dan ketua-ketua suku. Islah juga 

merupakan partai terbesar kedua negara di YAR dan merupakan partai dengan 

aliran Islamis.271 Melalui langkah ini maka GPC dan Islah meyakinkan masyarakat 

PDRY bahwa unifikasi Yaman menjadi Republik Yaman akan menganut sistem 

demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahan. Selama ini rezim politik di 

PDRY didominasi oleh Yemen Socialist Party (YSP).272 Sehingga proses yang 

menjanjikan tersebut dapat diterima oleh masyarakat PDRY. Selanjutnya setelah 

proses unifikasi dilakukan, pada tahun 1993 telah dilaksanakan pemilihan 

parlementer dan presiden pertama di Republik Yaman.273 Namun proses 

demokratisasi tersebut justru mencerminkan perpecahan yang diakibatkan oleh 

munculnya praktik monopoli oleh partai-partai dari utara yang mendominasi 

distrik-distrik bagian utara wilayah Yaman. Hal tersebut juga yang menjadi pemicu 

terjadinya perang saudara pada tahun 1994.274  

 Perang saudara pada tahun 1994 juga menjadi pemicu munculnya lahirnya 

satu kelompok separatis dari wilayah selatan bernama al-Hirak dan satu kelompok 

pemberontak dari wilayah utara bernama Ansarullah (cikal bakal dari kelompok 

                                                           
270 Ibid., h. 393. 
271 Ibid.. 
272 Kim Salmutter, op.cit., h. 4-5. 
273 Ibid.. 
274 Ibid., h. 4. 
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pemberontak Houthi).275 Hal tersebut dikarenakan setelah Presiden Saleh 

mengemban jabatannya, terjadi monopoli kekuasaan oleh GPC dan aliansi yang 

terjadi di pusat pemerintahan dan militer sehingga dinilai menyebabkan kurangnya 

pemerataan pembangunan di beberapa daerah. Pada perkembangannya kelompok 

pemberontak Houthi juga merasa terancam dengan perkembangan yang begitu 

pesat kelompok Salafis di daerah mereka (Sada’a) hasil manifestasi dari 

bergabungnya Islah ke dalam koalisi politik terbesar di Yaman.276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
275 Ibid., h. 4-5. 
276 Ibid.. 
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BAB V  

ANALISIS FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI PBB PADA KONFLIK 

ANTARA PEMERINTAH YAMAN DAN KELOMPOK PEMBERONTAK 

HOUTHI TAHUN 2011 – 2016  

 Pada bab ini, penulis akan mendeskripsikan sekaligus menganalisis 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan upaya perundingan 

langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik antara 

Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi tahun 2011 – 2016. Penulis 

menggunakan teori Factors Influencing Mediation Behaviour in International 

Conflict yang diperkenalkan oleh Jacob Bercovitch. Teori ini menggunakan 4 

variabel yaitu variabel nature of parties, nature of dispute, nature of mediator, dan 

mediator strategies dalam proses analisisnya yang didalamnya berisi beberapa 

indikator yang telah dijelaskan dalam bab II.  

5.1. Nature of Parties 

 5.1.1. Disparitas Power Yaman – Houthi  

 Dalam kajian relativitas power, setidaknya terdapat 2 parameter yang dapat 

digunakan dalam menjelaskan tingkat power dalam konflik antara Pemerintah 

Yaman dan kelompok pemberontak Houthi. Parameter tersebut mengacu pada 

operasionalisasi yang digunakan oleh Reine Zenelaj, dkk. yang telah dijelaskan 

oleh penulis pada sub-bab Studi Terdahulu dalam penelitian ini. Reine Zenelaj 

menggunakan aspek militer dan ekonomi sebagai parameter dalam kaitannya 

menjelaskan terminologi power yang digunakan oleh Jacob Bercovitch dalam 
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teorinya.277 Namun dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis akan 

menggunakan aspek militer mencakup dukungan dari pihak-pihak dari luar konflik 

dan basis massa yang dipunyai masing-masing pihak. 

 Konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi 

pertama kali tereskalasi pada Juni 2004.278 Intensitas konflik pada periode setelah 

tahun tersebut sangat masif dan berlangsung di wilayah utara negara Yaman atau 

provinsi Sa’ada. Dalam rangka menilai disparitas power maka penulis akan melihat 

seberapa tinggi kapabilitas senjata yang dimiliki oleh kedua pihak terlibat konflik 

terutama pada kategori senjata kategori kecil atau small arms. 

 Daerah asal dari kelompok pemberontak Houthi adalah provinsi Sa’ada 

dimana pada provinsi tersebut terdapat pasar senjata kategori small arms terbesar 

di wilayah Yaman bernama Suq al-Talh.279 Basis kesukuan yang masih sangat 

kental di Yaman membuat senjata dapat menjadi komoditas yang dapat diperjual 

belikan di pasar dengan bebas, bahkan terkadang digunakan sebagai cinderamata 

oleh satu suku ke suku yang lain sekaligus sebagai simbol kolektif akan adanya 

komunitas tersebut. Hal tersebut membuat sangat tidak mudah untuk 

mengidentifikasi jumlah peredaran senjata yang beredar di Yaman. Terdapat data 

yang menunjukkan estimasi jumlah senjata kategori small arms di wilayah provinsi 

                                                           
277 Reine Zenelaj, Nimet Beriker, dan Emre Hotipoglu, 2018, “Determinants of Mediation Success 

in Post-Conflict Bosnia: A Focused Comparison”, Jurnal Australian Journal of International 

Affairs. 
278 Barak Salmoni, 20 Juli 2010, “Yemen’s Forever War: The Houthi Rebellion”, The Washington 

Institute for Near East Policy (Policy #1681), diakses dari 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/yemens-forever-war-the-houthi-

rebellion, pada tanggal 1 Juli 2019. 
279 Barak A. Salmoni, Bryce Loidolt, Madeleine Wells, 2010, “Regime and Periphery in Northern 

Yemen”, Santa Monica; Rand National Defense Research Institute, h. 31. 
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Sa’ada dan sekitarnya yaitu Amran dan al-Jawf. Bahkan data tersebut juga 

menunjukan estimasi jumlah senjata yang beredar di wilayah Ibukota Sana’a. 

Tabel 2. Estimasi Jumlah Senjata Houthi Pada Konflik Melawan Pemerintah 

Yaman 

  

Sumber: Republic of Yemen Statistics Organization 2004 Census Data Release 

dalam Derek Miller, 2004, “Demand, Stockpiles, and Social Controls: Small Arms 

in Yemen”, Jenewa; Small Arms Survey Graduate Institute of International 

Studies. 

Tabel 3. Estimasi Jumlah Senjata Beredar di Wilayah Sana'a 

 

Sumber: Derek Miller, 2004, “Demand, Stockpiles, and Social Controls: Small 

Arms in Yemen”, Jenewa; Small Arms Survey Graduate Institute of International 

Studies. 

 

 Pada tabel 2 total peredaran senjata kategori small arms di wilayah utara 

Yaman adalah sekitar 980.000 hingga 1 juta senjata. Senjata-senjata tersebut 

jenisnya bervariasi mulai dari pistol rakitan biasa hingga senjata laras panjang 

model biasa seperti AK-47 dan senjata laras panjang kategori heavy-caliber rifles 
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model FNFAL dan G-3. Senjata-senjata tersebut kemudian diindikasikan sebagian 

besar dimiliki oleh militan-militan kelompok pemberontak Houthi. Selain itu, 

kelompok pemberontak Houthi juga diindikasikan memilik senjata lain seperti 

mortar tube dan mortar rounds, explosive material, assembled bombs, dan stick of 

dynamite.280 Pada perkembangannya senjata kelompok pemberontak Houthi 

berkembang menjadi senjata-senjata anti-tank dan RPG yang jumlahnya tidak dapat 

diestimasikan berapa jumlahnya. Data-data tersebut diketahui didasarkan dari 

temuan-temuan selama periode perang antara tahun 2004 hingga 2010. 

 Kelompok pemberontak Houthi sendiri diestimasikan memiliki jumlah 

militan sebesar 150 ribu orang pada tahun 2004.281 Jumlah tersebut diyakini tidak 

berubah signifikan hingga tahun 2015. Jumlah tersebut memang tidak terlalu 

berbanding jauh dengan jumlah tentara yang dimiliki oleh Pemerintah Yaman yang 

berada pada kisaran 300.000 orang setiap tahunnya.282 Jumlah tersebut memang 

belum dapat menggambarkan tingkat disparitas power secara mendalam namun 

setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa kelompok pemberontak Houthi 

juga memiliki tingkat kapasitas militer yang tidak bisa dipandang sebelah mata. 

Gambaran mengenai tingkat disparitas power selanjutnya dapat digambarkan dari 

momentum yang terjadi ketika terjadi gerakan pemberontakan di wilayah pusat 

pemerintahan di Ibukota Sana’a. 

 Pada September 2014 kelompok pemberontak Houthi terus melakukan 

pertempuran dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terafiliasi dengan al-

                                                           
280 Ibid., h. 41. 
281 Ibid., h. 42. 
282 Military Edge, 2016, “Military at Glance: Yemen”, diakses dari 

https://militaryedge.org/countries/yemen/?news_page=2&me_current_tab=latest-news, pada 

tanggal 10 Juli 2019. 
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Islah di wilayah al-Jawf.283 kelompok pemberontak Houthi juga terus menduduki 

Kota Amran pada periode tersebut meskipun telah setuju untuk mundur. Sedangkan 

di Ibukota Sana’a pasukan kelompok pemberontak Houthi dilaporkan mulai 

melakukan kekerasan sejak tanggal 18 September 2014. Pada 19 September 2014, 

kelompok pemberontak Houthi mulai melakukan pertempuran dengan pasukan 

loyalis Ali Mohsen al-Ahmar yang juga terafiliasi dengan al-Islah.284 Sehari 

setelahnya pasukan Houthi telah berhasil menguasai Markas Besar First Armoured 

Division yang dipimpin oleh Ali Mohsen al-Ahmar. First Armoured Division 

merupakan satuan militer terkuat di Yaman. Beberapa saat setelah pertempuran 

besar tersebut berlangsung di sebagian besar wilayah Utara Yaman, beberapa 

media-media asing termasuk laporan dari Jamel Benomar sendiri mengklaim bahwa 

kelompok pemberontak Houthi telah berhasil memenangkan pertempuran melawan 

pasukan militer negara dan berhasil menguasi Ibukota Sana’a.285 

 Pertempuran terus berlanjut hingga pada akhirnya kelompok pemberontak 

Houthi memutuskan menyerang Istana Kepresidenan Yaman di Ibukota Sana’a 

pada tanggal 19 Januari 2015 dalam rangka menggulingkan pemerintahan yang 

terlegitimasi.286 Gerakan pemberontakan kelompok pemberontakan Houthi terus 

berjalan ditandai dengan serangan ke Bandara Internasional Aden dan komplek 

kepresidenan di Aden melalui serangan udara. Pada akhirnya tepat tanggal 24 Maret 

                                                           
283 Security Council Report, 30 September 2014, “Middle East: Yemen (October 2014 Monthly 

Forecast)”, diakses dari https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2014-

10/yemen_11.php, pada tanggal 30 Juni 2019. 
284 Ibid.. 
285 Ibid.. 
286 Maria Abi-Habib dan Hakim Almasmari, 20 Januari 2015, “Uprising in Yemen Fans U.S. 

Concerns: Capture of Presidential Palace Raises Worries About Instability That Could Plague 

Fight Against Terrorism”, diakses dari https://www.wsj.com/articles/militiamen-seize-yemen-

presidential-palace-1421754740, pada tanggal 1 Juli 2019. 
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2015, Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi mengirim surat pada DK PBB untuk 

mengimplementasikan resolusi Chapter VII yang secara langsung mengundang 

semua negara-negara untuk menyediakan bantuan dalam menghalangi langkah 

pemberontakan kelompok pemberontak Houthi di wilayah selatan negara. Presiden 

juga menginformasikan pada DK PBB bahwa telah meminta bantuan kepada GCC 

dan negara-negara Arab untuk melakukan intervensi militer pada konflik dengan 

kelompok pemberontak Houthi. Permintaan tersebut secara cepat direspon oleh 

Arab Saudi yang mengumumkan bahwa mereka telah memulai serangan udara 

terhadap kelompok pemberontak Houthi pada tanggal 21 Maret 2015.287 

Pada periode pertempuran yang terjadi pada tahun 2014 setelah kelompok 

pemberontak Houthi berhasil menguasai Ibukota Sana’a mereka berhasil untuk 

mengakusisi sebagian senjata-senjata milik Pemerintah Yaman berupa brigade 

Tanks, artileri, dan anti-aircraft weapons.288 Selain itu pasukan loyalis mantan 

Presiden  Ali Abdullah Saleh juga membantu dalam senjata-senjata seperti 

operational 9M117M launchers dan R-17E Elbrus. Bahkan kelompok pemberontak 

Houthi dapat mengakusisi sistem rudal balistik missil dengan jangkauan 300 mil. 

milik Pemerintah Yaman. 

 Memang sangat tidak mudah untuk mengidentifikasikan jumlah spesifik 

tingkat kapasitas masing-masing pihak terlibat. Namun mengacu pada dinamika 

peristiwa pada konflik yang terjadi pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 

tersebut dimana kelompok pemberontak Houthi yang berhasil menguasai beberapa 

                                                           
287 Ibid.. 
288 Michael Knights, September 2018, “The Houthi War Machine: From Guerilla War to State 

Capture”, diakses dari https://ctc.usma.edu/houthi-war-machine-guerrilla-war-state-capture/, pada 

tanggal 11 Juli 2019. 
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wilayah di sebagian besar pusat pemerintahan Yaman, penulis berpendapat bahwa 

tingkat disparitas power pada aspek kapasitas militer dan basis massa yang ada 

diantaranya Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi tidak berbeda 

terlalu signifikan.  

Gambar 2. Peta Yaman 

 

Sumber: Shoqi Maktary dan Katie Smith, 2017, “Pathways For Peace and Stability In 

Yemen”, Laporan Search for Common Ground, h. 11. 

 

 Basis kesukuan yang kondisinya masih sangat kental di Yaman secara 

langsung berpengaruh pada tingkat disparitas power antara kedua pihak terlibat 

konflik. Islam Syiah Zaidi yang merupakan aliran kepercayaan kelompok 

pemberontak Houthi menguasai hampir 30% persentase populasi di Yaman dan 

sebagian besar berdomisili di wilayah Yaman bagian utara.289 Sebagian besar dari 

                                                           
289 Shoqi Maktary dan Katie Smith, 2017, “Pathways For Peace and Stability In Yemen”, Laporan 

Search for Common Ground, h. 12. 
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jabatan-jabatan publik di wilayah tersebut atau khususnya di provinsi Sa’adah, al-

Jawf, Amran dikuasai oleh orang-orang yang terafiliasi dengan aliran Syiah 

Zaidi.290 Alasan tersebut juga sedikit mendasari mengapa wilayah tersebut berhasil 

dikuasai oleh kelompok pemberontak Houthi. 

 Beberapa pihak terutama Arab Saudi menilai bahwa kelompok 

pemberontak Houthi masih terafiliasi dengan Pemerintahan Iran dan Kelompok 

Hizbullah, namun dalam keterangan persnya tanggal 20 April 2015 Pemerintah Iran 

menolak tuduhan tersebut291 Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa 

kemungkinan Irak turut berpatisipasi dalam konflik tersebut adalah kaitannya 

dengan dukungan finansial terhadap kelompok pemberontak Houthi, kemungkinan 

suplai atas senjata-senjata yang digunakan dalam perang termasuk missil jarah jauh, 

dan pelatihan militer untuk kelompok pemberontak Houthi oleh Kelompok 

Hizbullah.292 Kemungkinan tersebut didukung fakta laporan dari DK PBB yang 

memberitakan pada tanggal 23 Januari 2013, penjaga pantai bagian selatan Yaman 

telah menangkap kapal yang memuat missil dan roket dari Iran yang ditujukan 

kepada kelompok pemberontak di Yaman.293 

 Keterlibatan Arab Saudi dalam konflik ini sangat terlihat jelas dari 

kesediaan mereka dalam melakukan intervensi militer untuk membantu Pemerintah 

Yaman dalam menanggulangi gerakan pemberontakan yang dilakukan kelompok 

pemberontak Houthi pada 25 April 2015. Arab Saudi berperan dalam memimpin 

                                                           
290 Ibid.. 
291 Jeremy M. Sharp, 16 November 2016, “Yemen Civil War and Regional Intervention”, 

Congressional Research Service, h. 1. 
292 Muriel Asseburg, dkk, Oktober 2018, “Mission Impossible? UN Mediation in Libya, Syria, and 

Yemen”, SWP Reseacrh Paper 8: German Institute for International and Security Affairs, h. 11. 
293 Security Council Report, 2018, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
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koalisi gabungan melawan kelompok pemberontak Houthi melalui serangan udara, 

pasukan darat, dan melakukan blokade sepanjang perbatasan Arab Saudi dan 

Yaman.294 Selain itu Arab Saudi juga mendapatkan dukungan dari Somalia dan 

Eritrea dalam menyediakan markas-markas militer dan akses terhadap jalur udara 

mereka.295  

 Dukungan-dukungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak yang juga 

merupakan aktor utama kawasan Timur Tengah membuat keseimbangan power dari 

aspek kapasitas militer dapat disimpulkan tidak berbeda signifikan. Didukung fakta 

rangkaian kejadian yang terjadi pada periode tersebut yang menyebutkan bahwa 

kelompok pemberontak Houthi berhasil memberikan perlawanan secara masif 

hingga dapat menguasasi beberapa daerah hingga memaksa Pemerintah Yaman  

bersedia melakukan negosiasi lebih lanjut. Selain itu basis massa dari kelompok 

pemberontak Houthi juga dapat dikatakan sangat besar jika dikaitkan dengan klan 

aliran kepercayaan yang mereka miliki. Meskipun statusnya sebagai kelompok 

pemberontak, namun tidak membuat Houthi dapat dipandang sebelah mata. Alasan 

lain yang mendasari argumen tersebut adalah karena Yaman sendiri pada kondisi 

yang kurang diuntungkan karena sedang menghadapi berbagai masalah ekonomi 

yang dapat dilihat dari tingkat GDP dan tingkat pendapatan GDP perkapita seperti 

yang ditujukan pada gambar berikut: 

 

 

                                                           
294 Muriel Asseburg, dkk, loc.cit.. 
295 Ibid.. 
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Gambar 3. Tingkat Pertumbuhan GDP Yaman (dalam %) 

 

Sumber: Kementrian Perencanaan dan Kerja sama Internasional Yaman, 

November 2016 “Yemen Socio-Economic Update 2016”, jurnal Issue (20). 

Gambar 4. GDP per kapita Yaman (dalam US Dollar) 

 

Sumber: Kementrian Perencanaan dan Kerja sama Internasional Yaman, 

November 2016 “Yemen Socio-Economic Update 2016”, jurnal Issue (20). 

 

 Mengacu data diatas dapat disimpulkan kondisi perekonomian Yaman pada 

periode tersebut tidak berada pada kondisi yang baik. Pada tahun 2014 tingkat 

pertumbuhan GDP Yaman berada pada nilai -9,6% dan kembali memburuk pada 

tahun 2015 yang turun dratis hingga -32,9%. Selaras dengan nilai GDP, tingkat 
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perdapatan real per kapita masyarakat Yaman hanya berada pada nilai 518 US 

Dollar pada tahun 2014 dan turun pada nilai 339 US Dollar pada tahun 2015. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa memang pada akhirnya fokus 

pemerintah tidak berada pada satu titik membuat gerakan pemberontakan kelompok 

pemberontakan Houthi menyebar dengan sangat cepat. 

 Disparitas power dalam sektor ekonomi memang termasuk aspek yang tidak 

mudah untuk didefinisikan antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi. Namun secara ekonomi, masyarakat yang berasal dari wilayah utara Yaman 

atau wilayah tempat kelompok pemberontak Houthi berasal hidup dengan mata 

pencaharian bertani.296 Sebelum periode perang tahun 2004 berlangsung, air telah 

menjadi komoditas yang penting bagi seluruh masyarakat Yaman tidak terkecuali 

masyarakat dari wilayah utara Yaman. Tentu turunnya tingkat GDP yang dialami 

Yaman akan berdampak pada harga komoditas air tersebut.297 Pada kesimpulannya, 

turunnya tingkat GDP Yaman juga sangat berdampak pada turunnya tingkat 

perekonomian dari kelompok pemberontak Houthi sendiri.  

 Melalui data tersebut dapat ditarik kesimpulan juga bahwa kedua belah 

pihak bukanlah aktor yang mempunyai kapasitas power yang besar. Namun akibat 

adanya dukungan dari Arab Saudi kepada Pemerintah Yaman dan Iran kepada 

kelompok pemberontak Houthi membuat kapasitas power masing-masing pihak 

menjadi sulit untuk didefinisikan. Peran besar Arab Saudi dan Iran di kawasan 

Timur Tengah setidaknya memberikan gambaran bahwa kapasitas power yang 

                                                           
296 Barak A. Salmoni, Bryce Loidolt, Madeleine Wells, op. cit., h. 32. 
297 IEF, 2019, “Yemen”, diakses dari https://www.heritage.org/index/country/yemen, pada tanggal 

11 Juli 2019. 
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mereka miliki cukup besar di level kawasan dan hal tersebut secara langsung 

berpengaruh terhadap kapasitas power Pemerintah Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi. 

 Kesimpulan singkat yang dapat ditarik dari pejabaran diatas adalah tingkat 

disparitas power antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi 

dapat dikatakan tidak terlalu jauh berbeda dan kapasitas power antara kedua belah 

pihak yang terlibat konflik didukung oleh Pemerintah Arab Saudi dan keterlibatan 

Iran dapat dikategorikan lumayan besar dalam konteks kawasan. Dalam kaitan 

kedua kesimpulan tersebut dengan pengaruh kegagalan mediasi yang dilakukan 

PBB terhadap konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi adalah indikator ini tidak berkaitan atau tidak berpengaruh. Hal tersebut 

mengacu pada pendapat Jacob Bercovitch yang menyimpulkan bahwa semakin 

kecil disparitas power diantara kedua belah pihak yang berkonflik maka semakin 

besar tingkat kemungkinan mediasi untuk mencapai sukses.298 Begitu juga ketika 

kondisi kapasitas power masing-masing pihak sama-sama kuat maka tingkat 

kemungkinan mediasi berakhir sukses menjadi semakin besar.299 

 5.1.2. Hubungan Yaman – Houthi Sebelum Mediasi PBB 

 Hubungan antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi 

sebelum periode tahun 2011 – 2016  tidak dapat dikategorikan kedalam hubungan 

baik. Sejak kedua belah pihak terlibat dalam konflik yang dimulai pada bulan Juni 

2004 beberapa konflik terjadi dengan berbagai instensitas yang diselingi dengan 

                                                           
298 Jacob Bercovitch, J. Theodore Anagnoson, dan Donnette L. Wille, 1991, “Some Conceptual 

Issues and Empirical Trends in the Study of Successful Mediation in International Relations”, 

Jurnal Peace Research (vol. 28, no.1), Sage Social Science Collections, h. 11. 
299 Ibid.. 
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genjatan senjata dan upaya mediasi hingga tahun 2010.300 Menurut cacatan dari 

Pemerintah Yaman setidaknya telah terjadi 6 pertempuran aktif selama periode 

tersebut atau yang dinamai dengan the Six Sa’ada Wars.301  

Bagan 3. The Six Sa'ada Wars Timeline 

 

Sumber: Barak A. Salmoni, Bryce Loidolt, Madeleine Wells, 2010, “Regime and 

Periphery in Northern Yemen”, Santa Monica; Rand National Defense Reseacrh 

Institute, h.133. 

 

Meletusnya periode panjang konflik tersebut dikarenakan pasukan militer 

Yaman telah membunuh Hussein al-Houthi pada tanggal 9 September 2004, di 

wilayah pegunungan  provinsi Sa’ada.302 Sedangkan konfrontasi terbesar yang 

                                                           
300 Barak Salmoni, loc. cit.. 
301 Ibid.. 
302 Katherine Zimmerman dan Chris Harnisch, 28 Januari 2010, “Profile: Al Houthi Movement”, 

diakses dari https://www.criticalthreats.org/analysis/profile-al-houthi-movement, pada tanggal 1 

Juli 2019. 
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pernah dilakukan oleh kelompok pemberontak Houthi terjadi pada tahun 2009 

hingga memaksa Yaman untuk melakukan operasi militer yang dinamakan 

Scorched Earth pada Agustus 2009.303 Pada periode setelah Arab Spring hingga 

konflik tereskalasi pada September 2014, tidak ditemukan data yang spesifik 

mengenai konflik yang terjadi antara pasukan militer Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi. 

 Jika mengacu pada pendapat yang dijabarkan oleh Jacob Bercovitch maka 

hubungan yang pernah terjadi antara Pemerintah Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi masuk dalam kategori parties with more than one past dispute. 

Jacob Bercovitch menyimpulkan bahwa semakin baik hubungan antara kedua belah 

pihak yang berkonflik maka semakin tinggi juga tingkat kemungkinan mediasi 

berakhir sukses. Hubungan antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi yang mengalami konflik sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 6 tahun 2004-

2010 dapat dikategorikan sebagai hubungan yang sangat buruk. Dalam kaitannya 

dengan pengaruh tingkat kesuksesan upaya mediasi yang diupayakan oleh PBB 

maka indikator ini berpengaruh secara signifikan terhadap kegagalan upaya 

tersebut. 

 5.1.3. Identitas Sosial Yaman – Houthi  

 Dalam menilai struktur sosial pada terkait dengan konflik antara Pemerintah 

Yaman dan kelompok pemberontak Houthi, penulis akan menggunakan parameter 

sekte. Hal tersebut dilakukan karena di samping aktor-aktor yang terlibat bukanlah 

etintas yang berada pada level sama tapi juga karena isu sektarian masih sangat 
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dominan di Yaman. Hal tersebut terbukti melalui dari banyaknya konflik-konflik 

dalam skala kecil yang terjadi karena isu ini. 

 Nama Houthi yang digunakan dalam kelompok tersebut pada awalnya 

merupakan nama dari kepala keluarga dengan nama Badr al-Din al-Houthi dari 

daerah Huth di daerah dekat dengan provinsi Amran.304 Badr al-Din al-Houthi 

merupakan ayah dari Hussein al-Houthi pemimpin kelompok pemberontakan 

Houthi yang pertama.305 Hussein al-Houthi merupakan salah satu pendiri kelompok 

pemuda dengan nama Ansarullah atau Believing Youth yang kemudian menjadi 

basis utama pendukung dari kelompok pemberontak Houthi. Gerakan 

pemberontakan yang sering dilakukan kelompok tersebut akhirnya dikenal dengan 

sebutan gerakan Houthi atau pemberontakan Syiah. 

 Penamaan pemberontakan Syiah dalam setiap gerakan pemberontakan yang 

dilakukan oleh kelompok tersebut bukan tanpa alasan. Hal tersebut disebabkan 

keseluruhan dari anggota kelompok pemberontak Houthi merupakan penganut 

sekte Syiah Zaydi yang masih terafiliasi dengan sekte Syiah di Iran.306 Dalam 

perkembangannya al-Houthi menjadi kelompok gerakan politis-agamis yang selalu 

memberikan kritikan kepada Pemerintah Yaman sejak tahun 1993.307 Gerakan ini 

dianggap mulai mengganggu pada gerakan pemberontakannya pada tahun 2004.308 

Padahal pada periode pemerintahan tersebut, Presiden Ali Abdullah Saleh berasal 

                                                           
304 Lucas Winter, 2011, “Conflict in Yemen: Simple People, Complicated Circumstances”, Jurnal 

Kompilasi Middle East Policy, Vol. XVIII, No. 1, h. 105. 
305 Ibid., h. 106. 
306 Ibid.. 
307 Shoqi Maktary dan Katie Smith, loc. cit.. 
308 Ibid.. 
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dari sekte yang sama dengan Houthi yaitu Syiah Zaydi.309 Hal tersebut tentu 

menjadi anomali tersendiri dalam hubungan antara Pemerintahan Yaman dengan 

kelompok pemberontakan Houthi. Namun pada kenyataannya memang daerah yang 

menjadi pusat-pusat pemerintahan Yaman berada dibawah kendali Sunni Syafi’i 

kecuali wilayah bagian utara Yaman yang memang sudah berada dalam penguasaan 

Syiah Zaydi.  

 Pada dasarnya protes-protes yang dilakukan oleh kelompok pemberontak 

Houthi pada pemerintah adalah untuk menyelesaikan masalah korupsi yang sudah 

berakar dalam Pemerintahan Yaman dan menuntut agar marjinalisasi pada 

kelompok Houthi segera dapat dihilangkan.310 Namun protes-protes tersebut 

bahkan mendapat tantangan dari dari kelompok Sunni Salafi yang lebih 

mendominasi populasi negara Yaman daripada Syiah Zaydi. Contoh kecil dari 

tantangan tersebut adalah pembagian divisi yang berbeda antara Syiah Zaydi dan 

Sunni Salafi yang berujung pada pembentukan komunitas-komunitas yang sifatnya 

privat.311 Pada akhirnya isu tersebut semakin membesar hingga berujung privatisasi 

masjid-masjid yang berada di Sana’a yang pada awal mulanya terbuka untuk umum 

dari berbagai kelas sosial dan afiliasi kepercayaan menjadi asosiasi politik.312 

 Perbedaan nilai-nilai antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi terlihat semakin parah ketika Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi yang 

merupakan Mayor Jendral dari Yaman Selatan terpilih menjadi presiden mengganti 

                                                           
309 Nadwa Al-Dawsari and Michael Bronner, 10 November 2015, “Proxies Aside; A Closer Look 

at the War in Yemen”, Warscapes. N.p., dari http://www.warscapes.com/conversations/proxies-

aside-closer-look-war-yemen, pada tanggal 1 Juli 2019. 
310 Shoqi Maktary dan Katie Smith, loc. cit.. 
311 Ibid., h. 6 
312 Ibid.. 
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Presiden Ali Abdullah Saleh pada 23 November 2011.313 Presiden Abed Rabbo 

Mansur Hadi menjadikan nilai Sunni Salafi semakin kental di Pemerintahan 

Yaman. Hal tersebut membuat gerakan pemberontakan Houthi semakin terasa 

masif hingga meletusnya konflik pada tahun 2014. Dalam proses transisi politik 

yang dijalankanpun tidak jauh berbeda karena kelompok Houthi memutuskan untuk 

melakukan boikot dalam NDC pada pleno putusan final karena 2 alasan yaitu tidak 

setuju pada mekanisme penyaluran bantuan kepada para korban terdampak konflik 

yang menurut mereka masih sangat kurang dan sistem pemerintahan federal yang 

akan dijalankan di Yaman.314 

 Perbedaan nilai yang berdasar kepada sektarian ini dapat dikategorikan 

sebagai penyebab kegagalan mediasi oleh PBB dalam menyelesaikan konflik antara 

Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi. Isu mengenai perbedaan 

nilai-nilai yang terkadung dalam ajaran Syiah Zaydi dan Sunni Salafis sedikit 

banyak mempengaruhi tingginya isu-isu marjinalisasi yang terjadi. Jacob 

Bercovitch menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa semakin rendah tingkat 

derajat persamaan nilai-nilai yang dianut oleh kedua pihak terlibat konflik maka 

semakin kecil juga tingkat kemungkinan mediasi berakhir sukses. Dalam kaitannya 

dengan indikator ini, perbedaan antara Syiah Zaydi yang dianut oleh kelompok 

pemberontak Houthi dan Sunni Salafi yang mayoritas menguasi pos-pos jabatan di 

pusat Pemerintahan Yaman menjadi salah satu faktor yang membuat upaya mediasi 

PBB menjadi gagal. 

                                                           
313 Jeremy M. Sharp, op. cit., h. 5. 
314 Security Council Report, 31 Oktober 2013, “Middle East: Yemen (November 2013 Monthly 

Forecast)”, diakses dari https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2013-

11/yemen_7.php, pada tanggal 29 Juni 2019. 
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5.2. Nature of Dispute 

 5.2.1. Waktu Inisiasi Mediasi PBB Terhadap Konflik Yaman – Houthi  

 Fase dan waktu masuknya PBB sebagai mediator dalam konflik yang terjadi 

antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi memang mempunyai 

pengaruh lain terhadap konflik yang terjadi. Secara resmi PBB masuk ke dalam 

konflik tersebut pada tanggal 19 April 2011.315 Pada waktu tersebut, Dewan 

Keamanan PBB (DK PBB) untuk pertama kalinya diberikan pengarahan oleh 

Sekretaris Jendral melalui Kepala Department of Political and Peacebuilding 

Affairs, B, Lynn Pascoe, dan perwakilan PBB di Yaman, Jamel Benomar, mengenai 

kondisi konflik yang terjadi di Yaman.316 Seminggu sebelum tanggal tersebut, 

Jamel Benomar dibawah perintah Sekretaris Jendral PBB mengunjungi Yaman 

untuk bertemu secara langsung dengan Presiden Ali Abdullah Saleh.317 Jamel 

Benomar sendiri secara resmi mendapatkan mandat dari DK PBB 2 bulan setelah 

laporan pertamanya.  

 Pada dasarnya masuknya PBB kedalam ke dalam konflik yang terjadi di 

Yaman ditujukan untuk mengatasi masalah krisis politik yang diakibatkan oleh 

Arab Spring. Dalam krisis Arab Spring yang terjadi di Yaman terdapat beberapa 

aktor di dalamnya selain kelompok pemberontak Houthi yang turut serta dalam 

gerakan protes tersebut di antaranya kelompok al-Hirak (kelompok dari wilayah 

selatan) dan kelompok-kelompok etnis-kesukuan yang lain. Langkah yang 

dilakukan oleh PBB pada saat tersebut adalah menjalin kerja sama dengan GCC 

                                                           
315 Security Council Report, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
316 Ibid.. 
317 Security Council Report, 21 April 2011, “Insights on Yemen”, diakses dari 

https://www.whatsinblue.org/2011/04/insights-on-yemen-1.php, pada tanggal 22 Juni 2019. 
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untuk mengimplementasikan framework GCC Initiative yang berisi kerangka 

transisi politik dari Presiden Ali Abdullah Saleh ke Presiden Abed Rabbo Mansur 

Hadi. Namun PBB sendiri menilai bahwa implementasi framework GCC Initiative 

berlangsung lambat dan banyak menemui tantangan.318 Hal tersebut menjadi 

pemicu konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi 

tereskalasi kembali. Setelah itu pada Juni 2015, PBB berperan sebagai pihak 

penengah sekaligus inisiator terhadap perundingan langsung di Jenewa, Swiss.319 

 Konflik antara Pemerintah Yaman dan Kelompok Pemberontak Houthi 

sendiri mulai tereskalasi pertama kali pada tahun 2004 jauh sebelum PBB 

memasuki konflik yang terjadi di Yaman. Dalam kaitannya dengan pengaruh antara 

fase masuknya PBB dalam terhadap tingkat kegagalan upaya mediasi oleh PBB 

dalam konflik tersebut adalah semakin panjang konflik berlangsung ketika mediasi 

tersebut dilakukan maka semakin rendah tingkat kemungkinan mediasi tersebut 

berakhir sukses. Jacob Bercovitch berpendapat bahwa waktu yang tepat untuk 

dilakukan mediasi pada sebuah konflik berada pada interval 7 hingga 36 bulan 

diluar interval tersebut Jacob Bercovitch menilai tingkat kemungkinan mediasi 

gagal akan semakin tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa kegagalan upaya 

mediasi PBB dan lamanya waktu inisiatif mediasi PBB dalam konflik tersebut 

adalah berbanding lurus. Mengingat jangka waktu yang panjang bagi konflik 

tersebut untuk bermanifestasi baik dari aspek aktornya maupun kepentingan-

kepentingan yang dibawa kedalam konflik itu sendiri. 

                                                           
318 Panel of Experts, Februari 2015, “Press Release Report No. S/2015/125”, Laporan United 

Nation Security Council, diakses dari https://www.scribd.com/document/256789321/UN-Panel-

Of-Experts-Report-on-Security-Council-Sanctions-Yemen, pada tanggal 18 September 2018. 
319 Security Council Report, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
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 Parameter lain yang dipertimbangkan dalam indikator ini adalah banyaknya 

percobaan yang telah dilakukan oleh PBB dalam menyelesaikan konflik yang 

sedang terjadi. Sampai pada perundingan langsung tersebut PBB baru 2 kali secara 

resmi melakukan upaya yaitu upaya implementasi GCC Initiative melalui NDC dan 

perundingan damai pada periode tahun 2015 – 2016 untuk menyelesaikan konflik 

antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi. Jacob bercovitch 

berpendapat bahwa kemungkinan mediasi dapat berakhir sukses jika dilakukan 

pada percobaan mediasi yang ketiga maupun keempat. Mengacu pada fakta yang 

terjadi pada upaya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegagalan upaya 

mediasi yang dilakukan oleh PBB dalam menyelesaikan konflik antara Pemerintah 

Yaman dan kelompok pemberontak Houthi dan jumlah percobaan mediasi oleh 

PBB adalah sebuah kewajaran. Hal tersebut dapat diartikan indikator ini turut 

mempengaruhi upaya yang telah dilakukan. 

 5.2.2. Intensitas Konflik Yaman – Houthi  

 Periode panjang konflik yang terjadi antara Pemerintah Yaman dan 

kelompok pemberontak Houthi tentu akan sangat berdampak pada jumlah korban 

terdampak konflik. Konflik yang terjadi antara Pemerintah Yaman dan kelompok 

pemberontak Houthi dapat dibagi secara periodik untuk memudahkan penulis 

menyajikan data. Periodesasi konflik di Yaman dapat dibagi ke dalam Periode 

konflik tahun 2004 hingga tahun 2010 dan periode Januari – Juli 2015. Periode 

pertengahan antara tahun 2011 hingga Maret 2015 tidak digunakan sebagai bahan 

analisis penulis karena pada periode tersebut data yang tersedia menggambarkan 

dampak konflik secara umum, tidak spesifik pada konflik antara Pemerintah Yaman 

dan kelompok pemberontak Houthi. 
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 Periode konflik tahun 2004 hingga 2010 dilaporkan setidaknya 

mengakibatkan 20.000 hingga 30.000 orang menjadi korban terdampak konflik 

baik yang luka-luka hingga kematian.320 Dari jumlah tersebut diperkirakan jumlah 

kematian yang terjadi akibat dari the Six Sa’ada Wars berkisar di angka 4500 

hingga 5000 jiwa.321 Dari jumlah tersebut fase konflik keempat atau pada periode 

konflik Februari 2007 hingga Januari 2008 merupakan konflik dengan jumlah 

kematian terbanyak yaitu sekitar 3035 korban jiwa.322 Jumlah tersebut mencakup 

semua aktor yang tercakup dalam konflik seperti militan kelompok pemberontak 

Houthi, pasukan loyalis Pemerintah Yaman, dan masyarakat sipil.  Konflik tersebut 

juga mengakibatkan sekitar 150.000 orang mengungsi ke daerah lain dan terancam 

kelaparan.323  Indentifikasi terhadap korban terdampak konflik tersebut menjadi 

tidak mudah untuk karena tidak mudah juga membedakan antara mana di antara 

korban tersebut yang merupakan kelompok pemberontak Houthi dan mana yang 

merupakan loyalis Pemerintah Yaman.324 Namun melalui beberapa penjelasan 

momen-momen konflik tertentu dapat memberikan penjelasan rasio jumlah korban 

baik dari sisi Pemerintah Yaman maupun kelompok pemberontak Houthi.  

  Pada periode konflik antara tahun 2004 hingga tahun 2010 terdapat 

momen-momen tertentu yang dapat menjelaskan gambaran mengenai intensitas 

konflik yang terjadi antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi. 

Konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi yang 

                                                           
320 Barak Salmoni, loc. cit.. 
321 Jumlah data yang terhimpun penulis dari kumpulan data milik Barak A. Salmoni, Bryce 

Loidolt, Madeleine Wells, 2010, “Regime and Periphery in Northern Yemen”, Santa Monica; Rand 

National Defense Reseacrh Institute, h. 133 – h. 157. 
322 Ibid., h. 144. 
323 Barak Salmoni, loc. cit..  
324 Ibid.. 
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dimulai pada tahun 2004 tereskalasi kembali secara masif tepat pada tahun 2007. 

Eskalasi konflik pada tahun 2007 dipicu oleh serangan salah satu anggota kelompok 

pemberontak Houthi yang di wilayah Sada’a yang menewaskan 20 tentara 

Yaman.325 Konflik yang berlangsung antara bulan Januari hingga Maret tersebut 

dipimpin langsung oleh Abdul Malik al-Houthi.326 Selama masa tersebut, konflik 

dilaporkan telah mengakibatkan sekitar 700 hingga 1000 tentara Yaman tewas, 

sedangkan dari sisi pemberontak Houthi dilaporkan ratusan anggota mereka dan 

masyarakat sekitar provinsi Sa’ada tewas.327 Konflik ini mengalami deskalasi 

ketika Qatar mencoba untuk melakukan mediasi pada Mei 2007. 

 Konflik kembali tereskalasi pada tahun 2009 mengingat mediasi yang 

dilakukan oleh Qatar pada tahun 2007 hingga Januari 2008 yang sampai pada tahap 

implementasi kesepakatan dinyatakan tidak berhasil oleh Presiden Ali Abdullah 

Saleh pada Mei 2009.328 Eskalasi konflik mencapai puncak tertingginya pada 

periode 2009 – 2010, hingga Pemerintah Yaman mengeluarkan operasi militer 

Scorched Earth pada Agustus 2009.329 Konflik pada periode ini pada akhirnya 

mengalami genjatan senjata yang dipicu kembali oleh mediasi yang dilakukan 

Qatar pada pertengahan bulan Februari 2010.330  

                                                           
325 BBC Editor, 28 Januari 2017, “’Shia Gunmen’ Kill Yemeni Troops”, diakses dari 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6307703.stm, pada tanggal 2 Juli 2019. 
326 BCC Editor, 18 Februari 2019, “Yemen profile – Yemen”, diakses dari 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951, pada tanggal 2 Juli 2019. 
327 Project Ploughshares, 2018, “Yemen (2004 -  first combat deaths)”, diakses dari 

https://ploughshares.ca/pl_armedconflict/yemen-2004-first-combat-deaths/, pada tanggal 2 Juli 

2019. 
328 Kristian Coates U., Februari 2013, “Qatar Mediation Initiatives”, Jurnal Policy Brief, 

Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF), h. 2. 
329 Katherine Zimmerman dan Chris Harnisch, loc. cit.. 
330 Kristian Coates U., loc. cit.. 
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 Dampak dari konflik periode awal ini sebenarnya telah memberikan 

gambaran tentang tingginya tingkat intensitas konflik yang terjadi di Yaman 

melalui rentang waktu dan terutama pada jumlah korban terdampak konflik. 

Melalui gambaran dari jumlah korban pada periode konflik tahun 2007 didapatkan 

kesimpulan bahwa persentase jumlah korban baik dari sisi Pemerintah Yaman 

maupun kelompok pemberontak Houthi adalah seimbang. Lebih lanjut, melalui 

angka jumlah korban terdampak konflik yang dilaporkan sekitar 20.000 hingga 

30.000 dapat disimpulkan bahwa indikator ini sangat berpengaruh pada kegagalan 

upaya mediais PBB dalam menyelesaikan konflik antar Pemerintah Yaman dan 

kelompok pemberontak Houthi. Kesimpulan tersebut mengacu pada pendapat 

Jacob Bercovitch yang mengatakan bahwa semakin besar jumlah korban terdampak 

konflik maka semakin kecil kemungkinan proses mediasi untuk berjalan sukses. 

Namun penulis akan menjabarkan lebih lanjut mengenai kondisi jumlah korban 

jiwa pada konflik pada periode Januari – Juni 2015 untuk lebih memberikan 

gambaran yang lebih relevan mengenai pengaruh jumlah korban terhadap tingkat 

kesuksesan sebuah mediasi. 

 Tingkat intensitas konflik pada Januari hingga Juni 2015 dapat 

diinterpretasikan dari gambar berikut: 
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Gambar 5. Persebaran Penguasaan Wilayah di Yaman 

 

Sumber: Roland Popp, Juni 2015, “War in Yemen: Revolution and Saudi 

Intervention”, Laporan CSS Analysis, CSS eth Zurich, h. 3. 

 

Gambar mengenai persebaran penguasaan wilayah tersebut dapat 

memberikan gambaran bahwa pada periode hingga Juni 2015 jangkauan pengusaan 

wilayah oleh kelompok pemberontak Houthi telah mencapai hampir seluruh 

Yaman. Pusat-pusat Pemerintahan yang berada di Sana’a, pelabuhan penting di 

kota al-Hudaydah, dan wilayah Ibukota sementara di Aden. Kondisi tersebut 

menggambarkan tingkat agresivitas yang ditunjukan oleh kelompok pemberontak 

Houthi dalam rentang waktu antara Januari hingga Juni 2015. Tingkat agresivitas 

ini tentu akan sangat berdampak pada jumlah korban terdampak konflik tersebut . 

Mengenai jumlah korban terdampak konflik dari rentang Januari hingga Juni 2015 

dapat dilihat dari gambar berikut; 
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Gambar 6. Data Korban Konflik Yaman – Houthi 2015 (Explosive Weapons) 

 

Sumber: Robert Perkins, 2015, “State of Crisis: Explosive Weapons in Yemen”, 

Action on Armed Violence publication, h. 5-6. 

 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah korban jiwa dalam rentang 

waktu Januari hingga Juni 2015 adalah sebesar 5.239 korban jiwa perbandingan 

antara korban sipil dengan pasukan bersenjata sebesar 21:4. Dari data tersebut juga 

dapat diketahui bahwa pusat konflik berada pada seputaran wilayah pusat 

pemerintahan Yaman di Sana’a. Data tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat 

intensitas jika mengacu pada jumlah korban antara konflik periode 2004 – 2007 dan 

permulaan tahun 2015 dimana kelompok pemberontak Houthi mulai melakukan 

gerakan pemberontakan terbesar mereka tidak berbeda jauh. Mengacu pada 

kesimpulan sebelumnya bahwa indikator ini turut berpengaruh terhadap kegagalan 
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upaya mediasi PBB adalah terbukti masih relevan dengan jumlah total korban jiwa 

yang mencapai tingkat lebih dari 10.000 korban jiwa. 

 5.2.3. Akar Permasalahan Konflik Yaman – Houthi  

 Jika dinilai dari polanya, akar dari permasalahan antara Pemerintah Yaman 

dan kelompok pemberontak Houthi tidak jauh berbeda dengan masalah perbedaan 

nilai-nilai. Penjelasan mengenai akar permasalahan antara Pemerintah Yaman dan 

kelompok pemberontak Houthi dapat ditarik pada masa penyatuan antara Republik 

Demokratik Rakyat Yaman dan Republik Arab Yaman menjadi satu negara 

kesatuan pada tahun 1990. Penyatuan tersebut membuat kebebasan berserikat 

menjadi lebih terbuka pada masa tersebut membuat para pemimpin aliran Syiah 

Zaydi mendirikan partai bernama Hizb al-Haqq, sebuah partai politik yang 

bertujuan untuk menegaskan kembali identitas Zaydi di masyarakat.331 Pada level 

grassroots Badr al-Din al-Houthi telah mendirikan sebuah organisasi pemuda 

bernama Ansarullah yang memiliki anggota awal sekitar 15.000 orang.332 

 Melalui Ansarullah Badr al-Din al-Houthi mencoba untuk membuat dan 

mendistribusikan literasi mengenai paham-paham Zaydi. Perkembangan yang pesat 

dan paham yang menyimpang dari sistem pemerintahan demokrasi membuat 

Hussein al-Houthi dan Abdullah al-Razzami, anggota perlemen dari partai Hizb al-

Haqq, dipanggil ke istana dalam rangka meminta jaminan bahwa kelompok 

Ansarullah bebas dari pengaruh asing.333 Jaminan itu pun diberikan pada Presiden 

                                                           
331 Lucas Winter, h. 106. 
332 Ibid. 
333 Ibid.. 
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Ali Abdullah Saleh, namun tidak serta merta menghilangkan paham Zaydi 

mengenai ketidaksetujuan dengan demokrasi dalam tubuh Ansarullah. 

 Beberapa demonstrasi pernah dilakukan oleh Ansarullah kepada 

Pemerintah Yaman selama proses setelah perang saudara tahun 1993.334 Hingga 

meletusnya konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi  

pada tahun 2004 yang ditengarai karena isu sektarian pada waktu itu. Namun jika 

dikaji lebih dalam manuver-manuver yang dilakukan oleh Presiden Ali Abdullah 

Saleh pada saat itu akan dapat merubah persepsi yang ada. 

 Dua aliansi penting dari Presiden Ali Abdullah Saleh dalam mempersatukan 

Yaman adalah Seikh Abdullah al-Ahmar dari Konfederasi Hashid salah satu suku 

dengan jaringan terkuat di Yaman dan Jenderal Ali Mohsen al-Ahmar pemimpin 

dari Klan Sahan (bagian dari Konfederasi Hashid) yang juga Komandan First 

Armoured Division (FAD), satuan pasukan militer terkuat di Yaman.335 Namun 

pada periode tahun 2000-an Presiden Ali Abdullah Saleh mulai melihat bahwa 

munculnya kelompok-kelompok seperti al-Hirak dan kelompok pemberontak 

Houthi (yang berasal dari kelompok pemuda Ansarullah) sebagai celah untuk 

membentuk lingkaran koalisi menjadi lebih kecil dalam rangka membangun rezim 

“kerajaan” di lingkaran pemerintahan. 

Hal pertama yang dilakukan oleh Presiden Ali Abdullah Saleh adalah 

menunjuk anak dan para sepupunya untuk menempati jabatan utama di bidang 

militer, keamanan, dan intelijen. Selain itu Presiden Ali Abdullah Saleh juga 

                                                           
334 Shoqi Maktary dan Katie Smith, loc. cit.. 
335 Kim Salmutter, 2017, “Why Did the Transition Process in Yemen Fail?”, Junrnal SciencePo, 

Kuwait Program, h. 3. 
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berusaha untuk menjadikan anaknya sebagai suksesornya kelak.336 Hal tersebut 

tentu menimbulkan kerenggangan di koalisi karena menurut kesepakatan koalisi al-

Had, Ali Mohsen akan menjadi suksesor Saleh di masa yang akan datang. 

Kemudian Presiden Ali Abdullah Saleh berusaha mengurangi kekuatan dari 

kesatuan FAD dengan cara mengirim kesatuan tersebut untuk melakukan misi 

memberantas Kelompok Separatis al-Hirak dan kelompok pemberontak Houthi.337 

Lebih lanjut, Presiden Ali Abdullah Saleh mengirimkan pasukan FAD di bawah 

komando Ali Mohsen dalam perang yang terjadi dari tahun 2004 hingga 2010 di 

Yaman. 

Memang dalam implementasinya perbedaan nilai-nilai antara aliran Syiah 

Zaydi dan Sunni Salafi cukup berpengaruh di Yaman mengingat etnis kesukuan 

masih menjadi jalan untuk bersosialisasi dan beridentitas. Namun pada titik ini 

penulis melihat bahwa akar permasalahan utama sebenarnya bukan berada pada 

koridor nilai yang berbeda, namun lebih kearah strategi politik untuk membangun 

sebuah “kerajaan” politik yang dilakukan oleh Presiden Ali Abdullah Saleh. Oleh 

karena itu penulis mengkategorikan akar permasalahan ini kedalam kategori isu 

politik dan bukan pada konteks sistem politik. 

Mengacu pada pendapat Jacob Bercovitch yang berpendapat bahwa isu 

yang tergolong isu ideologi misalnya isu perbedaan kepercayaan dan sistem politik  

akan sangat mempengaruhi tingkat kegagalan sebuah mediasi. Namun menurut 

penulis akar permasalahan dari konflik ini tidak termasuk ke dalam kategori 

tersebut karena pada dasarnya padangan sistem politik demokratis juga tidak 

                                                           
336 Ibid.. 
337 Ibid.. 
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bersimpangan dengan pandangan Syiah Zaydi. Maka penulis menyimpulkan bahwa 

indikator ini tidak berpengaruh pada kegagalan upaya mediasi oleh PBB dalam 

menyelesaikan konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi. 

5.3. Nature of Mediator 

 5.3.1. Sumber Daya Perwakilan Khusus PBB dalam Mediasi 

 PBB sebagai badan internasional yang mewadahi semua kepentingan 

negara-negara di seluruh dunia tentu dapat dikategorikan sebagai badan yang 

kredibel dalam menyelesaikan konflik-konflik internasional di berbagai wilayah di 

dunia. Selain karena adanya DK PBB sebagai badan yang diberikan mandat oleh 

piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, PBB juga 

merupakan badan yang secara norma seharusnya bersih dan bebas dari kepentingan 

dalam menjalankan misinya. DK PBB sendiri mempunyai kewenangan untuk 

menginvestigasi situasi apapun yang dapat mengacam perdamaian dunia dan 

merekomendasikan prosedur sengketa secara damai. 

Perwakilan PBB, Jamel Benomar, dalam menjalankan perannya sebagai 

mediator pada konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi belum mendapatkan mandat dari DK PBB. Mengacu pada pendapat Jacob 

Bercovitch yang berpendapat bahwa legitimasi merupakan salah satu bentuk 

sumber daya yang harus dimiliki oleh mediator ketika akan masuk kedalam sebuah 

konflik untuk meningkatkan tingkat kemungkinan mediasi dapat berakhir sukses, 

maka apa yang dilakukan oleh Jamel Benomar dapat dikategorikan sebagai sebuah 

tindakan yang riskan. Namun dalam melakukan tindakan tersebut Jamel Benomar 
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berdasar pada perintah yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Kim 

Mon. 2 bulan kemudian DK PBB memberikan mandat khusus kepada Jamel 

Benomar dalam Resolusi 2014 yang dikeluarkan pada tahun 2011. Mandat tersebut 

tentu dapat meningkatkan tingkat pengaruh Jamel Benomar terhadap konflik yang 

sedang dimediasi. 

 Pada dasarnya sumber daya atau power yang dimiliki oleh Jamel Benomar 

dari DK PBB sudah cukup memadai untuk melakukan mediasi dalam konflik antara 

Pemerintahan Yaman dan kelompok pemberontakan Houthi. Apalagi hubungan 

baik yang terjalin antara PBB dengan GCC juga menjadi dasar yang cukup kuat 

untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Jamel Benomar sudah 

kuat. Contoh implementasi dari sumber daya yang dapat dihasilkan dari DK PBB 

adalah membantu Jamel Benomar untuk mendirikan sebuah kantor di Sana’a 

beserta membentuk tim panel of experts sekaligus memberikan status sebagai 

perwakilan khusus pada Jamel Benomar. DK PBB juga membantu memberikan 

mandat kepada Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi untuk memimpin segala bentuk 

national dialogue yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan proses transisi 

politik yang ada. Sedangkan contoh implementasi sumber daya yang diperoleh dari 

adanya hubungan dengan GCC adalah didapatkan akses oleh Jamel Benomar untuk 

menyelenggarakan konfrensi The Friends of Yemen di salah satu negara GCC, Arab 

Saudi. 

 Dalam konteks sumber daya dan power yang dimiliki PBB yang diwakili 

oleh Jamel Benomar pada dasarnya sudah mencukupi untuk dapat memberi garansi 

bahwa mediasi akan berakhir dengan sukses. Namun pada implementasinya, 

mediasi yang dilakukan oleh PBB mengalami kegagalan. Dapat disimpulkan bahwa 
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indikator ini tidak mempunyai pengaruh pada kegagalan upaya mediasi tersebut 

justru jika dianalisis lebih dalam indikator dapat meningkatkan kemungkinan upaya 

mediasi berakhir sukses. 

 5.3.2. Hubungan Perwakilan Khusus PBB dengan Yaman dan Houthi 

 PBB melalui Jamel Benomar masuk ke konflik Yaman dengan sangat baik 

pada permulaan mediasi. Hanya dengan mengandalkan perintah dari Sekretaris 

Jenderal, bersama dengan  Kepala Department of Political and Peacebuilding 

Affairs, B, Lynn Pascoe, Jamel Benomar dilaporkan menemui Presiden Ali 

Abdullah Saleh seminggu sebelum laporannya disampaikan pada DK PBB pada 19 

April 2011.338 Jamel Benomar yang merupakan diplomat PBB kelahiran Maroko 

yang berdomisili di New York.339 

 Walaupun tanpa mandat dari DK PBB, Jamel Benomar masuk kedalam 

konflik Yaman dan menjalin komunikasi terhadap Pemerintah Yaman secara halus. 

Hal tersebut tercermin dari keyakinan dan pengetahuannya yang tinggi mengenai 

sistem kerja PBB dalam mengatasi sebuah konflik. Jamel Benomar mendapatkan 

keuntungan juga dari proses drafting yang telah dilakukan oleh GCC dalam rangka 

membentuk framework mengenai rumusan-rumusan kesepakatan untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi di Yaman. Pada praktiknya Jamel Benomar 

berhasil meyakinkan Presiden Ali Abdullah Saleh pada saat itu untuk mau 

                                                           
338 Security Council Report, 21 April 2011, “Insights on Yemen”, diakses dari 

https://www.whatsinblue.org/2011/04/insights-on-yemen-1.php, pada tanggal 22 Juni 2019. 
339 Communication Services Sector, 2018, “Executive Profile: Jamel Benomar”, diakses dari 

https://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=582079097&privcapId=

878300, pada tanggal 2 Juli 2019. 
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menandatangani draft GCC Inititative.340 Selain itu Jamel Benomar juga berhasil 

meyakinkan pihak-pihak terlibat konflik salah satunya kelompok pemberontak 

Houthi untuk bersedia mengikuti framework dari GCC Initiative berikut mekanisme 

implementasinya.341 

 Jamel Benomar telah berusaha setidaknya untuk membuat citra dirinya 

bersih dari kepentingan-kepentingan asing dan menunjukkan bahwa dirinya sebagai 

mediator yang adil. Tidak adanya mandat dari DK PBB hingga Oktober 2011 

membuat pencitraan tersebut berlangsung lancar pada awalnya. Jamel Benomar 

juga diberikan kredit khusus atas kerja kerasnya menjangkau lebih banyak dimensi 

masyarakat untuk ikut dalam merumuskan framework mengenai transisi politik 

dalam NDC. Keikutsertaan perwakilan dari kelompok perempuan dan pemuda 

merupakan usahanya untuk mengimplementasikan tujuannya tersebut.  

 Secara formal otorisasi kepemimpinan dalam proses transisi dan NDC 

memang berada pada Pemerintah Yaman di bawah kepemimpinan Presiden Abed 

Rabbo Mansur Hadi, namun pada implementasinya kepemimpinan NDC dipegang 

Jamel Benomar.342 Pada awalnya memang dukungan dari DK PBB dinilai dapat 

meningkatnya kredibilitas Jamel Benomar dimata pihak-pihak yang terlibat dalam 

konflik, namun hal tersebut justru menjadi bumerang bagi Jamel Benomar karena 

semakin lama sebagian besar pihak-pihak tersebut mengintepretasikan dukungan 

tersebut sebagai ancaman kepada kedaulatan mereka. Hal tersebut diperparah oleh 

berpindahnya aliansi Presiden Ali Abdullah Saleh dari yang semula mendukung 

                                                           
340 Francesco Mancini dan Jose Vericat, November 2016, “Lost in Transition: UN Mediation in 

Libya, Syria, and Yemen”, Jurnal International Peace Institute (IPI) Publication, h. 11. 
341 Ibid.. 
342 Ibid., h. 12 
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implementasi GCC Initiative dan NDC menjadi kontra dengan beraliansi dengan 

kelompok pemberontak Houthi untuk mengganggu jalannya transisi politik yang 

terjadi di Yaman. 

 Situasi yang demikian ini jelas menjadi tidak menguntungkan bagi Jamel 

Benomar dan juga PBB. Akhirnya setelah gelombang gerakan pemberontakan 

kelompok pemberontak Houthi terjadi pada akhir tahun 2014 hingga awal tahun 

2015, Jamel Benomar secara resmi mengundurkan diri pada 15 April 2015 

digantikan oleh Ismail Ould Cheikh Ahmed pada tanggal 25 April 2015.343 

Pergantian tersebut tentu akan membuat hubungan antara mediator dengan pihak-

pihak terlibat konflik sepenuhnya berada kondisi yang baru. Namun persepsi yang 

muncul selama hampir 4 tahun antara Jamel Benomar dan pihak terlibat konflik 

terutama kelompok pemberontak Houthi tidak dapat dieliminasi begitu saja. 

Mengacu pada pendapat Jacob Bercovitch yang menyatakan bahwa kondisi 

yang demikian ini termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan upaya 

mediasi oleh PBB. Hubungan yang semakin memburuk antara PBB sebagai pihak 

mediator dengan pihak-pihak terlibat konflik selain Pemerintah Yaman membuat 

persepsi dari pihak-pihak terlibat konflik kepada mediator semakin buruk. Mediator 

dianggap tidak mampu untuk merefleksikan dan melindungi kepentingan masing-

masing pihak terlibat konflik atau justru terlihat seperti ancaman. 

 

 

                                                           
343 Security Council Report, “Chronology of Events: Yemen”, loc. cit.. 
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 5.3.3. Percobaan Mediasi PBB dalam Konflik Yaman – Houthi  

 Upaya perundingan damai yang dilakukan oleh PBB dalam menyelesaikan 

konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi merupakan 

percobaan kedua yang dilakukan oleh dalam rangkaian mediasi sejak tahun 2011. 

GCC Initiative yang telah diimplementasikan pada tanggal 23 November 2011344, 

telah dinyatakan oleh PBB sendiri terimplementasi dengan lambat dan menemui 

banyak tantangan. Bahkan constitutional draft committee yang dibentuk pada Maret 

untuk menjalankan implementasi dari NDC dinyatakan tidak memberikan hasil atau 

suara sampai pada Januari 2015.345 

 Proses untuk menyelenggarakan perundingan damai yang diinisiasi dan 

ditengahi oleh PBB pada bulan Juni dan Desember 2015, di Swiss, dan periode 

bulan April dan Agustus 2016, di Kuwait, dalam menyelesaikan konflik antara 

Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi telah diupayakan oleh PBB 

sejak Februari 2015. Dalam Resolusi 2201, DK PBB secara khusus menuntut 

kelompok pemberontak Houthi dengan segera dan tanpa syarat untuk terlibat dalam 

negosiasi yang diinisiasi dan ditengahi PBB dengan itikat baik.346 Selain itu DK 

PBB juga menuntut kelompok pemberontak Houthi untuk menahan diri dari 

tindakan sepihak yang dapat merusak transisi politik yang sedang dijalankan. 

 GCC Initiative memang merupakan framework yang dirumuskan oleh 

GCC, namun dalam implementasinya PBB ikut dalam mendukung, menyetujui, dan 

                                                           
344 Ibid.. 
345 OSESGY, 23 Juni 2018, “OSESGY Background”, diakses dari 

https://osesgy.unmissions.org/background, pada tanggal 25 Juni 2019. 
346 Security Council, 15 Februari 2015, “Security Council Resolution 2201 (S/RES/2201) (2015) ): 

Adopted by the Security Council at its 7382th Meeting”, Security Council Press Release document.  
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mengimplementasikan GCC Initiative. Dalam proses implementasinya PBB 

membuat NDC untuk mengakomodasi suara-suara dari berbagai elemen 

masyarakat dalam rangka referendum konstitusional dan mekanisme pemilihan 

umum pada tahun 2014. Tidak tercapainya tujuan dari NDC secara maksimal 

membuat upaya yang dilakukan oleh PBB dalam konteks ini dapat dinyatakan 

sebagai kegagalan.  

Jacob Bercovitch berpendapat bahwa kegagalan percobaan mediasi yang 

telah dilakukan seharusnya dapat mempengaruhi meningkatnya tingkat kesuksesan 

upaya mediasi yang selanjutnya. Namun pada kasus PBB, kegagalan upaya mediasi 

kedua yang dilakukan menjadi pengecualian dalam penarikan kesimpulan, 

termasuk jika mengacu pada sumber daya atau power yang dimiliki oleh PBB 

sendiri. Lebih lanjut, Jacob Bercovitch menilai bahwa semakin tinggi power atau 

sumber daya yang dimiliki oleh mediator maka pada percobaan kedua seharusnya 

dapat menyelesaikan konflik terkait. Namun upaya perundingan damai yang 

merupakan percobaan mediasi kedua PBB belum juga menghasilkan kesepakatan 

diantara pihak-pihak yang terlibat konflik. 

 Relevansi antara kegagalan upaya perundingan damai yang pernah 

dilakukan sebelumnya dalam konteks upaya mediasi PBB selanjutnya dapat dinilai 

juga dari fakta yang menyatakan bahwa PBB juga mengupayakan upaya mediasi di 

Libya dan Suriah pada tahun 2011. Persamaan pola pada konflik dan upaya mediasi 

tersebut tidak dapat juga memberikan refleksi bagi PBB untuk mengupayakan 

sebuah upaya mediasi yang efektif dan sukses. Maka dapat penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa indikator ini tidak berpengaruh terhadap kegagalan upaya 
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perundingan langsung PBB dalam menyelesaikan konflik antara Pemerintah 

Yaman dan kelompok pemberontak Houthi.  

5.4. Strategi Mediasi PBB 

 Upaya perundingan damai yang diupayakan oleh PBB dalam 

menyelesaikan konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak 

Houthi merupakan salah satu bentuk strategi mediasi yang dimaksudkan untuk 

menyelesaikan sebuah konflik. Pada awalnya proses tersebut dimulai dengan 

mengeluarkan Resolusi 2201, DK PBB secara khusus menuntut kelompok 

pemberontak Houthi dengan segera dan tanpa syarat untuk terlibat dalam negosiasi 

yang diinisiasi dan ditengahi PBB dengan itikat baik.347 Selanjutnya melalui proses 

rangkaian komunikasi, kedua belah pihak bersedia untuk bertemu dan mengikuti 

perundingan damai di Swiss pada Juni dan Desember 2015 dan April hingga 

Agustus 2016. Penulis akan menganalisis terkategori sejauh mana spektrum upaya 

mediasi PBB  tersebut. Jacob Bercovitch menilai bahwa semakin tinggi spektrum 

yang tercakup dalam upaya ini semakin tinggi juga tingkat kemungkinan mediasi 

berakhir sukses. Urutan spektrum yang diperkenalkan oleh Jacob Bercovitch mulai 

dari yang terendah adalah communication-facilitation, formulation, dan 

manipulation. 

 Upaya perundingan langsung PBB merupakan salah satu bentuk mediasi 

yang dapat dikategorikan mencakup dua spektrum yaitu formulation dan 

manipulation. Jacob Bercovitch mendefinisikan spektrum formulation sebagai 

                                                           
347 Security Council, 15 Februari 2015 “Security Council Resolution 2201 (S/RES/2201) (2015) ): 

Adopted by the Security Council at its 7382th Meeting”, Security Council Press Release document.  
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tindakan yang menuntut mediator untuk mengambil peran lebih formal dengan 

memegang kontrol atas aspek situasional dalam proses mediasi. Lebih lanjut peran 

formal yang dimaksudkan oleh Jacob Bercovitch adalah tindakan-tindakan yang 

mencakup menentukan jumlah, jenis, tempat, dan agenda pertemuan antar pihak-

pihak terlibat konflik dalam rangka proses mediasi. Tindakan-tindakan PBB yang 

mencakup aspek-aspek tersebut tergambar jelas pada upaya perundingan damai 

PBB. 

 Dalam Resolusi 2216, PBB menyerukan kepada semua pihak-pihak yang 

terlibat konflik, terutama kelompok pemberontak Houthi, untuk melanjutkan dan 

mempercepat negosiasi iklusif yang diinisiasi dan ditengahi oleh PBB dengan tetap 

mengimplementasikan GCC Inititative.348 Pada 25 Juni 2015, DK PBB 

mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengakuan dan penyambutan upaya luar 

biasa PBB dalam mengadakan konsultasi konflik Yaman di Jenewa, Swiss, dan 

menyatakan dukungan terhadap upaya-upaya tersebut.349 DK PBB juga secara 

positif menerima catatan dari perwakilan khusus PBB, Ismail Ould Cheikh Ahmed 

mengenai prinsip-prinsip yang dianut dalam mempercepat terjadinya proses 

konsultasi tersebut. DK PBB juga mendorong pihak-pihak terlibat konflik untuk 

membahas dan mempertimbangkan proposal-proposal yang dirumuskan dalam 

proses konsultasi. Lebih lanjut, DK PBB mengingatkan kembali kepada pihak-

pihak terlibat konflik untuk mendasarkan tindakan-tindakan mereka pada resolusi-

resolusi yang telah dibuat DK PBB, seperti Resolusi 2014 (2011), 2051 (2012), 

                                                           
348 Security Council, 14 April 2015, “Security Council Resolution 2216 (S/RES/2216) (2015) ): 

Adopted by the Security Council at its 7426th Meeting”, Security Council Press Release document. 
349 Security Council Report, 25 Juni 2015, “Security Council Press Statement on Yemen (no. 

SC/11944)”, diakses dari https://www.un.org/press/en/2015/sc11944.doc.htm, pada tanggal 3 Juli 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/press/en/2015/sc11944.doc.htm


123 
 

2140 (2014), 2201 (2015), dan 2216 (2015) yang secara garis besar bertujuan untuk 

menekankan kembali kebutuhan akan diselenggarakan transisi politik yang damai, 

tertib, dan inklusif.350 DK PBB juga menegaskan kembali seruan mereka kepada 

pihak-pihak terlibat konflik untuk menghadiri dan terlibat langsung dalam 

perundingan-perundingan selanjutnya dengan tanpa syarat dan dengan itikad baik. 

DK PBB menghimbau agar semua perbedaan-perbedaan yang ada dapat segera 

diselesaikan melalui dialog tersebut. 

 Dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang terangkum dalam penjelesan 

pernyataan resmi tersebut telah mengakomodasi langkah-langkah seperti 

menentukan jenis pertemuan yang diselenggarakan yang berbentuk perundingan 

langsung untuk menegosiasikan perbedaan pandangan-padangan atas rumusan 

proses transisi politik yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, 

PBB juga telah menetapkan tempat perundingan damai dan prinsip-prinsip atas 

agenda mempercepat proses transisi politik yang telah dirumuskan. Tindakan-

tindakan yang demikian ini telah mencakup parameter-parameter lanjutan yang 

telah disimpulkan oleh Jacob Bercovitch. Sesuai penjabaran sebelumnya, strategi 

formulation adalah ketika tindakan mediator yang mencakup menentukan jumlah, 

jenis, tempat, dan agenda pertemuan. Lebih lanjut mediator dapat membuat 

protokol, memperjelas kepentingan-kepentingan yang sama antara aktor-aktor 

terlibat konflik, mereduksi ketegangan, memfokuskan agenda pada isu-isu yang 

sederhana, dan memastikan pihak-pihak terlibat konflik berfokus pada agenda 

mengikuti proses dan prosedur yang ada.  

                                                           
350 Ibid.. 
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 Pada konteks tindakan yang masuk kedalam kategori bentuk strategi 

manipulation adalah ketika PBB mengeluarkan ultimatum kepada pihak-pihak 

yang mengganggu jalannya mediasi, dalam hal ini kelompok pemberontak Houthi 

yang disebutkan secara khusus dalam Resolusi 2201 dan 2216. Tindakan yang 

demikian ini menurut Jacob Bercovitch merupakan salah satu bentuk intervensi 

dengan memperlihatkan posisi mediator sebagai pihak yang mempunyai kuasa 

untuk memastikan pihak yang terlibat konflik bersedia mengikuti proses mediasi 

yang telah dilakukan. Cakupan parameter tersebut memang terlihat terlalu sempit 

untuk dapat menyimpulkan strategi ini masuk ke dalam bentuk manipulation. 

Namun unsur intervensi yang dilakukan PBB tersebut setidaknya memberikan 

gambaran bahwa tindakan mediasi yang dilakukan tidak sepenuhnya dalam koridor 

bentuk formulation. 

 Unsur intervensi yang dilakukan oleh PBB semakin terlihat jelas dengan 

adanya sanksi-sanksi yang diberikan kepada beberapa aktor yang berada dalam 

lingkup konflik. Pada tanggal 10 September 2014 sanctions committee yang 

dibentuk oleh DK PBB bertemu tim panel of experts untuk menghimpun laporan 

mengenai penyelidikan masalah utama yang menghambat transisi politik di 

Yaman.351 DK PBB melalui sanctions committee yang diketuai Raimonda 

Murmokaité seorang diplomat asal Lithuania secara resmi memberlakukan sanksi 

kepada mantan Presiden Ali Abdullah Saleh dan dua komandan kelompok 

pemberontak Houthi Abd al-Khaliq al-Houthi dan Abdullah Yahya al-Hakim.352 

                                                           
351 Security Council Report, 16 September 2014, “Security Council 2140 Sanctions Committee 

Discusses Interim Report of Panel of Experts on Yemeni”, diakses dari 

https://www.un.org/press/en/2014/sc11564.doc.htm, pada tanggal 8 Juli 2019. 
352 Pernyataan Raimonda Murmokaité dalam Pertemuan ke-7336 DK PBB pada hari Kamis, 11 

Desember 2014 di New York menurut Security Council Provisional Document no. S/PV.7336. 
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Pemberlakuan sanksi berupa pembekuan aset-aset di luar negeri dan larangan 

berpegian keluar negeri.353 DK PBB kembali mengeluarkan sanksi yang dituangkan 

dalam Resolusi 2216 DK PBB.354 Dalam keputusannya sanksi tersebut memuat 2 

hal utama yaitu; Pertama, sanksi embargo senjata terhadap kelompok pemberontak 

Houthi dan pasukan yang loyal terhadap mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. 

Kedua, sanctions committee kembali memberlakukan sanksi berupa pembekuan 

aset-aset di luar negeri dan larangan berpegian keluar negeri bagi komandan 

kelompok pemberontak Houthi lainnya yaitu Abdulmalik al-Houthi dan anak dari 

mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, Ahmed Ali Abdullah Saleh.355 

 Mengacu pada pendapat Jacob Bercovitch yang berpendapat bahwa 

semakin tinggi tingkat spektrum pada strategi yang diterapkan, maka semakin 

tinggi juga tingkat kemungkinan untuk sukses. Strategi mediasi yang dilakukan 

PBB tersebut berada menurut kesimpulan penulis berada dalam kategori bentuk 

formulation dan manipulation yang membuat tingkat kemungkinan suksesnya 

seharusnya tinggi. Namun upaya mediasi PBB tersebut ternyata gagal mencapai 

kesepakatan. Penulis menarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh yang dari 

variabel ini terhadap kegagalan upaya mediasi PBB dalam menyelesaikan konflik 

antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi. 

 

 

                                                           
353 Ibid.. 
354 Security Council Report, 14 April 2015, “Security Council Resolution 2216 (S/RES/2216) 

(2015)”, Security Council Report Document. 
355 Ibid.. 
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis penulis yang diuraikan dalam bab V sekaligus 

mengacu pada indikator-indikator yang dijabarkan oleh Jacob Bercovitch menganai 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil mediasi pada bab II maka penulis 

dapat menjawab rumusan masalah yang telah penulis angkat dalam penelitian ini. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan mediasi yang dilakukan oleh 

PBB pada tahun 2011 hingga 2016 dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah 

Yaman dan kelompok pemberontak Houthi berdasarkan indikator yang telah 

dijabarkan oleh Jacob Bercovitch adalah faktor previous relations, internal 

characteristics, duration, intensity, dan previous relationships with parties. Dari 

kelima faktor tersebut faktor yang paling signifikan berpengaruh terhadap 

kegagalan yang dilakukan PBB adalah faktor previous relations, duration, dan 

previous relationship with parties.  

 Penulis menyimpulkan bahwa faktor previous relations menjadi signifikan 

karena hubungan antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi 

tidak pernah berada dalam satu koridor suara. Sejak tahun 1993 kelompok 

pemberontak Houthi selalu berada pada posisi sebagai oposisi Pemerintah Yaman 

baik dalam koridor struktur sosial maupun pandangan politik. Sedangkan pada 

indikator duration penulis menyimpulkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh PBB 

dapat dinyatakan sangat terlambat untuk menjangkau konflik yang telah berjalan 

selama lebih dari 7 tahun. Sehingga kompleksitas aktor-aktor dan isu-isu dasar dari 
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konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi menjadi 

semakin rumit. Indikator terakhir yang berpengaruh secara signifikan dalam 

kegagalan mediasi oleh PBB adalah previous relationships with parties. Mengacu 

pada kecenderungan keberpihakan perwakilan khusus PBB yang berada di 

lapangan untuk mengimplementasikan mediasi pada Pemerintah Yaman membuat 

kelompok pemberontak Houthi tidak juga menyepakati kerangka perjanjian damai 

yang ada. Hal tersebut mengakibatkan proses mediasi menjadi tidak mudah 

dijalankan dan akhirnya berakhir gagal. 

 Dari ketiga faktor yang termasuk paling berpengaruh tersebut penulis dapat 

menyimpulkan bahwa indikator previous relationships with parties merupakan 

indikator paling berpengaruh karena tingkat kepercayaan yang diberikan baik oleh 

Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi merupakan dasar utama 

dalam melanjutkan proses mediasi yang terjadi. Hal tersebut terbukti membuat 

salah satu pihak baik kelompok pemberontak Houthi pada mediasi tahap pertama 

maupun Pemerintah Yaman pada mediasi tahap kedua melakukan boikot karena 

tingkat kepercayaan atas asas impartiality yang dibawa oleh PBB sendiri. Pada 

tingkatan selanjutnya, indikator yang berpengaruh adalah previous relations. 

Sejarah hubungan antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi 

yang tidak pernah berada dalam satu nilai dan koridor dalam memandang perbedaan 

yang terjadi di antara kedua belah pihak tersebut membuat perundingan-

perundingan damai yang dilakukan tidak pernah berakhir dengan kesepakatan yang 

sama. Pada tingkatan terakhir, indikator duration menjadi faktor yang mempunyai 

pengaruh paling rendah di antara ketiga indikator yang masuk dalam kategori ini. 

Hal ini didasarkan pada argumen bahwa meskipun kompleksitas aktor-aktor dan 
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isu-isu dasar yang telah berkembang semakin kompleks selama 7 tahun sebelum 

PBB melakukan mediasi pada tahun 2011, PBB melalui panel of experts yang telah 

dibentuk selayaknya mampu untuk memetakan aktor-aktor yang terlibat dan isu-isu 

dasar tersebut. Melalui studi-studi yang telah banyak diterbitkan mengenai isu 

konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi dapat 

menjadi acuan dalam mempelajari kompleksitas-kompleksitas yang terjadi. 

 Melalui hasil analisis di bab V, penulis menemukan fakta menarik bahwa 

kegagalan mediasi oleh PBB dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Yaman 

dan kelompok pemberontak Houthi justru tidak disebabkan oleh indikator issues 

dan variabel mediator strategies. Mengacu pada fakta-fakta yang didapatkan oleh 

penulis berikut hasil dari analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa memang 

secara umum terlihat bahwa akar permasalahan yang memicu konflik antara 

Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi adalah mengenai perbedaan 

sekte diantara kedua pihak tersebut. Namun secara khusus penulis menyimpulkan 

bahwa akar permasalahan dari konflik tersebut adalah murni dari strategi politik 

yang dilakukan oleh mantan Presiden Ali Abdullah Saleh untuk melakukan 

monopoli dalam pemerintahan Yaman. Hal tersebut menjadi anomali ketika akar 

permasalahan tersebut terkategori sebagai isu yang mudah untuk dimediasi menurut 

pendapat dari Jacob Bercovitch sendiri.  

 Pada analisis variabel mediator strategies, penulis menyimpulkan bahwa 

strategi yang dilakukan oleh PBB sendiri telah cukup efektif menurut Jacob 

Bercovitch dalam melakukan sebuah proses mediasi sehingga memperbesar tingkat 

kemungkinan mediasi berakhir sukses. Namun strategi mediasi yang dilakukan oleh 

PBB yang masuk dalam spektrum manipulation dimana PBB telah mengeluarkan 
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sanksi-sanksi sebagai bentuk intervensi paling tinggi bagi mediator tidak juga dapat 

memberikan garansi tingkat kemungkinan mediasi akan berakhir sukses. Memang 

variabel ini juga sangat tergantung dari hasil indikator-indikator lainnya hanya saja 

variabel mediator strategies merupakan variabel yang paling penting untuk 

dikonfrontasi untuk memperbesar tingkat kemungkinan mediasi berakhir sukses. 

6.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran rekomendasi yang terangkum dalam manfaat 

penelitian baik dalam konteks akademis maupun praktis: 

1. Dalam konteks praktis, penulis memberikan saran agar mediasi yang 

dilakukan oleh PBB dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Yaman 

dan kelompok pemberontak Houthi lebih memperhatikan asas impartiality 

dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan perbedaan pandangan 

antara Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi. Mengacu 

pada hasil analisis indikator previous relationships with parties 

kecenderungan PBB sebagai mediator untuk berpihak pada Pemerintah 

Yaman menjadikan persepsi pemarjinalan terhadap kelompok pemberontak 

Houthi menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu penulis menyarankan agar 

kerangka transisi politik yang dibangun sebagai rumusan untuk 

menyelesaikan konflik untuk dikaji kembali. PBB sebagai mediator juga 

harus secara lihai dalam memainkan peran tidak berpihak kepada salah satu 

pihak yang telibat konflik untuk meredakan persepsi-persepsi negatif yang 

muncul terhadap mereka. 
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2. Dalam konteks akademis, penulis menyadari bahwa data-data dan fakta-

fakta yang dihimpun dalam rangka melakukan proses analisis dalam 

penelitian ini masih jauh dari kata cukup. Banyak data-data maupun fakta-

fakta terutama dalam indikator relatives power yang dapat disempurnakan 

lebih lanjut. Penulis berharap baik bagi penelitian dengan tema maupun 

menggunakan konsep yang sama untuk lebih memperdalam data-data dalam 

indikator ini untuk mendapatkan tingkat disparitas power antara entitas 

negara dan kelompok pemberontak menjadi semakin signifikan. Tingkat 

disparitas yang semakin signifikan akan membuat tingkat pengaruh 

indikator ini dalam hasil sebuah mediasi semakin akurat dan relevan. 
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