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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

IV.1 Kesimpulan 

Efek domino dari Arab Spring dikawasan Timur Tengah, memiliki 

pengaruh yang besar terhadap tingkat stabilitas kawasan tersebut.Beberapa 

negara dikawasan ini pun sampai mengalami kerusuhan akibat efek 

tersebut.Dari beberapa kasus yang terjadi di negara kawasan TImur Tengah ini, 

yang menarik minat penulis untuk di teliti adalah Yaman.Kompleksifitas kasus 

yang terjadi di Yaman merupakan salah satu contoh bahwa perubahan tidak 

selamanya berjalan dengan mulus. 

Dampak yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi, menghancurkan 

tubuh Yaman sendiri.Berbagai sektor kedaulatan Yaman tergoncang 

hebat.Bermula dari politik hingga ke bagian terkecil.Politik Yaman yang goyang 

mengakibatkan banyak tangan tak bertanggung jawab masuk dan berusaha 

umtuk memperburuk keadaan Yaman.Bergejolaknya kondisi Yaman pun 

merugikan perekonomian Yaman.Dapat disimpulkan bahwa goyahnya politik 

dan perekonomian sebuah negara memicu keberbagai sektor negara 

tersebut.Dari kesimpulan yang penulis nyatakan sebelumnya, kondisi Yaman 

saat itu mencadi kacaubalau.Selain politik dan ekonomi, sektor yang krusial 

juga adalah kesehatan dan traumatik masyarakat Yaman atas konflik yang 

terjadi di Yaman. 

Amerika Serikat yang merupakan sahabat dekat dari kawasan Timur 

Tengah dan dengan alasan memerangi terorisme mempunyai akses yang mudah 

untuk membantu Yaman keluar dari situasi yang tidak kondusif 

tersebut.Ditambahkan pula pernyataan presiden baru Yaman Abd Rabbu 

Mansour Hadi yang meminta bantuan kepada Amerika Serikat, menambahkan 

langkah Amerika Serikat untuk membantu Yaman semakin mudah. 
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Melihat berbagai dampak yang disebabkan konflik di Yaman, Amerika 

Serikat pun mempunyai strategi tersendiri untuk membantu Yaman. Strategi 

tersebut tidak semata-mata untuk membantu saat itu saja, namun prospek ke 

masa depan Yaman agar terhindar dari masalah yang sama. Amerika Serikat 

yang sebelumnya membantu Yaman menyelesaikan masalah terorisme, 

melanjutkan dan menambahkan bantuannya terhadap Yaman dengan melihat 

dan menganalisa sektor apa saja yang diperlukan Yaman untuk keluar dari 

masalanya. 

Setelah menganalisa dampak konflik Yaman Amerika Serikat memiliki 

beberapa sektor tubuh Yaman yang membutuhkan bantuan, antara lain; keadaan 

ekonomi, kesehatan dan ketahanan pangan, lingkungan, politik, dan yang 

terakhir konflik dan kekerasan (pemulihan traumatis masyarakat Yaman). 

Kelima sektor tersebut yang dianggap Amerika Serikat sebagai sektor yang 

sangat membutuhkan perhatian.Amerika Serikat melalui badan-badan 

khususnya menyalurkan berbagaii bantuan yang sesuai dengan kebutuhan 

dimasing-masing sektor tersebut. 

Amerika Serikat memberikan bantuannnya untuk membantu Yaman 

dalam menstabilkan kondisi di Yaman.Bantuan yang diberikanpun terbilang 

cukup besar.Namun bantuan yang diberikan Amerika Serikat tidak untuk 

selamanya, Amerika Serikat memberikan bantuannya guna membuka 

pandangan masyarakat Yaman dalam menghadapi masalah yang terjadi.Sebagai 

stabilitator Amerika Serikat telah banyak membantu dengan berbagai bantuan 

yang diberikannya.Seperti dalam sektor politik Amerika Serikat bersama 

pemerintah Yaman mendirikan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang 

perpolitikan, sebagai jembatan ataupun media bagi masyarakat Yaman untuk 

pengetahuan dan sebagai wadah aspirasi rakyat Yaman.Melalui badan khusunya 

Amerika Serikat berkecimpung langsung untuk member pemahaman dan 

pembelajaran bagi pemerintahan Yaman mengenai sistem demokrasi. 

Kemudian dari sektor lingkungan dan kesehatan Amerika Serikat paling 

banyak memberi dukungan dalam bentuk jasa dan keuangan, mengapa di sektor 

ini yang paling banyak diberikan bantuan, karena sektor ini adalah sektor yang 
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paling krusial untuk masa depan Yaman. Lingkungan yang bersih dan nyaman 

adalah idaman setiap manusia di dunia.Semakin baiknya lingkungan daerah 

tersebut semakin baik juga kesehatan yang terjamin di daerah tersebut. Bagi 

warga Yaman masalah lingkungan yang ditimbulkan pasca konflik adalah 

berkurangnya secara drastis akses air bersih. Kediktatoran Ali Abdullah Saleh 

menjadikan masalah yang krusial ini terabaikan dan meperburuk kodisi 

kesehatan masyarakat Yaman.Amerika  Serikat melalui USAID 

menggelontorkan dana yang cukup besar untuk membantu Yaman keluar dari 

permasalahan ini. Selain dana yang cukup besar Amerika Serikat juga 

memberikan bantuan dengan turut andil bagian, dengan menjadikan diri sebagai 

moderator dalam kerjasama yang dilakukan pemerintahan Yaman dengan 

Jerman, Belanda, dan Bank Dunia (world bank) untuk penyelesaian masalah air 

ini. Amerika Serikat juga menjadi pengingat ketika masalah air ini tidak dibahas 

oleh pemeritahan Yaman. 

Berbicara masalah ketesediaan masalah air akan berpengaruh terhadap 

tingkat produksi pangan di Yaman. Sebagian besar penduduk Yaman memiliki 

pekerjaan sebagai petani, berkurangnya produksi pertanian di Yaman mebuat 

pemerintah Yaman bergantung kepada impor pangan dari negara lain. 

Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk mengimpor bahan pangan daari luar 

tidaklah sedikit. Masalah akses air bersih di Yaman yang mengalami penurunan 

secara dratis ini juga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan warga Yaman. 

Beberapa daerah di Yaman diindikasikan mengalami penurunan tingkat 

kesehatan, terutama banyak terjadi pada kaum wanita dan balita di 

Yaman.Amerika Serikat bersama pemerintah Yaman memberikan bantuannya 

dengan memperbaharui sarana dan prasarana kesehatan, dan memberikan 

pelatihan mengenai kesehatan terhadap dokter yang ada di Yaman, serta 

memberikan vaksinasi campak dan polio yang dalam hal ini Amerika Serikat 

bekerjasama dengan WHO dan UNICEF. 

Bantuan Amerika Serikat selanjutnya adalah bantuan keamanan.Bantuan 

keamanan ini sendiri pada dasarnya telah diberikan ketika konflik itu 

berlangsung, namun dalam pemberian bantuan tersebut memiliki beberapa 

UPN "VETERAN" JAKARTA



65 
 

kendala yang menghambat masuknya bantuan itu sendiri. Kendala tersebut 

dapat diatasi dengan cara membawa beberapa pasukan militer Yaman ke Texas 

dan Spanyol untuk diberikan pelatihan khusus. Selain bantuan pelatihan 

terhadap pasukan militer Yaman, Amerika Serikat juga memberikan bantuan 

dana guna menyokong peralatan pasukan militer Yaman agar mendukung 

dengan konflik yang terjadi. 

Bantuan Amerika Serikat kepada Yaman diharapkan dapat membantu 

Yaman keluar dari masalah yang terjadi.Dan dapat menciptakan keamanan dan 

keadilan di Yaman.Seiring dengan berjalannya waktu kondisi keamanan di 

Yaman sedikit banyaknya dapat terkontrol dengan baik.Kontribusi Amerika 

Serikat dalam membantu Yaman dinilai sudah cukup baik.Efektifitas bantuan 

yang diberikan pun juga mampu sedikit megirangi masalah yang terjadi. 

 

IV.2 Saran 

Pada dasarnya kemerdekaan iyalah hak seetiap bangsa dan 

rakyatnya.Konflik yang terjadi di Yaman adalah salah satu contoh kasus yang 

banyak terjadi di dunia. Pemberian bantuan negara maju terhadap negara yang 

dimembutuhkan adalah sebuah cara untuk menciptakan dunia yang damai dan 

aman.Pemberian bantuan negara maju kepada negara yang membutuhkan 

pastinya akan memberikan perhatian kepada dunia internasional. Atas apa yang 

dilakukan negara pemberi bantuan akan menimulkan bermacam-macam 

spekulasi dari negara tetangga atau bahkan dapat mengambil perhatian dunia 

internasional. Tetapi hal tersebut dapat dihindari ketika kedua negara telah  

memiliki kesepakatan dan tidak melanggar norma kenegaraan.  

Dalam studi kasus yang penulis tampilkan dalam karya tulis ini, dapat 

penulis simpulkan bahwa kegiatan kerjasama tersebut akan berhasil apa bila dari 

negara penerima bantuan mampu menjaga dan mempaertahakan nilai-nilai 

pembelajaran yang telah diberikan. Bagaimanpun bentuk dan cara bantuan 

kepada sebuah negara akan dapat dipertahakan ketika negara penerima bantuan 
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memiliki kesadaran diri atas apa yang telah terjadi pada negaranya dan berusaha 

untuk tidak mengulangi konflik yang sudah terjadi.    
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