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A.         Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kesadaran democracy adalah suatu bahasan yang menarik dalam dunia 

hubungan internasional paska perang dingin. Dimana gerakan sosial dalam tuntutan demokrasi 

dalam pemerintahan bermunculan dan menjadi suatu hal yang utama dalam negara, terutama di 

dunia ketiga. Permintaan dinamika demokrasi ini memunculkan harapan baru dikalangan 

masyarakat dunia, khususnya di negara – negara dunia ketiga yang masih dipimpin oleh rezim 

otoriter dimana memiliki banyak keterbatasan dalam peranan masyarakat untuk berpartisipasi 

menentukan suatu kebijakan. Bergulirnya isu demokratisasi dalam negara ini dan peningkatan 

gerakan sosial dalam negara, otomatis berpengaruh pada tingkat pengambilan kebijakan 

pemerintah. Isu sosial ekonomi, terutama kemiskinan, dan hak asasi menjadi propaganda utama 

dan tidak jarang berakhir pada melawan suatu pemerintahan.    

Dinamika dunia Internasional yang kompleks dan peranan masyarakat dalam 

partisipasinya menyangkut persoalan negara, membuat ruang gerak tumbuh kembangnya 

gerakan – gerakan sosial didalam negara. Kompleksitas dalam ruang lingkup Internasional 

seperti efek domino dari kawasan juga meningkatkan rasio bagaimana pergerakan sosial dalam 

suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah bahkan meruntuhkan suatu rezim. 

Pertanyaan disini, apakah pergerakan masyarakat ini bisa dikatakan social movement atau 

Gerakan Sosial ? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gerakan Sosial adalah tindakan atau 

agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program 



terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk 

melestarikan pola – pola dan lembaga masyarakat yang ada. 
1
  

Dari definisi itu dapat ditandai ada tiga unsur yang penting untuk dapat melihat 

hubungan antara pergerakan masyarakat dengan social movement, yaitu non military jika dilihat 

lingkup massanya, non violence jika dilihat dari metode kerjanya, gerakan baru dapat dilihat dari 

factor pemicunya. Social movement biasanya tidak merubah tatanan secara radikal. biasanya 

pemfokusan perubahan hanya pada sistem politik, umumnya menyangkut kepada kebijakan 

tertentu, seperti gerakan mahasiswa yang menuntut perubahan sistem politik yang lebih 

demokratis, gerakan buruh yang menginginkan perbaikan pendapatan hidup, gerakan feminist 

untuk persamaan hak politiknya dengan laki-laki, dan lain sebagainya.  

Lahirnya social movement di negara – negara maju dan demokratis seperti Eropa berbeda 

dengan negara – negara di dunia lainnya. Kemunculannya merupakan bentuk adanya keinginan 

internal untuk melakukan suatu perubahan tatanan sosial politik. Rakyat secara sadar membentuk 

social movement untuk mempertahankan hak fundamentalnya dari tindakan dan kebijakan yang 

diambil pemerintah, serta berusaha membuat pemerintah agar mempertimbangkan 

responsibilitynya terhadap rakyat atas apa yang diputuskannya. Sedangkan di negara – negara di 

dunia ketiga ataupun negara yang dipimpin oleh rezim diktator, kemunculan social movement 

terbentuk cenderung akibat lemahnya posisi rakyat akibat rezim dictator yang menggunakan 

tindakan represif untuk mengintervensi rakyatnya dikarenakan pemerintah pada dunia ketiga, 

cenderung elitis dalam pengambilan kebijakannya, mengakibatkan kemampuan negara untuk 

mempresentasikan keinginan rakyatnya dapat dianggap tidak bersandarkan pada kepentingan 

rakyatnya. Perubahan kontemplasi politik dan demokratisasi di beberapa Negara muslim 
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akhirnya memberikan ruang yang lebih bagi gerakan-gerakan Islam untuk lebih berperan dalam 

dunia politik pada masing-masing negara. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa social movement ini memiliki peranan 

yang dibutuhkan dalam pergerakan rakyat meruntuhkan suatu rezim otoriter suatu negara, maka 

untuk dapat dijadikan pembuktian maka pergerakan sosial Ikhwanul Muslimin di Mesir salah 

satu aplikasi dari social movement yang mampu menjadi perimbangan kekuatan pemerintah 

bahkan meruntuhkan rezim otoriter dari Husni Mubarak. 

Ikhwanul Mulimin merupakan organisasi massa yang sangat berpengaruh di Mesir. 

Organisasi yang dibentuk oleh Hasan Al Banna ini terbukti mampu menjadi kelompok 

independent yang menjadi oposisi bagi pemerintahan Husni Mubarak. Dalam pergerakannya 

Ikhwanul Muslimin cenderung bergerak di dalam ruang lingkup sosial dan lingkup politik 

(melalui parlemen) berfungsi memberikan informasi dan penggerakan massa ketika isu dan 

pemerintah mengalami delegitimasi dari rakyat dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah 

secara tidak langsung menjadikan momentum pergerakan sosial. Dalam hal ini, Ikhwanul 

Muslimin memberikan informasi terhadap massa dan menggerakkan massa untuk melakukan 

social movement (tahapan dari fungsi sosial) yang dimana pemberian informasi ini melalui 

sarana media dakwah dan pendidikan, sedang dalam penggerakkan massa akan muncul secara 

spontan apabila masyarakat sudah faham tentang hak yang mereka miliki dalam negara. Dan 

pada parlemen, pergerakan IM ini lebih condong pada penggunaan fungsi legislative untuk dapat 

memposisikan diri sebagai oposisi dari pemerintah, sehingga mampu menjadi perimbangan, 

controlling, bahkan menciptakan momentum delegitimasi terhadap pemerintah melalui parlemen 

ini.   



Dalam sejarahnya, gerakan ini telah memperlihatkan ciri pergerakan yang tersusun rapi. 

Diawali dari kelompok yang kecil di Ismailiyah, lalu berkembang di Kairo sebagai organisasi 

dengan anggota yang terbatas, gerakan ini kemudian berkembang ke berbagai daerah di Timur 

Tengah. Sikap, gaya hidup, dan konsistensi para pemimpin dan aktivisnya dalam 

memperjuangkan cita-cita mereka, telah dijadikan teladan, dan tidak habis-habisnya dikaji dan 

dituruti oleh banyak aktivis Islam di hampir seluruh jagad.
2
 

Pada perjalanannya, gerakan organisasi ini selalu dicurigai oleh pihak penguasa yang disini 

oleh pemerintahan Husni Mubarak, hingga pergerakannya menjadi gerakan bawah tanah. Dalam 

situasi yang demikian, organisasi ini berhasil melakukan manuver hingga berperan di 

pemerintahan melalui kursi parlemen. Dan akhirnya pada pemilu tahun 2005 lalu, organisasi ini 

sukses menjadi oposisi terbesar dalam pemilu legislatif di Mesir berhasil meraih 88 kursi di 

parlemen.
3
 Padahal pada pemilu sebelumnya pada tahun  2000, Ikhwanul Muslimin hanya 

memperoleh 17 kursi dan pernah menjadi organisasi yang dilarang di Mesir.
4
 

Peningkatan dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin pada pemilu 2005 menunjukkan bahwa 

kelompok ini memiliki kekuatan nyata di tengah masyarakat. Dan ini disadari oleh seluruh 

elemen politik di baik di dalam maupun luar negeri, misalnya oleh pemerintah Inggris. Majalah 

The Newstatesman yang terbit di Inggris
5
 memberitakan bahwa kementerian luar negeri Inggris 

menjajaki untuk membuka dialog dengan Ikhwanul Muslimin. Dialog ini diharapkan akan 
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meningkatkan pengertian terhadap politik Islam dalam rangka menentukan strategi dunia Islam. 

Hasil inilah yang dijadikan pegangan oleh pemerintah Inggris dalam melakukan komunikasi 

dengan Ikhwanul Muslimin. Dan dalam hubungan ini dilakukan dengan mempertimbangkan 

hubungan bilateral Inggris dengan pemerintah Husni Mubarak. 
6
 

Selain itu, keberpihakan mulai ditunjukkan masyarakat kepada Ikhwanul Muslimin. 

Pressure pemerintah terhadap Ikhwanul Muslimin ternyata memberikan empati tersendiri di hati 

publik Mesir. Menurut Mahmud Ghazlan, salah seorang anggota Maktab Irsyad (Dewan 

Pimpinan Pusat) IM, pemberitaan mengenai penangkapan aktivis, pembredelan media, sabotase 

kegiatan-kegiatan sosial Ikhwanul Muslimin malah menjadi sebab keberhasilan IM di pemilu 

2005. 
7
 

Hal ini diperkuat hingga dimana organisasi massa ini berubah menjadi kelompok yang kuat 

dalam menggerakkan massa untuk mengontrol kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah. Bahkan untuk dapat menekan pergerakan dari Ikhwanul Muslimin ini, pemerintah 

Mesir menganggap organisasi ini termasuk dalam kategori berbahaya dan dianggap sebagai 

kelompok ekstrimis.  

Hanya saja dalam perubahan yang terjadi di Mesir tidak dapat dilihat pada tumbangnya 

rezim dari Husni Mubarak sebagai tolak ukur kekuatan social movement tersebut. Akan tetapi 

dapat dilihat bagaimana konteks pengaruh pergerakan IM dalam menghadapi tindakan – 

tindakan dari pemerintahan, mengumpulkan dukungan, kesempatan untuk melakukan perubahan 

sehingga tantangan – tantangan utama dari pergerakan dapat di challenge hingga mencari 

momentum pergerakan dalam situasi dan klimaksnya pada aksi kolektif yang menjadi ciri khas 
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dari kelompok. Dikarenakan kelompok dapat dijadikan target maupun perantara perubahan 

dibandingkan individu jika dilihat dari pergerakan politik melawan pemerintah. Terlihat jelas 

dari Ikhwanul Muslimin yang menjadi kelompok yang perubahan dalam pergolakan politik di 

Mesir, yang tercipta dari komposisi kalangan masyarakat yang berbeda dan  memiliki tujuan 

yang sama.   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka di perlukan pengkajian 

secara teoritis kemudian untuk dapat mencari relevansi teori yang digunakan dengan 

fenomena yang dikaji. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menfokuskan 

kajiannya dalam  mengkaji peranan dan pengaruh Ikhwanul Muslimin sebagai social 

movement yang dalam fungsinya mampu menggerakkan massa untuk mengontrol 

kebijakan pemerintahan mesir dengan judul “Gerakan Sosial Politik Ikhwanul Muslimin 

Dalam Melawan Rezim Husni Mubarak Tahun 2011“   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut maka research question dalam penelitian 

ini ialah Bagaimana Proses dan Dinamika Gerakan Sosial Politik Ikhwanul Muslimin 

dalam Melawan Rezim Husni Mubarak Tahun 2011? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui proses dan dinamika gerakan sosial politik Ikhwanul Muslimin dalam 

melawan Rezim Husni Mubarak Tahun 2011.  

2. Mengetahui peranan Ikhwanul Muslimin sebagai social movement pada 

masyarakat Mesir. 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah melihat rumusan masalah dan tujuan peneltian ini, maka peneliti melihat ada 

beberapa manfaat yang akan didapat dalam penelitian ini, antara lain ; 



 

 

 

 

Manfaat teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memperluas dan memperkuat kajian – kajian 

gerakan sosial dan perubahan sosial yang sangat mungkin terintegrasi dalam kajian HI. 

  Manfaat praktis 

Memberikan gamabaran tentang proses dan dinamika gerakan sosial politik Ikhwanul 

Muslimin dalam melawan rezim Husni Mubarak di Mesir.   

E. Kerangka Pemikiran  

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pertama dari skripsi Rizfa Amalia yang berjudul Kebijakan – Kebijakan 

Husni Mubarak di Mesir (1981 – 2011). Pada tulisan ini, penulis meneliti tentang kebijakan – 

kebijakan dari Husni Mubarak selama memerintah di Mesir. Lalu dijelaskan pula oleh peneliti 

tentang proses Husni Mubarak dalam mempertahankan kekuasaannya dan factor – factor secara 

keseluruhan yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Husni Mubarak. 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui konsep negara dan dipertkuat dengan 

teori Rezim. Lalu pada bab II dijelaskan bagaimana profil dan biografi dari negara Mesir untuk 

memberikan informasi tentang ruang lingkup negara dari peneliti, secara umum pada bab ini 

menjelaskan profil, sistem pemerintahan dan biografi dari Husni Mubarak.  

Selanjutnya, di dalam bab III peneliti menjelaskan kebijakan-kebijakan dari Husni Mubarak 

selama memerintah Mesir. Peneliti menjelaskan secara detail tentang kebijakan politik, agama, 



dan ekonomi yang dijalankan oleh Husni Mubarak, pada kebijakan agama, peneliti menjelaskan 

beberapa kelompok yang sering bertentangan dengan kebijakan dari pemerintah mulai dari 

organisasi islam yang ada di Mesir hingga permasalahan dengan Kristen koptik yang ada di 

Mesir. 

Terakhir, peneliti menjelaskan pula bagaimana proses kejatuhan dari Rezim Husni Mubarak. 

Penjelasan tentang jatuhnya rezim diawali dengan menjelaskan dinamika revolusi yang terjadi di 

Mesir dan juga dianalisa melalui faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya rezim Husni 

Mubarak di Mesir.  

 Hal yang dapat membedakan penelitian ini penulis lebih condong mendalami lengsernya 

Rezim Husni Mubarak melalui pengaruh Ikhwanul Muslimin sedangkan dalam penelitian 

tersebut lebih menggambarkan runtuhnya rezim dari aspek yang lebih luas.   

Yang kedua adalah tesis Guro Sørnes yang berjudul The Political Capacities of the Muslim 

Brothers in Egypt : Goals, Opportunities & Strategies. Dijelaskan dalam tulisan ini tentang 

bagaimana dinamika dari Ikhwanul Muslimin pada masa kontemporer, dan juga menjelaskan 

tentang Pergerakan Sosial yang dihubungkan dengan kegiatan perpolitikan IM baik dalam segi, 

tujuan, peluang hingga strategi IM di Mesir. 

Pada bab awal (Introduction), peneliti langsung mengidentifikasikan pada kasus Ikhwanul 

Muslimin di Mesir. Dalam sub bab tentang masalah Ikhwanul Muslimin, peneliti menjelaskan 

tentang sejarah singkat dari Ikhwanul Muslimin dan pergerakan Ikhwanul Muslimin 

kontemporer. Selanjutnya pada bab ini deijelaskan pula tentang sistem formal perpolitikan yang 

digunakan melalui pendekatan konsep formasi dari sistem politik (The Formation of the Political 

System) dan Partial Semi-Corporate Autocracy yang dimana menjelaskan bentuk-bentuk sistem 

politik dan strategi yang digunakan didalamnya lalu diperkuat dengan riset desain dari peneliti. 



Bab selanjutnya peneliti menjelaskan teori yang digunakan untuk menganalisa case study 

yang diambil oleh peneliti melalui konsep teori pergerakan sosial dan aktivitas islam dimana 

didalamnya difokuskan pada political opportunity structure yang menjelaskan tentang 

pembentukan kesempatan politik yang dimiliki Ikhwanul Muslimin, lalu political terrain yang 

menjelaskan ruang lingkup politik Ikhwanul Muslimin dan yang terakhir means and ends, yang 

menjelaskan tentang pergerakan politik dan batasannya. Untuk menbagankan teori yang 

digunakan, peneliti membuat theoretical frameworknya dalam sub bab selanjutnya dalam bab 

ini. 

Bab III dari peneliti menjelaskan tentang tujuan politik dari Ikhwanul Muslimin. Penjelasan 

tujuan dimulai melalui political platform yang digunakan Ikhwanul Muslimin dan dijelaskan 

melalui ideology, organisasi dan kepemimpinan, hingga permasalahan tentang democratic 

platform yang ditawarkan Ikhwanul Muslimin. Lalu pada bab ini pula dijelaskan tentang 

program-program politik Ikhwanul Muslimin melalui program kebangkitan, pengembangan dan 

reformasi Islam. 

Lalu pada bab IV, melalui data-data yang didapat, peneliti menganalisa kesempatan politik 

Ikhwanul Muslimin dalam lingkup komunitas politik di Mesir. Dimana peluang-peluang 

Ikhwanul Muslimin ini diaplikasikan melalui sistem multi partai Mesir, lalu dilanjutkan melalui 

pemilihan parlemen terutama pada pemilihan parlemen di tahun 2005. Setelah mampu 

memenangkan pada pemilihan parlemen di tahun 2005, Ikhwanul Muslimin memiliki 

kesempatan lebih untuk memaksimalkan peluangnya dari ruang lingkup parlemen Mesir dan 

juga akses ke media, dimana control ketat pemerintah terhadap media membuat Ikhwanul 

Muslimin mampu untuk melakukan pemaksimalan peluang yang mereka miliki melalui kerja 

sama dengan media dalam memberitakan kelemahan pemerintah Mesir dan mempromosikan 



kegiatan Ikhwanul Muslimin di parlemen, merupakan salah satu strategi media Ikhwanul 

Muslimin.      

 Maka dari itu ada banyak data tentang dinamika politik yang terjadi di Mesir yang dimana 

Ikhwanul Muslimin disini sebagai actor utama dalam tulisan penulis yang mana dapat diambil 

sebagai pendukung dari penelitian penulis. 

2. Landasan Konsep dan Teori 

Melihat latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dibutuhkan beberapa 

konsep dan teori untuk dapat menganalisa dan menjelaskan fenomena diatas. maka dari definisi 

konsep dan teori tersebut kita dapat menganalisanya dan mendapatkan kesimpulan dari 

fenomena yang  dikaji, dikarenakan penggunaan konsep dan teori merupakan salah satu landasan 

untuk menguatkan penelitian dalam hal teoritis untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam 

proses penelitian.
8
 Selain itu, konsep dan teori yang dirangkai melalui kerangka teori membantu 

peneliti untuk menentukan tujuan dan arah penelitian dan juga sebagai dasar penelitian agar 

langkah lanjutan dari penelitian semakin jelas dan konsisten.
9
 Maka konsep dan landasan teori 

yang dipakai oleh peneliti untuk meneliti fenomena ini adalah : 

 

a) Gerakan Sosial 

Gerakan sosial merupakan bentuk kegiatan wajib dari pergerakan masyarakat atau 

kelompok dalam pencapaian tujuan. Sebagai bentuk kegiatan wajib, dapat diartikan sebagai 

serangkaian aksi kolektif dengan fokus konfliktual yang eksplisit terhadap lawan sosial dan 

politik tertentu, dilakukan dalam lingkup jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor 

yang diikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan 
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dalam koalisi dan kampanye bersama10. Ciri lain dari social movement ialah tujuannya yang 

cenderung bukan untuk mencapai kekuasaan, walaupun dalam beberapa hal social movement 

ditujukan untuk mengganti rezim rezim otoriter yang berkuasa atau rezim diktator.  

Sedangkan Tilly dan Wood  mendefinisikan sebagai perlawanan terus menerus atas nama 

kelompok yang dirugikan oleh pemegang kekuasaan melalui berbagai macam protes publik, 

termasuk tindakan – tindakan di luar jalur partisipasi politik yang semestinya yang diatur oleh 

hukum dan perundangan, untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut bersatu, berkomitmen, 

juga mewakili jumlah yang significant. Diidentifikasikan didalamnya terdapat tiga komponen 

penting pergerakaan yaitu, social connectivity, common identity, formal organizations.
11

 Proses 

ini bisa berjangka panjang, berfluktuasi, koalisi tidak harus permanen, dan kadang terjadi 

ketegangan antar aktor social movement (organisasi formal dapat menjadi aktor dalam 

pergerakan) itu sendiri. Namun hubungan sosial politiknya bisa terus berlangsung sampai tujuan 

gerakan tercapai (goals).  

Definisi tersebut menjelaskan, social movement ini tidak hanya melibatkan aksi kolektif 

terhadap problema bersama namun dengan jelas telah mengidentifikasi target aksi tersebut dan 

mentafsirkan dalam lingkup sosial maupun politik tertentu. Aksi ini dapat berasosiasi dengan 

social movement selama dijadikan sebagai perlawanan terhadap behavior atau legitimasi aktor 

politik atau sosial tertentu dan tidak ditujukan bagi masalah – masalah yang tidak dilakukan 

secara langsung oleh manusia. Sedangkan Gidden  menyatakan bahwa gerakan sosial adalah 

upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan 
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bersama melalui tindakan kolektif (collective action) di luar lingkup lembaga-lembaga yang 

sudah mapan
12

. 

Sedangkan pengertian umum social movement adalah tindakan atau pergerakan tersusun 

yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang disertai program terencana dan diarahkan 

kepada suatu perubahan atau gerakan perlawanan untuk menguatkan bentuk – bentuk pergerakan 

masyarakat yang ada. Social movement terlahir dari situasi yang dianggap tidak adil (unfair 

conditions) sehingga diperlukan tindakan untuk merubah kondisi tersebut. Social movement 

secara mudah diartikan sebagai gerakan yang terwujud dari kehendak masyarakat dalam 

menuntut perubahan baik perubahan institusi, kebijakan atau struktur kekuasaan. Sehingga 

menurut Morris Ginsberg, perubahan sistematis (dalam konteks pergerakan sosial) dapat 

disebabkan oleh salah factor yaitu individu ataupun kelompok – kelompok yang menonjol.
13

 

b) Gerakan Sosial Baru 

Gerakan sosial baru merupakan bentuk gerakan yang berbeda dari gerakan sosial 

sebelumnya (gerakan sosial lama), dimana perbedaan mencolok terletak pada benturan antar 

kelas dan terjadi di lingkungan industry (proletar vs borjuis). Selain itu gerakan baru ini, 

memiliki perbedaan pada hal tujuan, ideology, strategi, taktik, dan partisipan gerakan. Jika pada 

gerakan sosial lama cenderung kental pada dimensi kelas atau pada perspektif Marx yang 

membagi pada dua kelas, borjuis dan proletar, lalu bergerak pada seputar permasalahan ekonomi 

yang berlaku pada dinamika perekonomian Barat pada masa industry serta kental dengan tujuan 

mengubah sistem secara radikal. 
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Sedangkan Gerakan Sosial Baru menurut, Ulrich Beck, adalah artikulasi sosial baru yang 

menkristalisasikan pengalaman dan persoalan baru yang dialami dan dihadapi bersama, sebagai 

akibat dari disintegrasi umum pengalaman berbasis ekonomi.
14

 Sedangkan Claus Offe 

mengatakan gerakan ini dilihat sebagai institusi masyarakat sipil yang dipolitisasi dan karenanya 

dapat mendefinisikan ulang batas – batas politik institusional. Seperti penjelasan sebelumnya, 

jika gerakan lama cenderung menekankan pada tujuan ekonomis – material seperti gerakan 

buruh, sedangkan pada gerakan sosial baru cenderung menghindari tujuan tersebut tetapi lebih 

menekankan pada tujuan yang bersifat non ekonomis – material. 

Lalu untuk actor atau partisipan dari gerakan ini, Offe merumuskan dari tiga sector utama 

yaitu : 

1. Kelas Menengah Baru 

2. Unsur – unsur kelas menengah lama (seperti petani, pemilik usaha kecil, dll) 

3. Orang – orang yang menempati posisi pinggiran tapi tidak terlalu terlibat dalam 

mekanisme pasar, seperti, mahasiswa, ibu rumah tangga, pemuda dan para pensiunan.
15

 

Ini diperkuat dengan formulasi Touraine dalam melihat gerakan sosial baru ini dimana 

dia melihat sebagai suatu kombinasi dai prinsip identitas, oposis dan totalitas yang dimana para 

actor sosial mengidentifikasikan diri dengan lawan sosial mereka dan adanya tingkatan – 

tingkatan dalam konflik. Hal ini dapat dideteksi pada setiap aspek dari perilaku sosial, akan 

tetapi gerakan sosial harus dibedakan sejauh isunya mencapai tingkat tertentu yang dapat dirujuk 

secara historis.
16
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c) Neo Revivalisme Islam 

Gerakan – gerakan Islam modern dilahirkan di atas semangat untuk menawarkan Islam 

sebagai sebuah solusi yang luas, mengenalkan Islam sebagai ajaran yang penyempurna, dan 

dapat menjawab semua tantangan zaman. Gerakan – gerakan ini merasa bahwa solusi dari Islam 

yang selama ini ditawarkan ternyata dianggap gagal dan malah menimbulkan banyak kerusakan. 

Langkah itu pada akhirnya membuahkan tekad untuk menegakkan pemerintahan Islam. 

Lalu  gerakan – gerakan  pembaharuan yang dihasung oleh tokoh-tokoh pembaharuan 

Islam dari berbagai negara Islam mulai bermunculan. Usaha – usaha yang dilakukan untuk dapat 

memulihkan kembali kekuatan Islam ini pada umumnya didorong oleh dua factor dasar yang 

saling mendukung. Kedua faktor tersebut,  pertama, kesadaran untuk memurnikan kembali ajaran 

Islam dari unsur unsur asing yang disinyalir sebagai penyebab kemunduran Islam, dan kedua, 

kesadaran untuk menimba gagasan-gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari dunia 

Barat.
17

 

 Usaha ini kemudian melahirkan gerakan revivalisme Islam. Kata "revivalisme" berarti 

semangat menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati, atau gerakan untuk membangkitkan 

atau menghidupkan kembali perasaan keagamaan yang kukuh.
18

 Dan neo memiliki artikulasi dari 

new berarti baru. Dengan ini istilah neorevivalisme Islam memiliki arti semangat dalam 

menghidupkan kembali ajaran Islam sesuai dengan dasarnya dengan cara yang baru. Menurut 

Demant, gerakan neorevivalis kontemporer memiliki beberapa karakteristik seperti: (1) 

Islamisasi kehidupan politik, (2) Islamisasi masyarakat sipil, (3) Islamisasi budaya, (4) 

konstruksi Islam secara global, (5) re-Islamisasi masyarakat muslim yang terdiaspora. Gerakan 

neorevivalis kontemporer tidak lagi hanya mengandalkan strategi perlawanan saja sehingga 
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mereka lebih diterima kalangan luas.
19

  Dan organisasi Ikhwanul Muslimin ini dapat dikatakan 

salah satu gerakan neorevivalisme Islam yang berpengaruh di Mesir.
20

 Pada awalnya, Ikhwanul 

Muslimin terbentuk sebagai kelompok dari individu yang memiliki fungsi sosial yaitu sebagai 

gerakan Islam yang mengajak umat Islam kembali ke ajaran Islam yang berwujudkan dari Al 

Qur’an dan Sunnah serta penerapan syariah secara nyata. Dalam perjalanannya, Ikhwanul 

Muslimin bertransformasi menjadi organisasi yang dimana telah memiliki anggaran rumah 

tangga organisasi
21

 serta pembagian tugas dan fungsi pengurus yang telah diatur oleh anggaran 

dasar organisasi.
22

 

Menurut Edger H Schein, organisasi formal disini memiliki pengertian, koor dinasi 

sejumlah kegiatan kemanusiaan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama 

melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab.
23

  

Dan juga organisasi dapat memberdayakan individu dalam masyarakat tersebut untuk 

dapat membantu menyalurkan aspirasi dan menggerakan dalam fungsi politik mereka ke arah 

yang lebih parsipatoris daripada sebelumnya dapat disebut sebagai organisasi masyarakat sipil. 

Menurut Scholte
24

, organisasi masyarakat sipil memiliki fungsi sebagai berikut : 
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1. Fungsi pendidikan oleh organisasi masyarakat sipil melalui pemberian informasi 

mengenai nilai – nilai demokrasi dan partisipasi public dapat meningkatkan 

kesadaran rakyat terhadap proses demokratisasi yang tengah berlangsung. 

2. Organisasi masyarakat sipil dapat memunculkan dan membahas isu – isu yang 

bisa didiskusikan bersama. Misal isu HAM, kemiskinan dan yang menyangkut 

terhadap kepentingan rakyat, yang nantinya dapat disuarakan kepada pemerintah 

untuk dapat membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. 

3. Mobilisasi atau penggerakan rakyat untuk memaksa pemerintah lebih terbuka 

dalam menjalankan pemerintahan. 

Pada fungsi pendidikan, Ikhwanul Muslimin sudah memformulasikan konsep ketaatan 

dari satuan yang paling terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga dalam memberikan gagasan – 

gagasannya
25

. Bahkan sebagai sarana dalam menyebarkan gagasan dan pemberian pendidikan, 

Ikhwanul Muslimin juga mendirikan pabrik, perusahaan, sekolah dan rumah sakit sendiri.
26

   

Dan pada fungsi kedua, telah dilakukan oleh ikhwanul Muslimin mulai dari awal 

perjalanan Ikhwanul Muslimin pada masa Hasan Al Banna hingga sekarang melalui media 

majalah, Koran yang diterbitkan oleh Ikhwanul Muslimin. Dimulai diterbitkannya An-Nadzir 

pada tahun 1938, lalu As Syihab pada tahun 1967, dan secara silih berganti majalah dan koran – 

Koran Ikhwanul Muslimin terbit.
27

 

Dan fungsi terakhir dalam memobilisasi masyarakat ditunjukkan pada demonstrasi massa 

yang dilakukan di Tahrir Square pada 4 february 2011 silam. Bahkan pemerintahan Husni 
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Mubarak menyalahkan Ikhwanul Muslimin sebagai pemain dibalik terjadinya kekerasan di 

Tahrir Square.
28

 

d) Teori Mobilisasi Sumber Daya 

Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial muncul karena tersedianya factor – factor 

pendukungnya, seperti adanya sumber – sumber dukungan untuk melakukan gerakan, 

tersedianya kelompok koalisi dan adanya dukungan dana, adanya tekanan dan upaya 

pengorganisasian yang efektif serta sumber daya yang penting berupa ideology.
29

 Pada teori ini, 

lebih memfokuskan pada teknis dari gerakan sosial tersebut, bukan pada kenapa gerakan ini 

muncul. Dalam teori ini dibahas bahwa organisasi, kepemimpinan, sumber daya dan jaringan 

adalah factor yang dapat menentukan sukses tidaknya sebuah gerakan sosial, dikarenakan dalam 

teori ini juga dikatakan tanpa adanya sumber daya tersebut gerakan sosial tidak akan mampu 

menciptakan perubahan sosial.
30

  Dewasa ini, gerakan sosial dianggap salah satu hal yang 

mampu mendorong terciptanya nilai - nilai demokrasi, dimana yang dimaksud adalah gerakan 

perjuangan hak – hak sipil, gerakan anti colonial, feminism, gerakan hak asasi manusia dan 

gerakan anti – rasial.
31

   Dalam teori ini pula dijelaskan bahwa gerakan sosial menggunakan 

pemikiran yang instrumental – strategis, adanya kalkulasi biaya, manfaat dari pencapaian tujuan 

dan kepentingan secara rasional. Gerakan sosial juga bukan kejadian yang abnormal, tetapi ini 

adalah bagian dari kehidupan sosial yang normal karena keadaan sosial adalah keadaan dianggap 

keadaan yang potensi dengan konflik. 
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Melihat gerakan sosial sekarang, tidak dapat diartikan dari sebuah ideology atau satu 

permasalahan saja, melainkan merupakan tanggapan dari persosalan – persoalan sosial yang luas, 

dikarenakan pada masa kontemporer munculnya gerakan sosial tidak mendasarkan pada satu 

ideology atau sandaran dari suatu kelas saja, melainkan pada kesatuan identitas terhadap 

persoalan – persoalan yang dihadapi masyarakat secara luas. Secara empiris, gerakan sosial yang 

muncul sekarang dicirikan oleh kaburnya batas ideology, asal – usul, latar belakang sosial atau 

hal lain yang mampu merintangi penyatuan dari individu menjadi suatu gerakan.  

Berkaitan dengan penjelasan di atas, dapat diambil benang merah mengenai ciri dasar 

social movement dengan membandingkan orientasi dasarnya, pertama, social movement 

melibatkan tantangan bersama, yaitu upaya – upaya terorganisir untuk mengadakan perubahan 

pada kelembagaan. Tantangan ini dapat terpusat pada kebijakan public dari pemerintah atau 

ditujukan untuk perubahan yang lebih luas dalam struktur lembaga baik di bidang sosial, politik, 

kesejahteraan, atau yang berkaitan dengan hak – hak warga negara. Kedua, social movement 

biasanya sudah memiliki corak politik dan mungkin dipengaruhi juga dari factor eksternal. Ini 

berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh social movement, yang secara spesifik 

biasanya berkaitan dengan distribusi kekuasaan walaupun pada dasarnya kekuasaan bukanlah 

tujuan awal dari social movement.  

Secara ringkas social movement memiliki ciri yaitu : 1. lahirnya tindakan protes baru 

dengan semangat kolektif yang dibentuk secara independen. 2.  Pertambahan massa aksi protes 

yang mendukung gerakan dan umumnya berlangsung secara signifikan. 3. Munculnya opini 

public dari masyarakat. 4. Seluruh kekuatan massa ditujukan kepada lembaga sentral atau yang 

menjadi target dari gerakan. 5. Social movement merupakan usaha untuk melahirkan perubahan 

struktur pada pemerintahan. 



Dimulai dari awal mula pergerakan Ikhwanul Muslimin yang diawali dari organisasi yang 

lebih banyak berkecimpung dalam urusan sosial di masyarakat hingga menjadi kelompok oposisi 

di Mesir era Mubarak, membuat seluruh aspek yang menjadi ciri dari pergerakan sosial atau  

social movement telah ada dalam organisasi Ikhwanul Muslimin ini dikarenakan konsistensinya 

dalam melakukan pergerakan mulai dari unit yang terkecil (fungsi sosial) hingga pergerkan 

dalam pemerintahan yang berkuasa (oposisi di parlemen) sebagai penyediaan sarana untuk 

melakukan suatu tindakan kolektif, ini diperkuat dengan tulisan Paison yang menyebutkan : 

“…The Muslim Brotherhood’s activity also falls into the realm of social movements. 

These movements can be defined as “collective challenges based on common purposes 

and social solidarities, in sustained interaction with elites, opponents and authorities.” 

Such associations are contained within Social Movement Organizations (SMOs). SMOs 

provide institutional resources for collective action and protest, linking members through 

organizational structures. The development of the movement begins, once again, by 

reaching out towards the periphery, referring to social, cultural, and economic groups, 

as well as institutions and networks, that enable citizens to participate in various aspects 

of public life..”.
32

 

 

Kegiatan Ikhwanul Muslimin melingkupi wilayah sosial. Gerakan ini dapat didefinisikan 

sebagai ‘tantangan kolektif yang berdasarkan tujuan umum dan solidaritas sosial, dalam 

interaksinya dengan elit, lawan dan otoritas.’ Asosiasi ini dapat dikatakan sebagai organisasi 

Pergerakan Sosial (SMOS). SMOS mampu menyediakan sumber daya kelembagaan formal yang 

nantinya digunakan untuk melakukan tindakan kolektif dan protes, juga mampu menghubungkan 

antar anggota melalui struktur organisasi. Lalu perkembangan gerakan dimulai dengan 

menjangkau lingkungan sekitar, lalu mengacu pada kelompok-kelompok sosial, budaya, dan 

ekonomi, serta lembaga dan jaringan, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 
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Dan juga menurut Wickham, pergerakan IM ini adalah salah satu dari bagian dari social 

movement, dijelaskan dengan dua alasan sebagai penjelasan bahwa pergerakan IM ini dapat 

dikatakan sebagai social movement : 

“…First, it is a particular type of social movement, meaning movements oriented 

towards systematic change, as opposed to “issue-oriented” movements. Second, it is 

a movement within an authoritarian political system, where independent political 

activity is restricted by limited freedoms of speech and association…”.
33

 

 

Dua alasan yang mendasari Ikhwanul Muslimin dapat dikatakan sebagai gerakan sosial 

yaitu pertama, itu adalah jenis gerakannya melingkupi wilayah sosial, dimana gerakan yang 

berorientasi terhadap perubahan yang sistematis, sebagai lawan untuk membuat gerakan 

‘berdasarkan isu yang ada’. Kedua, manuver IM selanjutnya merupakan gerakan dalam sistem 

politik otoriter yaitu pada rezim Husni Mubarak, di mana kegiatan politik independen di negara 

Mesir dalam era Mubarak dibatasi oleh hak kebebasan berbicara dan berserikat secara terbatas. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanatif yaitu metode penelitian yang 

berusaha menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam studi induktif, peneliti 

menelaah kasus-kasus tunggal secara seksama sampai menemukan suatu pola dalam banyak 

kasus-kasus tunggal itu dan kemudian mengembangkan suatu prinsip hubungan kausal. Dengan 

menggabungkan prinsip yang ditemukannya dengan prinsip-prinsip lain yang serupa peneliti bisa 

membangun teori yang bisa memberikan terhadap fenomena yang dipelajarinya. Disini peneliti 

merupakan instrumen penelitian karena peneliti intens mengamati penelitian, dan memahami 

fenomena yang diteliti. 
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1. Ruang Lingkup Riset 

Batasan Materi  

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pengaruh dari Ikhwanul Muslimin dalam melawan 

rezim Husni Mubarak yang dilihat dari peranannya sebagai pressure group dan juga social 

movementnya. Pemfokusan ini dilakukan supaya memudahkan untuk mendapatkan data – data 

yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Batasan Waktu  

Ruang lingkup waktu dari penelitian ini meliputi, pemilu 2005 dimana Ikhwanul 

Muslimin mulai menjadi oposisi pasca pemilu legislative, awal dari pergolakan di Mesir awal 

Januari 2011  hingga kejatuhan Mubarak di February tahun 2011. 

2. Level Analisa 

Berdasarkan metodologi dan disiplin ilmu hubungan internasional, maka penelitian ini 

menggunakan jenis level analisis induksionis
34

. Yaitu unit ekspalanasinya pada tingkat yang 

lebih tinggi, dimana unit analisanya atau variabel dependent dalam penelitian ini berupa 

pengaruh pergerakan organisasi (pengaruh Ikhwanul Muslimin) dan unit eksplanasinya berupa 

kejatuhan rezim pemerintahan yaitu Melawan Rezim Husni Mubarak. 

 

 

3. Jenis Penelitian 
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Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekspalanatif yang dimana 

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau varibel
35

. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah : 

 Study Pustaka : Yaitu melakukan pengumpulan data-data yang ada di media massa dan 

beberapa literature yang berisi informasi tentang fenomena yang diteliti untuk dilakukan analisis 

serta pembahasan mengenai data-data tersebut. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis data kualitatif analisis 

isi, yaitu analisis yang menggunakan penggambaran persoalan berdasarkan fakta-fakta yang ada 

kemudian menarik suatu kesimpulan. Angka statistik hanya digunakan sebagai data pendukung 

dari semua fakta yang hendak digambarkan dan dijelaskan. 

G.  Hipotesa 

Seperti latar belakang dan kerangka dasar pemikiran seperti yang diuraikan diatas, maka 

penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut : 

Ikhwanul Muslimin memiliki pengaruh dan peranan yang kuat pada melawan rezim 

Husni Mubarak pada tahun 2011 dilihat dari dinamika pergerakan sosial politk Ikhwanul 

Muslimin yang konsisten pergerakannya melalui strategi yang diterapkan untuk memperbesar 

pengaruh IM di Mesir. Dimulai dari Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi yang dapat 

memberikan informasi tentang hak – hak rakyat sehingga mampu mengorganisir massa akibat 

delegitimasi masyarakat kepada pemerintah dan menggandeng media yang selama ini mendapat 

pembatasan hak dari pemerintah sebagai salah satu strategi IM dalam mewujudkan tujuannya 
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(pengaruh dalam fungsi sosial), hingga mampu menjadi salah satu oposisi terbesar di 

pemerintahan Husni Mubarak (pengaruh dalam fungsi politik). Hal ini membuat Ikhwanul 

Muslimin terlihat pengaruh dan posisinya dalam social movement baik dari peranannya sebagai 

oposisi (pergerakan formal) maupun sebagai organisasi sipil dalam fungsinya (pergerakan 

informal) mampu menyatukan sebagian besar warga Mesir untuk dapat menjatuhkan rezim 

Husni Mubarak. 

H. Alur Pemikiran 

Gambar 1. Kerangka Alur Pemikiran Penelitian 
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